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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.  
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 چکیده

طور اخص دارد. بنابراین شناسایی طور اعم و شهرها بهاشتغال زنان اثرات مختلفی در فرایند رشد و توسعه جوامع به
ــتغال هایفرصــت ــمار زایی با توجه به فرصــتاش های احتمالی ازجمله وظایف برنامه ریزان و پژوهشــگران به ش

توجهی کشور ازجمله شهرهایی است که بخش قابلشمال  اهمیت در رود. شهر رشت یکی از شهرهای بسیار بامی
عنوان شــهر خالق های فرســوده شــهری به خود اختصــاص داده اســت. از طرف دیگر این شــهر بهاز آن را بافت

سکو انتخابخوراک سی از طرف یون ست. ازاینشنا ساکن در رو به نظر میشده ا شتغال زنان  صتی برای ا سد فر ر
س های فرسوده شهر رشت دربافت اس در این پژوهش سعی شده است با بخش خوراک ایجادشده است. بر این ا

 بر تأکید با رشت رشه فرسوده بافت در ساکن زنان اشتغال تعاونی محور استفاده از روش توصیفی تحلیلی، موضوع
شت می خالق شهر شهر ر سوده  ساکن در بافت فر شود. جامعه آماری پژوهش، زنان  شد. جامخوراک مطالعه  عه با

ستفاده از روش کوکران،  سبه 384نمونه با ا ست. جمعنفر محا شی شده ا سنادی و پیمای آوری اطالعات به روش ا
های شــده اســت. یافتهاســتفاده ای و فریدمنی آماری دوجملههاآزمونوتحلیل اطالعات از بوده و جهت تجزیه
های فعالیت در تعاونی باالیی برای تمایل رشــت شــهر فرســوده بافت در ســاکن دهد که زنانپژوهش نشــان می

ن ها شــرایط الزم اجتماعی و اقتصــادی را برای این کار دارند. از بانوانی که ایدرصــد آن 27خوراک دارند اما تنها 
ها ارند. این تحلیلنفر امکان فعالیت در تعاونی خوراک شــهر رشــت را د 67درصــد معادل  66شــرایط را دارند نیز 

ــان های اشــتغال زنان در گیری زمینهباالی زنان برای فعالیت در بخش تعاونی خوراک و شــکلدهنده تمایل نش
گیری توان شاهد شکلهای فرسوده شهر رشت است که با رفع موانع اقتصادی و همچنین آموزش به زنان میبافت

 ها بود.های موردنظر و اثرات مثبت آنو توسعه تعاونی
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 مقدمه
سی و...ترین مراکز فعالیتعمدهعنوان بهشهرها  سیا صادی، اجتماعی، فرهنگی،  شورهای ، های اقت شترین جمعیت در ک بی

سعهدرحال ست تو شتغال  که با ی، جمعیترا دارا سئله ا ست. این نیاز تا چند دهه اخیر م درگیر بوده و نیازمند توجهی جدی ا

ی و پرورش فرزندان، دارخانهعنوان بخشی از جامعه که با وظیفه بیشتر در ارتباط با مردان موردتوجه بوده و زنان بیشتر به

های زنان در اشتغال و فراهم در این جوامع کمتر موردنظر بوده است. اما مدتی است که موضوع استفاده مناسب از ظرفیت

ــاخت ــور آنکردن زیرس ــهرها موردتوجه ویژه قرار دارد.  عنوانبهها های الزم برای حض ــانی مؤثر در ش ایران نیروی انس

سالنامه آماری 73اکنون حدود هم شین دارد ) شهرن شهرهای نرخ بیکاری در  و چون (1395 کشور، درصد جمعیت کشور 

شورهای درحال سیاک سعه ب ست تو ستاها شتر از رو شهرها به روازاینر بی شتغال در  سئله ا سعه تلقی  هدفعنوان م مهم تو

ها و رشد و توسعه جامعه هستند. موفقیت زنان در نیافته، زنان امید اول برای ارتقای خانواده. در کشورهای توسعهگرددیم

نه ـــادی کشـــور میاین جوامع  ها موجب ســـود اقتص ماتن نافع اجت که م بب میعی و فرهنگی شـــود بل شـــود را ســـ

(Seymour,2001:2).  ساب نیازی جدی برای ساس ینهزمبا این ح شهری اح شتغال زنان  درواقع در  .شودیمسازی ا

ــان  ــب یتقابلها و ییتوانا انددادهجامعه امروز ایران که زنان نش ــرایط مناس ــدن ش های بالقوه فراوانی دارند و با فراهم ش

به جنبه  نگاه (،41:1391فرد،یدارند )مظاهراجتماعی و فرهنگی کشــور را  -ر توســعه اقتصــادیتوانایی مشــارکت مؤثر د

دررسیدن مزایای مشارکت زنان رغم آگاهی از به رود.به شمار میاشتغال زنان و مردان در شهرها از موضوعات بسیار مهم 

زنان در بازار کار داشته و موضوع اشتغال  تیابری جنسینابر ازآمار و ارقام شاغالن در ایران نشان ، توسعه پایدار به اهداف

ه و اجشود )رفعت برده نمیهای این قشر استعدادها و توانمندیبررسی است چرا که بهره مناسب از موضوعی مهم و قابل

ـــده بخش عمده نیروی کار بالقوه زنان در ایران،  (1392:131خیرخواه،  یژه نیروی کار بانوان وبهو درنهایت ســـبب ش

های شغلی ها و حیطهفرصت (. کمبود136:1392رئیسی و همکاران،باشد )متخصص، بیرون از چرخه اقتصادی قرار داشته 

ستیابی به موقعیت شغلی بهبرای زنان و تفاوت در میزان د های باالی مدیریتی میان زنان و مردان دارای ویژه در ردههای 

شابه، گویای  صیالت م ضور فعال زنان بوده برای فراهم کردن جامعه ما عدم موفقیت تح سب برای ح شرایط منا ضا و  ف

ای در تنظیم جمعیت عنوان یک توانمندی خاص که ســـهم عمدهو اشـــتغال زنان به (1392:131و خیرخواه، )رفعت جاه

ــته و به ــعجوامع و بهبود کیفیت زندگی اجتماعی خانواده داش ــیع در توس ــربتیان،) یدارپاه رغم اثرگذاری وس ( 89:1387ش

های تعاونی که ( چندان چشمگیر نباشد. زنان معموالً در فعالیت4:1396احدی و طوالیی،) یشرفتعنوان الزمه بهبود و پبه

رو تالش برای ( و ازاینDohmwirth & Hanisch,2019:131شوند )باشد، به حاشیه رانده میصورت مختلط میبه

ــروری به نظر  های ویژهیتعاونایجاد  ــاسیمزنان ض ــد. بر اس ــارکت هایهموار کردن راه جهانی تجارب رس  و زنان مش

ــازی ــرکت برای هاآن توانمندس ــعه فرایند در ش ــعه هایبرنامه در برای موفقیت توس ــت )پایدار الزامی  توس گالبی و اس

ــارکت درواقع بدون (.24:1392همکاران، ــه تمامی در زنان فعال مش ــادی، نمی و اجتماعی هایعرص توان به تحقق اقتص

 توسعه پایدار امیدوار بود.

شود تا ها سبب میهای ظاهری و ماهوی با یکدیگر دارند و این تفاوتفضاهای شهری فضاهایی یکدست نیستند و تفاوت

رســوده های فتوان به بافتای قرار گیرند. ازجمله این فضــاها میبه دالیل مختلف برخی از موضــوعات موردتوجه ویژه

شــود، با کاهش ها یاد میدار نیز از آنهای مســئلههای فرســوده شــهری که گاه با عنوان بافتشــهری اشــاره کرد. بافت

(. این مناطق با 100: 1388پورجعفر، اســت )ها پایین های ســکونتی در آنزیســت روبرو بوده و ارزشهای محیطارزش

( و 62: 1389عندلیب، باشد )ها میل رویارویی با ترکیبی از انواع فرسودگیها و مسائلی روبرو است که خود به دلینارسایی

سادهبه شهرغم ظاهر  ضرورتاش، ابعاد ری آئینی، شود )های مختلفی باید تبیین های بهبود آن، از جنبهدار مختلفی دارد و 

سعه نیز بر لزوم اجرای طرح 61(. در ماده 16: 1386 شم تو ش سقانون برنامه  سازی بافتهای به سوده ازی و نو های فر
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(. ازجمله موضوعاتی 16: 1396وبودجه کشور، بخصوص با مشارکت مردم و حمایت دولت تأکید شده است )سازمان برنامه

ــادی موجود در آنتوان در این بافتکه می ــوع فقر اقتص ــاره کرد موض ها و لزوم فعالیت زنان برای باال بردن توان ها اش

های های فرسوده فرصت چندانی برای پرداختن به فعالیتن نیازهای خانوار است. اما فقر موجود در بافتاقتصادی و برآورد

سرمایه صادی با  ستفاده از توان موجود دهد و ازاینها نمیگذاری باال را به آناقت سب برای ا رو باید به دنبال راهکاری منا

توانند از سه میها اشاره کرد. تعاونیها تعاونیتوان به ه این راهکارها میهای فرسوده در ارتباط با زنان بود. ازجملدر بافت

شتغال انگ. 1طریق  شیا صاد  یز ضای تعاونی در قالب اقت سط کارکنان و اع ستمزدها و درآمد تو صرف کردن د )از محل 

ستق .2 (شودمحلی ایجاد می شتغال م شکل یما شاغلی که درون ت ستقیم از ق بههای تعاونی و با پرداخت حقو)م صورت م

شتغال3 (شودطرف تعاونی ایجاد می ستقیمغ . ا سب یرم شی می)از ک ها تأمین شود که مواد اولیه برای تعاونیوکارهایی نا

شتغال ایجاد میکنندمی شکالکنند، (، ا شغلی را افزایش و نرخ بیکاری را حل کنند، فرصت ت بیکاریتا حد زیادی م های 

سفی را کاهش دهند ) سروی پور،یو صری  24در ماده  (.4:1396و خ سعه نیز ت شم تو ش ست که دولت قانون برنامه  شده ا

ست صاد به بی سهم تعاون در اقت ستیابی  ست تا پایان اجرای قانون برنامه، تمهیدات قانونی الزم را جهت د وپنج مکلف ا

شتغال صد با رویکرد کارآفرینی، ا سازمان وسط و دانشوکارهای کوچک و متزایی، حمایت از کسبدر بنیان به عمل آورد )

عنوان شهر خالق خوراک ثبت جهانی سازمان یونسکو بهدر در چند سال اخیر (. شهر رشت 7: 1396وبودجه کشور، برنامه

سیل شه در یک مکان پتان ست که همی شهر خالق بدان معنی ا سفه  ست. فل شرایط گردیده ا های خالقی وجود دارد. باید 

های به وجود آمده، ابتکار عمل داشته باشند ریزی نمایند و در استفاده از فرصتبرنامه د،شد که مردم فکر کننای باگونهبه

تواند به های مختلف مانند خوراک میینکه داشـــتن دانش بومی و ســـنتی در زمینهاویژه (. به8:1392قربانی و همکاران،)

(. در حقیقت Montanari & Bergh,2019:1قر کمک نماید )ها از فتوانمندســازی افراد بخصــوص زنان و رهایی آن

شکیل تعاونیحمایت از تالش شود )های میهای جمعی زنان مانند ت شت پایدار مؤثر واقع   Alarcónتواند در تأمین معی

& Sato,2019:120 .)ــتر خالقیت و لقب گرفتن ــدن بس ــهر رشــت  هدف از این پژوهش آن اســت که با فراهم ش ش

شهر جهانی خالق خوراک، بتوان از آن بهبه شتغال بهره برد.عنوان زمینهعنوان  سعه ا با این پژوهش رو ازاین ای برای تو

ــد. در بافت هاتعاونیرویکرد  ــوده انجام خواهد ش ــوده در بافتها برای زنان این تعاونیهای فرس ــتری های فرس برای بس

شتغال  شرا فراهم میا ستفاده کنند و توانمند گردند. هر خالق خوراککند که در  صت ا شت، زنان از این فر شت  ر شهر ر

توجهی در ارتباط با حضور زنان در جامعه دارد. بنا بر اسناد موجود زنان استان گیالن ازجمله شهرهایی است که سابقه قابل

شت به دلیل مرکزیت خود بهبه شهر ر ساکنین  شروطه تحت تأثیر قرارگرفتهانقال پس ازطور اخص طور اعم و  و اند ب م

شتن حقوق شهروندی می سانی با حقِ دا ستند.خود را ان سته و ها و نوشتهآنان در برخی از نامه دان ها، خود را طالب حق دان

نیز شــکوائیه به مجلس و نهادهای قانونی  مســئولینرفته خود شــهامت به خرج داده و از برای دریافت حقوق ازدســت

شتندمی ضهنو شتر در حوزه اختالف. ازنظر محتوا و مفهوم، عری صی، های مالی با حاکمان، اختالفهای زنان بی شخ های 

سرپرست، اختالف اندازی حاکمان به اموال زنان بیها، شکایت از ورثه، اعتراض به ازدواج دختر نابالغ، دستتوقیف دارایی

در بررســـی و . طلب مطرح شـــدندهای شـــجاع و حقه انســـانمالک و رعیت و موارد دیگر اســـت. زنان در این زمان ب

ضهتجزیه سناد و عری شانوتحلیل ا ضوعاتی وجود دارد که این نکات ن شورای ملی مو دهنده های زنان گیالنی به مجلس 

امعه که جطوریبه، زنان گیالنی در تأسیس نهادهای روشنگرانه پیشتاز بودند رشد اجتماعی مردم گیالن درباره زنان است.

خورشــیدی در  1295گیالن یکی از نخســتین مناطقی بود که موفق به تأســیس تشــکیالت اجتماعی زنان بود. در ســال 

گرماگرم جنبش جنگل، روشنفکران گیالنی جمعیت مترقی فرهنگ را تأسیس نمودند که در درون جمعیت تشکیالت ویژه 

پیک ســعادت »جریان روشــنفکری زنان به نام جمعیت بانوان نیز شــکل گرفت. از درون این جریان نخســتین جمعیت و 

سوان شکل گرفت. « ن شت  ضوعات مربوط به  .(1396)پناهی، در ر مجموعه مطالب فوق حاکی از اهمیت پرداختن به مو
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 زنان و ازجمله در زمینه اشتغال است.

شتغال زنان انجام  گردد: شده در این حوزه ارائه میمهای انجاترین پژوهششده که در زیر مهممطالعات زیادی در زمینه ا

صادای با عنوان ( در مقاله1388) درپوریحهادیان و  سعه اقت سهم زنان در ن یتو نتیجه گرفتند که  رانیکار: مورد ا یرویو 

یابد. یافتگی این ســـهم افزایش میتوســـعه درجهتوســـعه ســـهم زنان در نیروی کار اندک و با افزایش  هیاولدر مراحل 

مشــارکت اجتماعی زنان، دریافتند که تنگناهای ســاختاری و خانوادگی از بارزترین  مقاله( در 1381) یکمالو  طلبیشــاد

 تیهای موفقســـازه لیمقاله شـــناخت و تحلدر (، 1385و همکاران ) یمموانع مشـــارکت اجتماعی زنان بوده اســـت. ف

و  یتیریهای مدتوانمند ســاز، توانایی طیمح ،ختیشــناعوامل روان نتیجه گرفتند که ران،یزنان در ا یهای تعاونشــرکت

. زمانی میاندشتی و هاستیتعاون تیموفق یهاسازه نیترها، عمدهو بازار رسانی فرآورده یابیهای بازارو توانمندی ،یارتباط

ستا(، در مقاله1392همکاران ) سطوح و میزان توانمندی در بین اعضای تعاونی زنان رو یی در تفیهان ای با عنوان بررسی 

شیراز دریافتند که ابعاد روانی و اجتماعی ستان  سایر ابعاد توانمندی بیش -شهر تر بوده و توانمندی فرهنگی توانمندی از 

ــایی و اولویت1394) یملکخانوادگی و اقتصــادی در رتبه بعدی قرار دارد. خروتی و  ــناس ــاخص( در مقاله ش های بندی ش

سعه تعا شاخصونیموفقیت کارآفرینی در تو سمنان، دریافتند که  ستان  شاخصهای ا سپس  های مدیریتی های فردی و 

سعه تعاونی شترین تأثیر را در تو شتهبی صوراند. ها دا شتغال 1395) یمن سی عوامل مؤثر بر ا کارکنان زنان )( در مقاله برر

همکاران و  1تأثیر معناداری دارد. اورشهر ایالم( دریافت که وضعیت اقتصادی، پایگاه اجتماعی، تحصیالت زنان بر اشتغال 

سن ازدواج، تعداد ( در مقاله تجزیه1979) صیالت زن،  شتغال زنان به دریافتند که تح شوهر و ا وتحلیل روابط بین درآمد 

ی زمانی بعدی اثر هافاصــلهزنان بر انگیزه اشــتغال زن در  اعضــای خانواده در مراحل متفاوت زمانی و اشــتغال زودهنگام

گابریلاردگذیم له (2002) 2.  قا ندوقای در م تایی یهابا عنوان وام صـــ نان روســـ که موفقیت انجمن، ز فت  یا ها و در

سرمایه یهایتعاون ستگی به  سی به  زنان ب ستر سئولیت درباره کار و همچنین د ساس م ضا، اح و بازاریابی، تفاهم میان اع

سیل و ی با عنوان ارتباطامقاله( در 2013گوئل ). بازار دارد صول و هاارزش پتان شاغل تحقق برای همکاری ا خانوادگی  م

ــبدریافت که تعاونی ــتغال از طریق رونق کس ــترش اش ــول داوطلبانه خود باعث گس وکارهای ها با توجه به ماهیت و اص

سعه جوامع محلی می شده و در نتیجه به تو سومیلیوس و خانوادگی  ستور ای با عنو( در مقاله2015همکاران )انجامد.  ان د

ــعه در تانزانیا هایهمکارها برای کار تعاونی ــاغل، نتیجه گرفتند که ارتقاابزاری برای کاهش فقر و  عنوانبهی توس ی مش

سبهایتعاونویژه ها بهمدل تعاونی ضای تعاونیی ک شتغال آنوکار محور باعث کاهش فقر در بین اع ها در ها و افزایش ا

ــده ــتبان تانزانیا ش ــالواردو همکاران )اند. اس ــت( در مقاله2019س ــپانیا در تعاونی مدیره هایهیئت ای با عنوان ریاس : اس

ست یافتند در تعاونی رویکردی سیتی، به این نتیجه د سبت به منافع جن صادی کارگران ن ستی زنان، رفاه اقت سرپر های با 

شتر موردنظر می صادی بی شداقت سی این مقاله با پژوهش .با سا شین در تأکید بر تعاونی هایتفاوت ا شد ها خوراک میپی با

تواند بستری برای توسعه اشتغال زنان بخصوص که با توجه به شهرت شهر رشت در زمینه شهر جهانی خالق خوراک می

 باشد، قلمداد گردد.های فرسوده شهری که وضعیت اقتصادی خانوارها چندان مناسب نمیدر بافت

 

 مبانی نظری

ست و یکم  قرن ست و درواقع در  توانرا میبی سی در جهان دان سیا صادی، فرهنگی و  سبات اجتماعی، اقت قرن تغییر منا

ــتم با محکم ــدن پیوندهای فرهنگی در پایان قرن بیس ــاد یهپاتر ش ــهرهای اقتص  همکاران، و یآبادملک مختاری) یش

نقاط اتصــال  عنواناین رقابت بهوســوی دیگری یافته اســت و توان گفت رقابت شــهرهای جهان ســمت(، می30:1394
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صاد در چارچوب هاشبکه صوالت تا کندایجاب می جهانی اقت صصی و به دنبال ارائه مح  بازارهای به خالق خدمات تخ

شند تا از این طریق سب ارائه جهانی با سب موفق به ک صاد زنجیره در جایگاهی منا  (.24:1396آفتاب،شوند )جهانی  اقت

 امور مربوط به در ایویژه امتیازات که جهانی شــهرهای به معروف شــهری اصــلی مراکز فقط خالق موفق شــهرهای

 ،اندداده اختصاص خود به جهانی شهرهای مراتبسلسله رده باالترین در سیاسی و فرهنگی اقتصادی، های جهانیفعالیت

ــتندن ــهرهایی .(Sasaki,2008:77) یس ــرایطکنند به می عمل موفق زمینه این در بلکه ش  کافی دنبال فراهم کر دن ش

صر و جذب هابرای پرورش خالقیت شند ) خالق عنا گیری از توان به بهرهها می( که ازجمله این زمینه32:1397خدامی،با

شتغال در فعالیت سب زنان در ا شاره کرد. یکیتوان منا سب ا شد مقوله به جمعیتی مفاهیم تریننزدیک از های منا  و ر

سعه صادی،  تو شتغالاقت ست ) ا  درجه منظور ارزیابیمعیارها به ترینمهم از یکی ( و امروزه12:1383و عمادزاده، صادقیا

 اقتصادی ازجمله های مختلفزمینه در الزم اعتبار و اهمیت برخورداری زنان آن کشور از میزان کشور یک یافتگیتوسعه

(. از سوی دیگر 27: 1395تیموری،رود )به شمار می اقتصادی توسعه اصلی هایمؤلفه از یکی عنوانبه زنان اشتغال و بوده

طور خاص به ایجاد طور عام و برای زنان بههای مختلف اقتصـــادی و افزایش تولید و اشـــتغال مولد بهگســـترش بخش

فزایش توان ادعا کرد که افزایش و رشد رونق اقتصادی از اگذاری نیاز دارد مییهسرماهای جذب سرمایه و افزایش فرصت

ــتغال زنان تأثیر می ــتغال زنان ازنظر جامعه87:1389دورویی،) یردپذمیزان اش ــی خانواده، در ارتباط با عوامل (. اش ــناس ش

رئیســـی و دارد )گیرد و مطالعات کشـــورهای صـــنعتی نیز از گوناگونی عوامل در این زمینه حکایت مختلفی شـــکل می

 رشد بر عنوان اثرگذارترین عواملانجامد، بهیمانسانی  سرمایه افزایش زنان که به اشتغال (. افزایش140:1392همکاران،

صادی، نیاز به ترویج شارکت فرهنگ اقت سئولیت مردان در م تواند می برابر در جامعه هایفرصت خانوادگی و ایجاد هایم

شمار می ضوعی الزم در این زمینه به  سریع ینهزمرود تا مو شد ت صادی ر شور اقت  (.79:1390صفامنش،) گردد فراهم ک

شورهای یزانربرنامه و که مدیراندرحالی سعه ک سعه درحال یا یافتهنتو سعه و تحول سیر در هانقش آن و زنان بهتو  تو

آیند )اشکان، یمحساب به غیر مولد و ای، غیرفعالیهحاش عنصر بیشتر کشورها این در زنان چندانی ندارند و اعتقاد جامعه

 و توسعه است ییگراکل و یسونگر همه تعریف مبنای بر توسعه بستر در زنان حضور زمینه کشورها، اکثر در (،52:1397

سیت، یکعنوان تنها بهنه زنان سته و متفاوت متنوع هاییتموقع و هایگاهجا با بلکه جن  یهامهارت و یتوانمند از برخا

پردازند یم توسعه عرصه در ایفای نقش سیاسی به نظام و جامعه های ایجادشده از سویفرصت با نیز و تخصصی -علمی

سرایی،) سیر به نظر 134:1392افراخته و  سب در زمینه یم(. با همه این تفا سیدن زنان به جایگاه منا سد همچنان تا ر ر

شتغال راه درازی باقی ست. طبقا صد 50 با زنان ،2010 در موجود، آمار مانده ا  سوم نیروی کاریک از کمتر جمعیت، در

 ساعات درصد 70 کوشی،سخت ازلحاظ و بوده غیررسمی مشغول بخش در هاآن درصد 60 از بیش که بوده جهان رسمی

 ســط  در ترتیب به یافتهتوســعه کشــورهای در حتی زنان(. 148: 1392گوگردچیان و همکاران،دارند ) جهان در را کار

شاغل شندگی دفتری، م ستمزد، فرو شتغال ،یاحرفه و فنی خدماتی، و کار خانگی بدون د  اجرایی و پارلمانی سطوح در ا

فروشندگی،  دستمزد، بدون خانگی کار در ترتیب به زنان توسعهدرحال کشورهای در. اندفعال اجرایی یینپا سطوح و باال

 (.81:1390ای، مدیران و مباشـــران و ســـطوح اجرایی باال فعالیت دارند )پاشـــازانوســـی، خدماتی، دفتری، فنی و حرفه

شناسان ساختارگراست  جامعهیان: پارسونز از گراتوان در سه گروه جستجو کرد: الف( نظم شناختی را میرویکردهای جامعه

داند رسیدن به پیشرفت اقتصادی و صنعتی می الزمهار تأکید کرده است و آن را کها و تقسیمکه بر ضرورت تفکیک نقش

ــکل مکانیک به 137:1392و خیرخواه، جاهرفعت) ــاختار جامعه از ش ــونز در تبیین دگرگونی س (. دورکیم نیز همچون پارس

سی شویی را در تق ستگی زنا شأ همب ست. وی من ستگی اجتماعی تأکید کرده ا سی کار شکل ارگانیک بر همب داند. یمم جن

سی کار تأمین خواهد  سیم جن ساس تق سجام جامعه بر ا ست ان سونز معتقد ا و خیرخواه،  جاهشد )رفعتدورکیم نیز چون پار

ــعه(. ب138-137: 1392 ــان در گرایان: تفاوتی که در نظریه( توس ــی که به انس ــعه وجود دارد به نقش های گوناگون توس
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سعه داده می ستتو ست و در خدمت . در نظریهشود، مربوط ا سان نیروی کار ا ست، ان صادی ا شد اقت هایی که مبتنی بر ر

شتر. این نظریات معموالً به رفاه مادران ازآن نیروی کار هستند  دارنده ها تولیدکننده و نگهجهت توجه دارند که آنتولید بی

ستند توجه میینتأمجهت که و به زنان ازآن سب یهنظرشود. این کننده نیروی کار ارزان ه شویق زنان به ک ها معموالً با ت

های توسعه، زنان بخش محروم جامعه هستند دیگری از نظریه استقالل مالی و حقوق سیاسی برابر همراه است. در دسته 

سانکه باید از برنامه ساوی ان شوند. این نظریات بر ت سعه منتفع  سها نظر دارد و در پی رفع بیهای تو ت. در این عدالتی ا

ست که رفاه خانواده لزوماً امنیت و رفاه را برای زنان  ست، ولی تجربه ثابت کرده ا نظریات معموالً رفاه خانواده موردتوجه ا

های برنامه کنندهمصرفمحرومان و  زمرهدر  تنهانهپایدار، زنان  های مبتنی بر توسعهکند. اما بر اساس نظریهینمتضمین 

 عوامل اهمیت ها: برینیست( فم(. ج138:1392و خیرخواه، جاهرفعتند، بلکه عامل توسعه هستند )شوتوسعه شمرده نمی

 از زنانه، گرایشی مشاغل گرایش نظریه، این تأکید دارند. طبق کار بازار به زنان دسترسی تحدید در اجتماعی و فرهنگی

 هامهارت و مشاغل این شود،یم انگاشته ارزشکم خانگی کار بیشتر جوامع در که گونههمان و است هاآن خانگی نقش

ساب به ارزشکم کار بازار در نیز صیاتی وجود آیند.یمح صو ستور نظیر خ شتر، پذیری د  عالقه کار، از کمتر شکایت بی

شتر  به منجر زنان در شوند(یم محسوب خانواده آورنان دومین معموالً زناندرآمد ) به کمتر و نیاز تکراری کارهای به بی

صاص شرفت و اجتماعی تأمین نیز و ترپایین مهارت کمتر، درآمد کارهای با اخت نوری و شود )می داده آنان کمتر به پی

رغم وجود مسائلی مانند امکان ضعیف جذب در بازار کار رسمی، ذکر است که بخشی از زنان به(. قابل86:1392همکاران،

سیاری مجبور وارد در بازار  سرمایه و همچنین حمایت اندک نهادهای حمایتی، به دالیل ب صص، مهارت و  ضعف در تخ

سب درآمد  شتغال و ک شیشوند )دروا صادی را می (.79-80: 1395ان فرد و همکاری سه دیدگاه رویکردهای اقت توان در 

ــیک، تئوریعمده جای داد: تئوری ــهای های نئوکالس ــیت. الف( در بندی بازار کار و تئورییمتقس های یتئورهای جنس

شود. بر یماستفاده اشتغال زنان و تفاوت جایگاه زن و مرد در بازار کار، از عوامل اقتصادی  مسئلهنئوکالسیک برای تبیین 

ـــاس این دیدگاه زنان به دلیل  ـــه با مردان از جایگاه و درآمد نازلوربهرهاس تری برخوردارند. یکی از ی کمتر در مقایس

شرایط رقابتی به کارگران مزدی معادل ارزش نهایی محصول پرداخت  ست که در  صاددانان کالسیک آن ا ضات اقت مفرو

سیم(. ب( در تئوری139:1392و خیرخواه،  جاهرفعتشود. )می سیت های تق ست که جن سی این ا سا بندی بازار کار فرض ا

سیم مییکی از مهم ست که بازار کار را به دو بخش جداگانه تق شاغل  زنانهکند. در بخش ترین عواملی ا بازار کار، تعداد م

شود و این کار می "بازار زنانهبخش "شود. این محدودیت موجب بروز تراکم در صورت تصنعی و غیرواقعی محدود میبه

ست.  ستمزدهای زنان ا شغلی و د صلی پایین بودن جایگاه  های پ( تئوری .(139:1392و خیرخواه،  جاه)رفعتنکته دلیل ا

سه مدل بیولوژیکی، فرهنگی صیت اجتماعی را از طریق  شخ سیتی: تفاوت در  ضی   -جن ستی تو اجتماعی و اجتماعی زی

ــیاری از های فدهد. تفاوتمی ــوی بس ــدیق مییطمحیزیکی میان دو جنس، از س ــود. اما درک طبیعت گرایان نیز تص ش

ست ساس آن، زی سیت و روندی که بر ا سیتی ایجاد مییبندگروهشناختی جن ست. این های جن شکل ا شود، پیچیده و م

از عوامل اجتماعی و فرهنگی  های بیولوژیکیشــناختی و اجتماعی و تأثیرپذیری پدیدهپیچیدگی از تعامل عوامل زیســت

 (.140:1392و خیرخواه،  جاهشود )رفعتناشی می
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 . مدل مفهومی پژوهش1شکل شماره 

 

 روش پژوهش
ی پژوهش از طریق مطالعات هادادهها، یک پژوهش کمی اســـت. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت داده

شـده ها گردآوریی در قالب مقاالت و کتاباکتابخانهمیدانی با ابزار پرسـشـنامه، مصـاحبه و مشـاهدات و از طریق منابع 

منظور تعیین شهر رشت بوده است. به 4، و 3، 2، 1مناطق های فرسوده است. جامعه آماری پژوهش زنان ساکن در بافت

صادفی گنمونهحجم نمونه از  شنامه از نوع طیف لیکرت، در  384، تعداد کوکرانی چند مرحله و با روش اطبقهیری ت س پر

ساکن در  سب با جمعیت در هر مناطق فوق به ترتیب  4بین زنان  شاره متنا سوده موردا ، 163، 55منطقه دارای بافت فر

س  14و  152 صورت کامل پرسشنامه که به 379ونه، تعداد های جامعه نمپرسشنامه توزیع گردید. درنهایت با توجه به پا

نفر از متخصصین حوزه مطالعات شهری  10وتحلیل شد. جهت ارزیابی روایی پرسشنامه از نظرات یهتجز پاس  داده شد،

به دست آمد. بررسی جامعه  852/0استفاده گردید و همچنین پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ بررسی شد که مقدار آن 

شده است. در این روش با ای بوده و در هر مرحله بنا بر میانگین جامعه تعداد افراد مشخصصورت مرحلهپژوهش بهنمونه 

شد که از الگوبرداری از روش بدون جایگزینی، ابتدا کل جامعه نمونه ازنظر تمایل به کار به سنجیده   379صورت تعاونی 

 -های اجتماعیازآن، پاســـخگویان ازنظر برخورداری از ویژگی. پساندنفر تمایل به فعالیت داشـــته 375نفر پاســـخگو، 

نفر شناسایی شدند. در مرحله آخر سعی شد افرادی شناسایی  101قبول برای فعالیت سنجیده شدند و تعداد اقتصادی قابل

نفر توانایی فعالیت در  67اد ها، تعداند. بنا بر بررسیصورت تعاونی بودههای موردنیاز برای فعالیت بهشوند که دارای ویژگی

شته سایی افراد در گروهبخش تعاونی را دا شنا ( بوده 3عدد ) یانگینمها از های مختلف فوق، باالتر بودن رتبه آناند. معیار 

 استفاده گردید. SPSSافزار ها از نرموتحلیل اطالعات و دادهمنظور تجزیهاست. به
 

 ها و متغیرهای مورداستفادهشاخص .1جدول شماره

 منبع متغیر شاخص

شخصیتی -فردی
 شناختی()روان

ــغل، تعداد فرزند، اعتمادبه ــیالت، ش ــن، تحص ــتقالل فکری، س نفس، اس
سئولیت سکم صبر، خالقیت و نوآوری، پذیری، ری پذیری، وجدان کاری، 

 تفاهم

شتی و همکاران، ؛ 1391زمانی میاند
ــی  ــمــی و عــل ــراهــی ــی، اب گــالب

ــی، ــگ ــی ــی و 1392ب ــن ــــی ؛ حس
ـــگرآرا، نیــک 1393لش بنــدرز و  ؛ 

؛ طــاهرخــانی و قرنی 1392نــامی،
؛ 1393؛ لطیفی و همکاران،1384آرا،

؛ موحدی، 1394حیدری و همکاران،
؛ 1993؛ لیپســت،1973؛ ردی،1394
 1997؛ هلی،2002گابریل،

 اجتماعی

ــارکت اجتماعی( آگاهی اجتماعی )میزان آگاهی افراد از حقوق  تعامل )مش
ـــازمان ـــهر، میزان آگاهی افراد از وظایف س های فردی و اجتماعی در ش

شارکت  شهر، میزان آگاهی افراد از مزایای م دولتی و غیردولتی مربوط به 
یت عال گاهی افراد از وجود ف عه، میزان آ جام یه و در  مذهبی و خیر های 

 اجتماعی در محله(

 کمک مالی، داشتن اموال انداز، دریافت تسهیالت، دریافتدرآمد، پس اقتصادی
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 محدوده موردمطالعه
ثانیه طول شرقی  45دقیقه و  35درجه و  49در مرکز جلگه گیالن در محدوده بین هکتار،  10240با مساحت شهر رشت 

شمالی واقع 30دقیقه و  16درجه و  37و  سال ثانیه عرض  شور در  سمی ک شماری ر سر ست. مطابق  شهر  1395شده ا

شت دارای  صادی جمعیت ده 603374ر شتر و جمعیت فعال اقت ست که  240678ساله و بی نفر آنان را  207262نفر بوده ا

اساس نتایج سرشماری بر  (.1395دهد )نتایج عمومی سرشماری نفوس و مسکن نفر را بیکار تشکیل می 33416شاغل و 

درصد است. همچنین نرخ اشتغال  9/13نرخ بیکاری  و 1/86، شهر رشت دارای نرخ اشتغال 1395نفوس و مسکن سال 

نان  7/89 مردان غال ز کاری مردان  2/74و نرخ اشـــت نان  3/10و نرخ بی کاری ز مارها می 8/25و نرخ بی ـــد. این آ باش

 باشد.دهنده نرخ بیکاری بیشتر زنان، نسبت به نرخ بیکاری مردان مینشان
 

 
 . موقعیت منطقه موردمطالعه2شکل شماره 

 

 هابحث و یافته
صورت تعاونی دارند، چرا که زنان ساکن در بافت فرسوده شهر رشت تمایل نسبتاً خوبی برای فعالیت در بخش خوراک به

شکل  87/3تا  73/3ها باالتر از میانگین بوده و این عدد بین یهگوتمایل زنان در همه  ساس  ست. بر ا سان بوده ا  3در نو

 شده است.مشاهده 4و کمترین میزان در منطقه  2ه بیشترین میزان تمایل در منطق

ــاکن در بافت  -های اجتماعیدر ارتباط با ویژگی  ــادی زنان س ــوده )اقتص ــکل فرس تر از یینپا، همه مناطق میزانی (3ش

ست. کمترین میزان در منطقه  76/2تا  86/2میانگین دارند و این عدد بین  سان ا شترین آن در مناطق  و 3در نو  4و  1بی

های ســازگار زنان به این رویکرد نیز ود روحیه کار تعاونی و همچنین ویژگیشــود. در ارتباط باوجیمطور یکســان دیده به

دهد که زنان اند. میانگین کلیه ابعاد نشــان میها باالتر از میانگین بودهدرمجموع وضــعیت نســبتاً مطلوب بوده و شــاخص

سیار ناچیز بین به موردمطالعه، ازنظر فعالیت در بخش خوراک سان ب سبتاً 2/3تا  1/3صورت تعاونی، با نو ضعیت ن ، در و

شود یمشده است. تأکید مشاهده 4و کمترین آن در منطقه  3( که بیشترین میزان در منطقه 3شکل دارند )مناسبی قرار 

این منطقه بوده و جامعه نمونه از یک از موارد بررسی نشده به دلیل نبود بافت فرسوده در در هیچ 5که دلیل اینکه منطقه 

 ها با استفاده از آمار استنباطی بررسی و در زیر ارائه گردیده است.اند. در ادامه، یافتهشدهسایر مناطق انتخاب
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 تعاونی صورتبههای مناطق شهر رشت در ارتباط با فعالیت در بخش خوراک یژگیو. وضعیت 3 شماره شکل

 

 ی خوراکهایتعاونتمایل برای فعالیت در بخش 

(، 2جدول آزمون )شده است. بنا بر نتایج ای بررسیتمایل به فعالیت در بخش تعاونی برای بخش خوراک با آزمون دوجمله

ــ  61 ــد از پاس ــت دارند. گرچه اگر آموزش و  231دهندگان معادل درص نفر تمایل به فعالیت در زمینه غذاهای محلی رش

ها در شهر دیده شود، احتماالً تمایل بانوان بیشتر خواهد شد. به ی از انجام این فعالیتانمونهمنافع این کار بیان شود و یا 

صد بانوان  66، خاطر اهمیت بحث منافع و درآمدزایی ستند. همچنین  مندعالقهدر سب درآمد از این راه ه صد  79به ک در

صول را به دیگران آموزش دهند. همچنین  صد بانوان ابراز نموده 73تمایل دارند این ا اند که تمایل دارند در زمینه تهیه در

ضوع مهم تمایل اندک بانوان برا ست، چرا مواد اولیه مواد غذایی فعالیت کنند. اما مو ی همکاری با یکدیگر در این زمینه ا

 صورت فردی فعالیت کنند.خواهند بهاند که تمایلی به همکاری نداشته و میها ابراز نمودهدرصد آن 60که 
 

 های خوراک شهر رشتیتعاونفعالیت در بخش  های تمایل بهیهگوای . نتایج آزمون دوجمله2شماره جدول 

وه متغیر
گر

قه 
طب

نی 
اوا
فر

 

صد
در

 

فراوانی 
 مورد انتظار

وه متغیر
گر

قه 
طب

نی 
اوا
فر

 

صد
در

 

فراوانی 
 مورد انتظار

مندی به فعالیت در عالقه
زمینه غذاهای محلی 

 رشت

 39/0 148 3 => اول

50/0 

دستور آشپزی  به آموزشتمایل 
و نحوه پخت غذاهای محلی به 

دیگران

 21/0 80 3 => اول

 79/0 299 3 < دوم 61/0 231 3 < دوم 50/0

 00/1 379  جمع 00/1 379  جمع

درآمدزایی از  بهتمایل 
طریق غذاهای محلی 

 رشت

 34/0 128 3 => اول

50/0 

دیگران در  با همکاری هتمایل ب
ارتباط با فعالیت در زمینه 

غذاهای محلی رشت

 60/0 226 3 => اول

 40/0 153 3 < دوم 66/0 251 3 < دوم 50/0

 00/1 379  جمع 00/1 379  جمع

ی آشپزیادگیری به  یلتما
نحوه پخت غذاهای  و

محلی برای درآمدزایی 
 بیشتر

 10/0 39 3 => اول

50/0 

 مند به تهیه مواد اولیهعالقه
غذاهای محلی برای فعالیت در 

بخش مواد غذایی

 27/0 104 3 => اول

 73/0 275 3 < دوم 90/0 340 3 < دوم 50/0

 00/1 379  جمع 00/1 379  جمع
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 های خوراک شهر رشتیتعاونبندی آزمون فریدمن برای تمایل فعالیت در بخش . نتایج رتبه3شماره جدول 

 هایهگو ایمیانگین رتبه هایهگو ایمیانگین رتبه

 غذاهای محلییه اول موادیه ته بهی مندعالقه 44/3
 در بخش مواد غذایییت فعالی برا

 مندی به فعالیت در زمینه غذاهای محلی رشتعالقه 50/3

 درآمدزایی از طریق غذاهای محلی رشت بهتمایل  47/3

 ...دستور آشپزی و  به یادگیری اصولی تمایل 42/4 کای دو 272/297

 به دیگران ....دستور آشپزی و  به آموزشتمایل  79/3 درجه آزادی 5

مایل 38/2 سط  معناداری 000/0 باطیگران د بای همکار به ت عال در ارت نه درزمیت با ف ی
 رشت یمحل یغذاها

 

به  تمایلدهد که گویه ی خوراک نشــان میتعاونهای تمایل برای فعالیت در بخش یهگوی بندرتبهنتایج آزمون فریدمن از 

 (.3جدول دارد )باالترین رتبه را  دستور آشپزی و نحوه پخت غذاهای محلی رشت برای درآمدزایی بیشتر یادگیری اصولی

شان داده که صورت کلی آزمون دوجملهاما به شامل  99ای ن سش که  صد افراد مورد پر شوند، تمایل خانم می 375در

 (.4جدول رسد )های خوراک شهر رشت را دارند که مقدار بسیار مناسبی به نظر مییتعاونبانوان برای فعالیت در بخش 
 

 های خوراک یتعاونای تمایل برای شاخص فعالیت در بخش . نتایج آزمون دوجمله4جدول شماره 
 معناداری برای فراوانی مورد انتظار فراوانی مورد انتظار درصد فراوانی طبقه گروه شاخص

 داشتن تمایل

 01/0 4 3 => اول

 99/0 375 3 < دوم 000/0 50/0

 00/1 379  جمع

 

 ی خوراکهایتعاونداشتن شرایط فعالیت در بخش 

شین تمایل بانوان برای فعالیت در بخش  صل از بخش یتعاوندر بخش پی شد. نتایج حا سی  شت برر شهر ر های خوراک 

شان داد که  شین یعنی تمایل ن صد بانوان معادل  99پی شهر یتعاوننفر متمایل به فعالیت در بخش  375در های خوراک 

رو های خوراک بررسی شود. ازاینیتعاونباشند. بعد از سنجش تمایل باید برخورداری از شرایط فعالیت در بخش رشت می

 اند.وتحلیل شدهاند، تجزیهنفر از کسانی که تمایل داشته 375در قسمت شرایط اجتماعی و خانوادگی و اقتصادی 

 خانوادگی -شرایط اجتماعی

درصد باقیمانده  41درصد از این پشتیبانی برخوردار هستند. برخورداری اندک  59پشتیبانی خانواده از این فعالیت،  در گویه

ها برای خانواده نیز اقدام شـود تا میزان احتمال یتفعالنیز مقدار زیادی اسـت که باید نسـبت به روشـن نمودن منافع این 

شود. همیتفعالموفقیت بانوان در  شتر  صد از آن 56چنین خانواده ها بی ساالرانه مخالف بوده اما در  44ها با تفکرات مرد

 شده است.ای نشان دادهنتایج این بررسی بر اساس آزمون دوجمله 6درصد هنوز این تفکرات را دارند. در جدول 
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 های خوراک یتعاونفعالیت در بخش  خانوادگی -شرایط اجتماعیهای یهگوای برای نتایج آزمون دوجمله .5شماره  جدول

وه متغیر
گر

قه 
طب

نی 
اوا
فر

 

صد
در

 

فراوانی مورد 

 انتظار

معناداری فراوانی 

 مورد انتظار
وه متغیر

گر
قه 

طب
نی 
اوا
فر

 

صد
در

 

فراوانی مورد 

 انتظار

معناداری فراوانی 

 مورد انتظار

با  خانواده  قت  مواف

فعــالیــت در بخش 

 غذا

 54/0 200 3 => اول

50/0 150/0 
های  کار به  حدود نبودن زن  م

 داخل منزل از طرف خانواده

 64/0 237 3 => اول

 36/0 138 3 < دوم 46/0 175 3 < دوم 000/0 50/0

 00/1 375  جمع 00/1 375  معج

 پشتیبانی خانواده

 41/0 154 3 => اول

50/0 001/0 

موافقت با کار در خارج از منزل 

 یا در کنـار ایفـای نقش دختر

 بودن همسر یا مادر

 09/0 36 3 => اول

 91/0 339 3 < دوم 59/0 221 3 < دوم 000/0 50/0

 00/1 375  جمع 00/1 375  جمع

خانواده  فت  خال  بام

 تفکرات مردساالری

 44/0 161 3 => اول

50/0 014/0 

ــدن کمرنگ  ــنتی ش باورهای س

نان از منزل در  باره خروج ز در

 محله

 94/0 351 3 => اول

 06/0 24 3 < دوم 56/0 214 3 < دوم 000/0 50/0

 00/1 375  جمع 00/1 375  جمع

آزادی برای خروج از 

 در هر ساعتیمنزل 

 72/0 269 3 => اول

 28/0 106 3 < دوم  000/0 50/0

 00/1 375  جمع

 

ساس جدول  های تعاونی در بخش خوراک، آزادی اندک بانوان برای های موجود در زمینه فعالیتیتمحدود، یکی از 5بر ا

ساعات حضور در تعاونی می شد. چرا که خروج از منزل در   64درصد از آزادی اندکی در این زمینه برخوردار هستند.  72با

صد بانوان ابراز نمودند که خانواده آن خواهند درصد می 91دانند. البته یماخل خانه ها وظیفه زن را محدود به کارهای ددر

شود. بودن به فعالیت در خارج خانه نیز بپردازند که پتانسیل باالیی محسوب می ایفای نقش دختر یا همسر یا مادردر کنار 

سزایی دارند. در این زمینه شتیبانی از بانوان، همسایگان نیز نقش ب درصد  94 در کنار نقش خانواده در تشویق، حمایت و پ

سنتیاند که بانوان ابراز نموده شمگیر به درباره خروج زنان از منزل  مردم محله باورهای  هنوز وجود دارد که محدودیتی چ

مشاهده است و نتایج کلی شرایط اجتماعی و قابل 6ی آزمون فریدمن نیز در جدول بندرتبه(. نتایج 6جدول رود )شمار می

ساس آزمون دوجم شان میلهخانوادگی بر ا صد معادل  74دهد که ای ن شرایط خانوادگی و اجتماعی  277در نفر از بانوان 

 (.7جدول هستند )برای فعالیت در بخش تعاونی خوراک شهر رشت را دارا 
 

 های خوراک یتعاونفعالیت در بخش  خانوادگی -شرایط اجتماعیهای یهگوبندی آزمون فریدمن برای . رتبه6 شماره جدول

 گویه ایمیانگین رتبه گویه ایمیانگین رتبه

 فعالیت در بخش غذاموافقت خانواده با  15/4 هانقش سایر در کنار ایفایموافقت با کار در خارج از منزل  98/5

ـــدن کمرنگ 25/2  منزل در از زنان خروج دربارهی ســـنتی باورها ش

 محله

 پشتیبانی خانواده 37/4

 تفکرات مردساالری باخانواده ت مخالف 68/4 کای دو 593/807

 در هر ساعتیآزادی برای خروج از منزل  99/2 درجه آزادی 6

 طرف خانواده ازمنزل  داخلکارهای  به زن نبودنمحدود  57/3 سط  معناداری 000/0

 

 های خوراک یتعاونفعالیت در بخش  خانوادگی -شرایط اجتماعیای برای شاخص نتایج آزمون دوجمله .7 شماره جدول

 معناداری برای فراوانی مورد انتظار فراوانی مورد انتظار درصد فراوانی طبقه گروه شاخص

ـــط  شـــــرای
عی تمــا ج  -ا
 خانوادگی

 26/0 98 3 => اول

 74/0 277 3 < دوم 000/0 50/0

 00/1 375  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 

از درآمد کافی برای درصد بانوان  83ای گیرد. بر اساس نتایج آزمون دوجملهقسمت شرایط اقتصادی مورد بررسی قرار می

ها جهت کسب ها برای فعالیت در تعاونیاند محرکی برای تشویق آنتوبرخوردار نیستند که این موضوع می گذران زندگی

صادی آن ضعیت اقت شود. همچنین درآمد و ارتقای و صد توانایی پس 76ها قلمداد  شته و همچنین در  73انداز کردن ندا

 (.8وکار را ندارند. )جدول درصد نیز اموالی برای تبدیل به پول برای شروع یک کسب
 

 های خوراک یتعاونقتصادی فعالیت در بخش شرایط اهای یهگوای برای تایج آزمون دوجملهن .8شماره جدول 

وه متغیر
گر

قه 
طب

ی 
وان
فرا

 

صد
در

 

ــی  ــراوان ف
ــــــورد  م

 انتظار

ــاداری  ــن ــع م
فراوانی مورد 

 انتظار

وه متغیر
گر

قه 
طب

ی 
وان
فرا

 

صد
در

 

ــی  ــراوان ف
ــــــورد  م

 انتظار

ــاداری  ــن ــع م
فراوانی مورد 

 انتظار

 از درآمــدبرخورداری 
برای گــذران  فی  کــا

 زندگی

 83/0 311 3 => اول

50/0 000/0 
مکــان دریــافــت  ا
 تسهیالت از بانک

 67/0 251 3 => اول

 33/0 124 3 < دوم 17/0 64 3 < دوم 000/0 50/0

 00/1 375  جمع 00/1 375  معج

ــگی با اندازپس  همیش
 هر میزان درآمد

 76/0 284 3 => اول

50/0 000/0 

مکــان دریــافــت  ا
کـمــک مــالـی از 

 طرف خانواده

 72/0 269 3 => اول

 28/0 106 3 < دوم 24/0 91 3 < دوم 000/0 50/0

 00/1 375  جمع 00/1 375  جمع

 برای اموالی داشـــتن
تبــدیــل بــه پول در 

ــام  صـــــورت ــج ان
 های جدیدفعالیت

 73/0 275 3 => اول

 27/0 100 3 < دوم - 000/0 50/0

 00/1 375  جمع

 

درصــد بانوان شــرایط  20صــورت کلی مشــاهده اســت و همچنین بهقابل 9ی آزمون فریدمن نیز در جدول بندرتبهنتایج 

 (.10جدول هستند )اقتصادی را برای فعالیت در بخش تعاونی خوراک شهر رشت دارا 
 

 های خوراک یتعاوناقتصادی فعالیت در بخش شرایط های یهگوبندی آزمون فریدمن برای . نتایج رتبه9شماره جدول 

 گویه ایمیانگین رتبه گویه یارتبهمیانگین 

 از درآمد کافی برای گذران زندگیبرخورداری  75/2 امکان دریافت کمک مالی از طرف خانواده 10/3

 هر میزان درآمد همیشگی با اندازپس 22/3 کای دو 214/26

 های جدیدتبدیل به پول در صورت انجام فعالیت برای اموالداشتن  91/2 درجه آزادی 4

 امکان دریافت تسهیالت از بانک 03/3 معناداریسط   000/0

 

 های خوراک یتعاوناقتصادی فعالیت در بخش شرایط ای برای شاخص . نتایج آزمون دوجمله10شماره جدول 

فراوانی مورد  درصد فراوانی طبقه گروه شاخص

 انتظار

معناداری برای 

 فراوانی مورد انتظار

شرایط 

 اقتصادی

 80/0 301 3 => اول

 20/0 74 3 < دوم 000/0 50/0

 00/1 375  جمع

 

شان می صادی و اجتماعی و خانوادگی ن شرایط اقت صد از بانوان معادل  27دهد که اما مجموع  شرایط  101در نفر دارای 

 (.11جدول باشند )فعالیت در بخش تعاونی خوراک شهر رشت می
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 های خوراکیتعاوناقتصادی فعالیت در بخش  اجتماعی و شرایطای برای شاخص . نتایج آزمون دوجمله11 شماره جدول
فراوانی  درصد فراوانی طبقه گروه شاخص

 مورد انتظار

معناداری برای 

 فراوانی مورد انتظار

 73/0 274 3 => اول اقتصادی خانوادگی و –اجتماعی  شرایط

 27/0 101 3 < دوم 000/0 50/0

 00/1 375  جمع

 

 امکان فعالیت در بخش تعاونی خوراک شهر رشت

های پیشین تمایل و همچنین شرایط فعالیت در بخش تعاونی خوراک شهر رشت توسط بانوان بررسی شد. نتایج در بخش

ــان داده که  ــته و از این تعداد  99نفر معادل  375نش ــد تمایل به فعالیت داش ــد ) 27درص ــرایط  101درص نفر( دارای ش

 شود.وتحلیل مینفر دارای شرایط فعالیت، تجزیه 101باشند. در این قسمت امکان فعالیت در بخش تعاونی، توسط یم

ی امکان فعالیت که جدول مربوط به آن در اینجا به دلیل محدودیت در تعداد صـــفحات مقاله حذف ادوجملهنتایج آزمون 

شان می ستقالل فکریی هاهیگودهد که گردید، ن سئولیت، ا سک، پذیریم شارکت اجتماعی(، پذیریری میزان و  تعامل )م

سازمان شهرآگاهی افراد از وظایف  ست. اما های دولتی و غیردولتی مربوط به  ستناد نی شاخص  معنادار نبوده و قابل ا در 

باشــند که این عامل پشــتوانه ین کار مینفس الزم برای انفر دارای اعتمادبه 83درصــد بانوان معادل  82نفس اعتمادبه

وجدان کاری الزم برای این کار  درصـــد از 63رســـد رود. همچنین به نظر میالزمی برای فعالیت تعاونی به شـــمار می

ــبور می 61برخوردارند و  ــد خود را در این فعالیت ص ــد بانوان از تمایل به خالقیت در کارها  62دانند. همچنین درص درص

سد نظر میدارند و به  سبتاً کمی  36ر شند که مقدار ن شته با سبتاً خوبی برای همکاری با دیگران دا صد افراد از تعامل ن در

سوب می ضاء با یکدیگر میمح ضات بین فردی گردد، چراکه الزمه کار تعاونی، تفاهم اع صورت نبود آن، تعار شد و در  با

ستگی و ازهمافزایش شبکهیافته و منجر به چندد سیختگی  شگران تعاونی می گ ساس کن سشود. همچنین بر ا ی هایبرر

 افراد از حقوق خودآگاهی دارند. درصد از 63شده انجام

نفر امکان فعالیت در  67درصـــد بانوان معادل  66دهد که ای در متغیر امکان فعالیت نشـــان میآزمون دوجمله اما نتایج

 مشاهده است.قابل 13ی آزمون فریدمن نیز در جدول ندبرتبه(. نتایج 12جدول دارند )بخش تعاونی خوراک را 
 

 های خوراک یتعاونای برای شاخص امکان فعالیت در بخش . نتایج آزمون دوجمله12شماره جدول 

فراوانی مورد  درصد فراوانی طبقه گروه شاخص

 انتظار

معناداری برای 

 فراوانی مورد انتظار

 امکان فعالیت

 34/0 34 3 => اول

 66/0 67 3 < دوم 001/0 50/0

 00/1 101  جمع

 

 های خوراک شهر رشتیتعاونبندی آزمون فریدمن برای متغیرهای امکان فعالیت در بخش . نتایج رتبه13شماره جدول 

 متغیر ایمیانگین رتبه متغیر ایمیانگین رتبه

 نفساعتمادبه 99/7 )مشارکت اجتماعی( تعامل 07/6

 استقالل فکری 42/6 و اجتماعی آگاهی افراد از حقوق فردیمیزان  02/6

 پذیریمسئولیت 98/5 های دولتی و غیردولتی مربوط به شهرمیزان آگاهی افراد از وظایف سازمان 80/5

 پذیریریسک 15/6 های خیریه در محلهمیزان آگاهی افراد از وجود فعالیت 75/7

 وجدان کاری 47/6 کای دو 854/134

 صبر 12/6 درجه آزادی 11

 خالقیت و نوآوری 98/8 سط  معناداری 000/0

 تفاهم 26/4
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های خوراک شــهر رشــت را دارند. این افراد در مرحله اول تمایل یتعاوننفر از بانوان امکان فعالیت در بخش  67درنهایت 

شته و سپس شرایط اجتماعی و خانوادگی و اقتصادی الزم را دارا می ها فراهم است. توزیع امکان فعالیت بر آنباشند و دا

شان می  28درصد معادل  8/41، 2نفر در منطقه  30درصد معادل  8/44دهد که این افراد در سط  مناطق مورد بررسی ن

 ساکن هستند. 4نفر در منطقه  2درصد معادل  3و  1نفر در منطقه  7درصد معادل  4/10، 3نفر در منطقه 

 

 گیریتیجهن
اند های اقتصــادی، اجتماعی و ... دارند و بســیاری از کشــورها در تالشی در فعالیتاعمدهجهانی نقش  ســترهگزنان در 

ــتفاده حداکثری از توان هایی در های زنان در عرصــه تولید و فعالیت بیابند. در این میان گاه فرصــتراهکارهایی برای اس

ستفاده از آنکند که میبرخی شهرها بروز می ستهاندازی نو برای ها چشمتوان با ا ی مدیران و برنامه ریزان طراحی هاخوا

شت به شهر ر شید.  ستیابی به اهداف اندی شور، در کرد و به راهبردهایی برای د شمال ک شهرهای بزرگ  عنوان یکی از 

بت شهر رشت هاست. فرصتی که اخیراً برای این شهر ایجادشده، ثراستای اشتغال زنان شهری نیازمند بازاندیشی فرصت

طور مستقیم و یا غیرمستقیم که موضوع خوراک و موضوعات وابسته به آن بهعنوان شهر خالق خوراک است. ازآنجاییبه

عنوان یک فرصت برای شهر رشت بهره جست. از طرف دیگر با توجه توان از این موضوع بهشود، میبه زنان مرتبط می

ساکن در ب سبی حاکم بر زندگی زنان  شت از یکافتفقر ن شهر ر سوده  شدیدتر آنهای فر طور ها بهسو، و درگیر بودن 

گذاری در دار از طرف دیگر، و درنهایت امکان ضعیف سرمایهعنوان یکی از وظایف مهم زنان خانهروزمره با موضوع غذا به

تواند راهبردی و رویکرد تعاونی، می اندازی شغل مورد دلخواه، ارائه ایده ترکیبی از خوراک، زنان ساکن در بافت فرسودهراه

 رو این مهم موردتوجه این پژوهش قرار گرفت.مؤثر در اشتغال زنان شاغل در این شهر باشد. ازاین

شده های فرسوده شناساییاز پنج منطقه شهر رشت، چهار منطقه از سوی اداره راه و شهرسازی استان گیالن دارای بافت

باشد. برای دستیابی یماین پژوهش، زنان ساکن در چهار منطقه دارای بافت فرسوده شهری رو جامعه آماری است. ازاین

شتغال در بخش خوراک  سه مرحله تمایل زنان به ا ساکن در این محدوده در  به اهداف پژوهش و پاس  به سؤاالت، زنان 

رشت، شرایط خانوادگی ــــ اجتماعی و اقتصادی زنان به اشتغال در بخش خوراک رشت و درنهایت امکان فعالیت زنان به 

صورت بدون جایگزینی عمل شده است. درواقع در هریک از مراحل، بهعاونی، بررسیصورت تاشتغال در بخش خوراک به

درصد از زنان تمایل باالیی برای فعالیت در بخش خوراک دارند و میانگین  99دهد که یمها نشان یلتحلشده است. نتایج 

ست و می 84/3 تمایل آن در این مناطق برابر با ساب کرد. اما توان بر روی تمایل زنان ببوده ا صه ح ه فعالیت در این عر

صادی  شرایط اجتماعی و اقت ست، برخورداری جامعه نمونه از  آنچه در این میان بیش از متغیر میزان تمایل تعیین کننده ا

شرایط  شهر رشت هستند، اما نتایج  سخگویان متمایل به فعالیت در بخش خوراک  ست. هرچند که اغلب پا سب بوده ا منا

شان میاجتماعی و اق صادی ن شرایط اجتماعی و خانوادگی الزم را برای فعالیت دارند اما  74دهد که اگرچه ت صد زنان  در

 باشند.ها دارا میدرصد( شرایط اقتصادی الزم را برای فعالیت در تعاونی 20چندان زیادی )تنها تعداد نه

ــرایط وضــعیت پایین اقتصــادی مطرحبه این معنی که هرچند ایده فعالیت در بخش تعاونی با در نظر گرفتن  ــده، اما ش ش

توانند گامی مؤثر در این راستا ینمی الزم در این زمینه نیز برخوردار نیستند و هاحداقلای است که جامعه نمونه از گونهبه

شــود میباشــد که باعث ین مشــکل اقتصــادی بانوان برای فعالیت نیز عدم برخورداری از درآمد کافی میترعمدهبردارند. 

ها نیز شرایط اخذ تسهیالت از بانک یا دریافت کمک از نتوانند حداقل مبلغ الزم را برای فعالیت مهیا نمایند. بسیاری از آن

ستند، الزاماً باید به  سبی برخوردار نی صادی منا شرایط اقت طرف خانواده را ندراند. بنابراین جهت افزایش دارای تمایل که از 

گذاری و کار و تخصص زنان بتوان فعالیت مند در حوزه خوراک بود تا با استفاده از سرمایه سرمایهالقهگذار عدنبال سرمایه

سی تعاونی سا شد. ازآنجاکه کارآفرینی یکی از وجوه ا شتغال درآمد  سبب کارآفرینی و ایجاد ا سعه داد و  شروع و یا تو ها را 
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 ا این وجه از توسعه شهر خالق را برجسته نمود.هتوان با حمایت از توسعه تعاونیباشد، میخالقیت می

ـــت. درواقع هدف  یابی اس عاونی از دیگر متغیرهای مورد ارز یت مؤثر در بخش ت عال برخورداری از توانمندی الزم برای ف

ــاکن در بافت ــازی زنان س ــت پژوهش توانمندس ــتفاده از الگوی تعاونی بوده و در این رهگذر از فرص ــوده با اس های فرس

طور دهد که زنان ساکن در شهر رشت، نه بهها نشان میده در بخش خوراک برای این منظور استفاده شود. بررسیایجادش

صــورت تعاونی گیری از فرصــت فعالیت در بخش خوراک بهجانبه بهرهدرصــد از شــرایط همه 20کامل ولی با نرخ حدود 

ــل برخ ــد حاص ــتورد بدون جایگزینی افراد بهبرخوردارند. البته نباید فراموش کرد که این درص ــت. اگر عامل دس آمده اس

های ویژه اقتصادی حذف شود و فقط به تمایل بسنده شود، تعداد زنانی که دارای ویژگیاقتصادی و به –شرایط اجتماعی 

ســب های منادرصــد( و در صــورت حمایت از زنان با بســته 71حدود بوده )فعالیت تعاونی هســتند خیلی بیشــتر آمار فوق 

هرحال مشارکت تمامی هایی با محوریت فعالیت زنان در بخش خوراک بود. بهگیری تعاونیتوان شاهد شکلاقتصادی می

شهرها ازجمله زنان در امور و فعالیت شهر خالق میساکنین  سعه  ضروری برای ظهور و تو صر  شد. های خالقانه از عنا با

سانی و ن سرمایه ان سبب ارج نهادن به  ضوع  شکلقش آناین مو شهر خالق میها در  شهر خالق گیری  شود. بنابراین 

شت می شپزی ر شکوفایی هنر آ صنایع فرهنگی،  سترش  شتغال زنان در قالب تعاونی خوراک به گ تواند با ترکیب ایده ا

شگری  سعه گرد سازی خوراک محلی برای معرفی به دنیا و تو غذایی و بانوان و کارآفرینی در زمینه تغذیه و خوراک، برند 

ــتن دانش و تحقیقات علمی مرتبط با خوراک و تغذیه از مراحل تهیه تا مراحل تولید، مصــرف، توزیع و  ــتراک گذاش به اش

 شود.شده، پیشنهادهای زیر ارائه میحتی در قالب صادرات گامی بلند برداشت. با توجه به نتایج حاصل

 زنانی که از شرایط اقتصادی مناسب برخوردارند(زنانی که از شرایط اقتصادی مناسب برخوردارند())  ییمحلمحل  گذار اعم از خصوصی یا دولتی و یاگذار اعم از خصوصی یا دولتی و یاهای سرمایههای سرمایهورود بخشورود بخش،، 

 های مالی مناسب دولتیهای مالی مناسب دولتیهای اقتصادی منظم و حمایتهای اقتصادی منظم و حمایتها با تدوین برنامهها با تدوین برنامههای خودگردان نمودن تعاونیهای خودگردان نمودن تعاونیایجاد زمینهایجاد زمینه،، 

 بازاریابیبازاریابیگیری و رشد تعاونی خوراک از مرحله تهیه مواد اولیه تا گیری و رشد تعاونی خوراک از مرحله تهیه مواد اولیه تا های شکلهای شکلاندیشیدن تدابیری قوی برای زمینهاندیشیدن تدابیری قوی برای زمینه،، 

 

 تقدیر و تشکر

 این از معنوی و مالی حمایت خاطر به رشت شهرداری از را خود سپاس مراتب تا دانندمی الزم خود بر مقاله نویسندگان

 .نمایند اعالم پژوهش

 

 منابع 
س( بررســ13961396هومن )هومن )  ،،ییییطوالطوال  وو  ثثییحدحد  ،،ییاحداحد (1 ضعوضــع  یی( برر سعه پااشــتغال زنان و تأثیر آن بر توســعه پا  تتییو شتغال زنان و تأثیر آن بر تو و و   ییململ  ددییتولتول  ششییهماهما  ران،ران،ییاا  داردارییا

 ..11  --1414ره(، صص. ره(، صص. ))  ییبروجردبروجرداهلل اهلل : دانشگاه آیت: دانشگاه آیتها و راهکارهاها و راهکارهاچالشچالش  دار،دار،ییاشتغال پااشتغال پا

شکان، المیرا )  (2 شکان، المیرا )ا سالمی  رویکردرویکرد  بابا  خانوادهخانواده  رفاهرفاه  بربر  زنانزنان  پذیرپذیرانعطافانعطاف  کارکار  ساعتساعت  تأثیرتأثیر  ( بررسی( بررسی13971397ا سالمیا   متأهلمتأهل  زنانزنان: : موردیموردی  مطالعهمطالعه))  ا
رساله دکتری تخصصی اقتصاد، به راهنمایی محمدعلی متفکر آزاد و محمدرضا رساله دکتری تخصصی اقتصاد، به راهنمایی محمدعلی متفکر آزاد و محمدرضا ، ، ((تبریزتبریز  شهرشهر  دردر  واقعواقع  عالیعالی  آموزشآموزش  مراکزمراکز  کارمندکارمند

 ..دانشگاه تبریزدانشگاه تبریز، ، دانشکده مدیریت و حسابداریدانشکده مدیریت و حسابداری  شک،شک،سلمانی بیسلمانی بی

ــودابه )  (3 ــرایی، س ــن و س سودابه )افراخته، حس سرایی،  سن و  ــالمی ایران، مطالعات13921392افراخته، ح ــعه چهارم و پنجم جمهوری اس سالمی ایران، مطالعات( جایگاه زنان در برنامه توس سعه چهارم و پنجم جمهوری ا   ( جایگاه زنان در برنامه تو
 ..133133--158158، صص. ، صص. 33، شماره ، شماره 1111دوره دوره زنان، زنان،   شناختیشناختیروانروان  اجتماعیاجتماعی

نامه دکتری نامه دکتری یانیانپاپا، ، ((ارومیهارومیه  شهرشهر: : موردیموردی  مطالعهمطالعه))  سناریونویسیسناریونویسی  رویکردرویکرد  بابا  خالقخالق  شهریشهری  ریزیریزیبرنامهبرنامه  وو  ( تبیین( تبیین13961396آفتاب، احمد )آفتاب، احمد )  (4
 ..اردبیلیاردبیلیدانشگاه محقق دانشگاه محقق ریزی شهری، به راهنمایی حسین نظم فر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ریزی شهری، به راهنمایی حسین نظم فر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تخصصی جغرافیا و برنامهتخصصی جغرافیا و برنامه

نامه کارشناسی ارشد نامه کارشناسی ارشد یانیانپاپاسراوان، سراوان،   شهرستانشهرستان  روستاییروستایی  پایدارپایدار  معیشتمعیشت  بربر  مرزنشینانمرزنشینان  هایهایتعاونیتعاونی  تأثیرتأثیر  ( تحلیل( تحلیل13901390آلبا، عبداهلل )آلبا، عبداهلل )  (5
 ..دانشگاه زابلدانشگاه زابلجغرافیا، به راهنمایی مرتضی توکلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، جغرافیا، به راهنمایی مرتضی توکلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 

شارات ی در بهسازی و نوسازی بافتی در بهسازی و نوسازی بافت( موضوعات اقتصادی مالی و مدیریت( موضوعات اقتصادی مالی و مدیریت13861386آئینی، محمد )آئینی، محمد )  (6 شهری، تهران: انت شارات های فرسوده  شهری، تهران: انت های فرسوده 
 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
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کرمانشاه، کرمانشاه،   شهرستانشهرستان  هایهایتعاونیتعاونی  مختلفمختلف  هایهایبخشبخش  دستمزددستمزد  وو  گذاریگذاریسرمایهسرمایه  اشتغالاشتغال  بینبین  ارتباطارتباط  ( بررسی( بررسی13901390باوندپور، فاطمه )باوندپور، فاطمه )  (7
 سی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی کرمانشاه.سی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی کرمانشاه.نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، به راهنمایی مجتبی المانامه کارشناسی ارشد اقتصاد، به راهنمایی مجتبی الماپایانپایان

های روستایی های روستایی فرهنگی مؤثر بر توانمندسازی اعضا تعاونیفرهنگی مؤثر بر توانمندسازی اعضا تعاونی  __( شناسایی عوامل اجتماعی( شناسایی عوامل اجتماعی13921392بندرز، زینب و نیک نامی، مهرداد )بندرز، زینب و نیک نامی، مهرداد )  (8
 ..6363--7777، صص.، صص.33های ترویج و آموزش کشاورزی، سال ششم، شماره های ترویج و آموزش کشاورزی، سال ششم، شماره زنان استان ایالم، مجله پژوهشزنان استان ایالم، مجله پژوهش

شاپاشــا  (9 صومه )ســی، معصــومه )زانوزانو پا سیتیجنســیتی  هایهاینابرابرینابرابری  اثراثر  گیریگیریاندازهاندازه  وو  ( تحلیل( تحلیل13901390سی، مع شتغالاشــتغال  وو  آموزشآموزش  دردر  جن سعهتوســعه  بربر  ا سانیانســانی  تو   دردر  ان
نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، به راهنمایی مجید صامتی، دانشکده علوم اداری و نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، به راهنمایی مجید صامتی، دانشکده علوم اداری و یانیانپاپا، ، ((19901990--20102010جهان )جهان )  منتخبمنتخب  کشورهایکشورهای

 اصفهان.اصفهان.  اقتصاد، دانشگاهاقتصاد، دانشگاه

شروطه با تکیهکارکرد زنان گیالنی در عصـــر مشـــروطه با تکیه( ( 13961396پناهی، عباس )پناهی، عباس ) (10 صر م ضهبر عریضـــهکارکرد زنان گیالنی در ع شورای ملیهای زنان به مجلس شـــورای ملیبر عری ، وبگاه ، وبگاه های زنان به مجلس 
 https://anthropologyandculture.ir/fa/easyblogشناسی و فرهنگ، شناسی و فرهنگ، انسانانسان

 زی بافت قدیم شهرها، چاپ اول، تهران: پیام.زی بافت قدیم شهرها، چاپ اول، تهران: پیام.( مبانی بهسازی و نوسا( مبانی بهسازی و نوسا13881388پورجعفر، محمدرضا )پورجعفر، محمدرضا ) (11

ستایی  تولیدتولید  تعاونیتعاونی  هایهایشرکتشرکت  ( نقش( نقش13951395توسلی، منوچهر )توسلی، منوچهر ) (12 ستاییرو ستان  موردی:موردی:  مطالعهمطالعه))  پایدارپایدار  کشاورزیکشاورزی  توسعهتوسعه  دردر  رو ستانا ستان  ا ستانگل ، ، ((گل
شگاهپایانپایان سانی، دان شکده علوم ان ستعالجی، دان ضا ا شد جغرافیا، به راهنمایی علیر سی ار شنا شگاهنامه کار سانی، دان شکده علوم ان ستعالجی، دان ضا ا شد جغرافیا، به راهنمایی علیر سی ار شنا سالمی  آزادآزاد  نامه کار سالمیا   تهرانتهران  واحدواحد  ا

 مرکزی.مرکزی.

سرور ) (13 سرور )تیموری،  سعه  اثراتاثرات  ارزیابیارزیابی  وو  ( تحلیل( تحلیل13951395تیموری،  سعهتو شگری  تو شگریگرد شتغال  بربر  گرد شتغالا شاه  شهرشهر  :موردیموردی  مطالعهمطالعه))  زنانزنان  ا شاهکرمان نامه نامه یانیانپاپا، ، ((کرمان
شکده مدیریت و حسابداری، موسسه شد مدیریت جهانگردی، به راهنمای کلثوم خلیلوند، دان سی ار شنا شکده مدیریت و حسابداری، موسسهکار شد مدیریت جهانگردی، به راهنمای کلثوم خلیلوند، دان سی ار شنا باختر باختر   عالیعالی  آموزشآموزش  کار

 ایالم.ایالم.

شگرآرا، فرهاد ) (14 سینی، طیبه و ل شگرآرا، فرهاد )ح سینی، طیبه و ل سعه مهارت13931393ح سایی عوامل مؤثر بر تو شنا سعه مهارت(  سایی عوامل مؤثر بر تو شنا ستایی های کارآفرینی در تعاونیهای کارآفرینی در تعاونی(  ستایی های زنان رو های زنان رو
 ..1313--3333صص صص ، ، 22، شماره ، شماره 77های ترویج و آموزش کشاورزی، دوره های ترویج و آموزش کشاورزی، دوره استان فارس، مجله پژوهشاستان فارس، مجله پژوهش

شاخص13941394))  ییقلقلییعلعلی، کریم؛ یعقوبی فرانی، یعقوب؛ حیدری، ی، کریم؛ یعقوبی فرانی، یعقوب؛ حیدری، مهدمهدحیدری، فریبا؛ نادری حیدری، فریبا؛ نادری  (15 شاخص(،  سایی تعاونی(،  شنا سایی تعاونیهای  شنا های موفق های موفق های 
 ..3939  --6060، صص.، صص.1414، شماره ، شماره 44دوره دوره  کشاورزی، تعاون و کشاورزی،کشاورزی، تعاون و کشاورزی،

ستای  دردر  فرهنگیفرهنگی  رویکردرویکرد  بابا  خالقخالق  شهرشهر  پذیریپذیریتحققتحقق  (، بررسی(، بررسی13971397خدامی، سعیده )خدامی، سعیده ) (16 ستایرا   موردی:موردی:  نمونهنمونه))  شهریشهری  هدفمندهدفمند  توسعهتوسعه  را
دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد   ،،دانشکده فنی و مهندسیدانشکده فنی و مهندسیریزی شهری، به راهنمایی محمود رحیمی، ریزی شهری، به راهنمایی محمود رحیمی، نامه کارشناسی ارشد برنامهنامه کارشناسی ارشد برنامهیانیانپاپا، ، ((تبریزتبریز  شهرشهر

 ..اسالمی واحد شهر قدساسالمی واحد شهر قدس

ض  ننییمم  ییملکملکو و   الهامالهام  ،،ییخروتخروت (17 ضباش رزگاه، مرت سا13941394))  ییباش رزگاه، مرت شنا سا(  شنا شاخصو اولویتو اولویت  یییی(  شاخصبندی  سعه   ییننییکارآفرکارآفر  تتییهای موفقهای موفقبندی  سعه در تو در تو
ستتعاونیتعاونی سمنان با ا ستان  ستهای ا سمنان با ا ستان  سله  للییتحلتحل  ککییفاده از تکنفاده از تکنهای ا سلهسل : : رانرانییاا  تتییررییالمللی جامع مدالمللی جامع مدبینبین  ششییهماهما  ننیینخستنخست  ،،هاهادادهداده  ییمراتبمراتبسل

 ..11  --1010های توسعه ایران، صص.های توسعه ایران، صص.سمنان، مرکز همایشسمنان، مرکز همایش

های تولیدی، پژوهشنامه های تولیدی، پژوهشنامه ( تجربه زیسته زنان شاغل در کارگاه( تجربه زیسته زنان شاغل در کارگاه13951395پور، خدیجه )پور، خدیجه )یضییضیففاصغر؛ جسک، میترا؛ اصغر؛ جسک، میترا؛ ییعلعلفرد، فرد، یشییشیدرودرو (18
 ..7777--108108، صص. ، صص. 55اجتماعی، شماره اجتماعی، شماره مددکاری مددکاری 

سی13891389دورویی، کافیه )دورویی، کافیه ) (19 سی( برر شتغال  سنیسنی  هایهایگروهگروه  ساختارساختار  تغییرتغییر  ( برر شتغالا ، ، 13851385--13351335  هایهایسالسال  طیطی  آنآن  بربر  مؤثرمؤثر  عواملعوامل  وو  زنانزنان  ا
شد جمعیتیانیانپاپا سی ار شنا شد جمعیتنامه کار سی ار شنا سی، به راهنمایی نامه کار سی، به راهنمایی شنا شکده علوم اجتماعی، پور ثابتپور ثابتشهال کاظمیشهال کاظمیشنا شکده علوم اجتماعی، ، دان شگاه عالمه ، دان شگاه عالمه دان دان

 ..طباطبائیطباطبائی

سیب( آسـیب13901390دیرینی حقیقی، الهام )دیرینی حقیقی، الهام ) (20 سیشـناسـی( آ ستاناسـتان  صنعتیصـنعتی  تعاونیتعاونی  هایهایشرکتشـرکت  شنا شهربوشـهر  ا   بابا  هاهاآنآن  بربر  مؤثرمؤثر  عواملعوامل  بندیبندیرتبهرتبه  وو  بو
ستفاده ستفادها سله  تحلیلتحلیل  تکنیکتکنیک  ازاز  ا سلهسل سمیه، ، پایان، پایانAHPمراتبی مراتبی سل شد مدیریت بازرگانی، به راهنمایی رحیم قا سی ار شنا سمیه، نامه کار شد مدیریت بازرگانی، به راهنمایی رحیم قا سی ار شنا نامه کار

 بوشهر.بوشهر.  مرکز پیام نورمرکز پیام نور، ، اقتصاداقتصاد  وو  دانشکده علوم اجتماعیدانشکده علوم اجتماعی

سائل( ( 13911391، مریم و خیرخواه، فاطمه )، مریم و خیرخواه، فاطمه )جاهجاهرفعترفعت (21 سائلم شتغال  هایهایچالشچالش  وو  م شتغالا ست  شاغالنشاغالن  دیدگاهدیدگاه  ازاز  ایرانایران  دردر  زنانزنان  ا ستپ مدیریتی، مدیریتی،   ییهاهاپ
 ..130130--156156، صص ، صص 22، شماره ، شماره 11فرهنگی، دوره فرهنگی، دوره --نشریه مطالعات توسعه اجتماعینشریه مطالعات توسعه اجتماعی

سی، رقیه؛ نجفی، بهاءالدین؛ باقری، پژمان )رئیســی، رقیه؛ نجفی، بهاءالدین؛ باقری، پژمان ) (22 شرکت( بررســی اثربخشــی عضــویت زنان در شــرکت13921392رئی ضویت زنان در  شی ع سی اثربخ ستایی بر های تعاونی روســتایی بر ( برر های تعاونی رو
  ،،44  شمارهشماره  ،،1111زنان، دوره زنان، دوره   شناختیشناختیروانروان  اجتماعیاجتماعی  یت، مطالعاتیت، مطالعاتالجالجمدلمدلکاهش فقر در خانواده اعضا بر اساس کاهش فقر در خانواده اعضا بر اساس   ووافزایش اشتغال افزایش اشتغال 

 ..135135--164164صص. صص. 

 خانواده.خانواده.  وو  زنانزنان  امورامور  (، تهران: انتشارات مرکز(، تهران: انتشارات مرکزاشتغال زنان )مجموعه مقاالت و گفتگوهااشتغال زنان )مجموعه مقاالت و گفتگوها  ((13881388))  ساداتسادات  یالیالللزعفرانچی، زعفرانچی،  (23

شتییمم  ییزمانزمان (24 شتاند صر  ،،ییاند صرنا س  ،،ییزدزدییاا؛ ؛ ااییپورپور  ،،ییعطائعطائ؛ ؛ نا سن س13911391))  ممیین س( برر ضا  ننییدر بدر ب  ییتوانمندتوانمند  زانزانییسطوح و مسطوح و م  یی( برر ضااع زنان زنان   ییتعاونتعاون  ییاع
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 ..153153--172172، صص. ، صص. 44شماره شماره ، ، 1010دوره دوره   است،است،ییمجله زن در توسعه و سمجله زن در توسعه و س  ،،ییییروستاروستا

شور  وبودجهوبودجهبرنامهبرنامهسازمان سازمان  (25 شورک سالمی (، قانون برنامه پنج(، قانون برنامه پنج13961396))  ک صادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ا سعه اقت شم تو ش سالمی ساله  صادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ا سعه اقت شم تو ش ساله 
 ایران.ایران.

 ..2626--5252، صص. ، صص. 44شماره شماره ، ، 11دوره دوره   زنان،زنان،  ییزنان، مطالعات راهبردزنان، مطالعات راهبرد  ییمشارکت اجتماعمشارکت اجتماع  ((13811381افسانه )افسانه )  ،،ییکمالکمال  وو  طلب، ژالهطلب، ژاله  ییشادشاد (26

 ..8585--9595، صص.، صص.33شماره شماره   ،،77دوره دوره   نور،نور،  ککییپپمجله مجله اشتغال زنان، اشتغال زنان،   ییابعاد و موانع اجتماعابعاد و موانع اجتماع  ییبررسبررس  ((13871387))  محمدحسنمحمدحسن  ان،ان،ییشربتشربت (27

س  ،،ییفمفم  ییشعبانعلشعبانعل (28 سح صومه  ممییرحرح  ؛؛شهالشهال  ان،ان،ییچوبچچوبچ؛ ؛ ننییح صومهزاده، مع سول  ؛؛زاده، مع سولر شناخت و تحل13851385))فاطمه فاطمه   ،،ییر شناخت و تحل(    تتییهای موفقهای موفقسازهسازه  للیی( 
 8989--109109، صص.، صص.22شماره شماره ، ، 44دوره دوره فصلنامه مطالعات زنان، فصلنامه مطالعات زنان،   ران،ران،ییزنان در ازنان در ا  ییهای تعاونهای تعاونشرکتشرکت

  زن در توسعه و سیاست،زن در توسعه و سیاست،  ایران،ایران،  زنانزنان  اشتغالاشتغال  دردر  مؤثرمؤثر  اقتصادیاقتصادی  عواملعوامل  بربر  تحلیلیتحلیلی( ( 13831383))مصطفی مصطفی   عمادزاده،عمادزاده،  مسعود ومسعود و  صادقی،صادقی، (29
 ..55--2222، صص.، صص.11  ، شماره، شماره22دوره دوره 

ستان  روستاییروستایی  تولیدتولید  هایهایتعاونیتعاونی  دردر  اعضاءاعضاء  مشارکتمشارکت  شناسیشناسی( آسیب( آسیب13911391صالحی، مریم )صالحی، مریم ) (30 ستانا نامه کارشناسی ارشد نامه کارشناسی ارشد یانیانپاپاهمدان، همدان،   ا
 سینا.سینا.  بوعلیبوعلی  به راهنمایی مریم صالحی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاهبه راهنمایی مریم صالحی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه  توسعه روستایی،توسعه روستایی،

ضه  تابعتابع  تحلیلتحلیل  وو  ( تخمین( تخمین13901390صفامنش، هانیه )صفامنش، هانیه ) (31 ضهعر ستان  دردر  کارکار  نیروینیروی  عر ستانا صاد، به یانیانپاپاایران، ایران،   هایهایا شد اقت سی ار شنا صاد، به نامه کار شد اقت سی ار شنا نامه کار
 بلوچستان.بلوچستان.  وو  سیستانسیستان  اقتصادی، دانشگاهاقتصادی، دانشگاه  علومعلوم  راهنمایی مصیب پهلوانی، دانشکدهراهنمایی مصیب پهلوانی، دانشکده

ــکیل تعاونی13841384طاهرخانی، مهدی و قرنی آرانی، بهروز )طاهرخانی، مهدی و قرنی آرانی، بهروز ) (32 ــتاییان به تش شکیل تعاونی( مطالعه عوامل مؤثر بر گرایش روس ستاییان به ت ــتایی، ( مطالعه عوامل مؤثر بر گرایش رو ستایی، های روس های رو
 ..8181--101101، صص. ، صص. 33، شماره ، شماره 2020دوره دوره  تحقیقات جغرافیایی،تحقیقات جغرافیایی،

 های فرسوده شهر تهران، تهران: انتشارات نشر ری پورهای فرسوده شهر تهران، تهران: انتشارات نشر ری پور( فرفففیند فرآیند نوسازی بافت( فرفففیند فرآیند نوسازی بافت13881388عندلیب، علیرضا )عندلیب، علیرضا ) (33

سول؛ قربانی،قربانی، (34 سول؛ر سین ر سینح شهرهای13921392)) علیعلی طورانی،طورانی، سعید؛سعید؛ آبادی،آبادی،ح شهرهای(  سعه دردر فرهنگیفرهنگی رویکردیرویکردی خلّاق،خلّاق، (  سعهتو صلنامه تو صلنامهشهری، ف  شهری، ف

 ..11--1818، صص. ، صص. 1111، شماره ، شماره 33خشک، دوره خشک، دوره  مناطقمناطق جغرافیاییجغرافیایی مطالعاتمطالعات

سی( بررســی13951395کریمی، علی )کریمی، علی ) (35 ستحکامو اســتحکام  کاریکاری  زندگیزندگی  بینبین  تعارضتعارض  ( برر ساساســاس  بربر  انتظامیانتظامی  نیروینیروی  دردر  شاغلشــاغل  زنانزنان  بینبین  دردر  خانوادهخانواده  و ا   ا
دانشگاه آزاد اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی به راهنمایی مراد کردی، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی مراد کردی، دانشکده علوم انسانی،   نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،کارلسون، پایانکارلسون، پایان  مدلمدل

 ..واحد شاهرودواحد شاهرود

( تحلیل میزان مشارکت زنان روستایی شهرستان فالورجان ( تحلیل میزان مشارکت زنان روستایی شهرستان فالورجان 13921392))  ننییرحسرحسییامام  ،،بیگیبیگیییعلعل  ؛؛محمدصادقمحمدصادق  ،،ییممییابراهابراه  ؛؛سودهسوده  ،،ییگالبگالب (36
 ..2121--4444، صص. ، صص. 1616ره ره ، شما، شما44  دورهدورهزن و جامعه، زن و جامعه،   ن،ن،ییآرنستآرنست  ییها: کاربرد نردبان مشارکت شرها: کاربرد نردبان مشارکت شردر تعاونیدر تعاونی

شتغال  ( اثر( اثر13931393گوگردچیان، احمد؛ طیبی، کمیل؛ قضاوی، عفت )گوگردچیان، احمد؛ طیبی، کمیل؛ قضاوی، عفت ) (37 شتغالا (، (، 13701370--13901390))  یرانیراناا  دردر  جنسیتیجنسیتی  درآمدیدرآمدی  شکافشکاف  بربر  زنانزنان  ا
 ..145145--169169، صص. ، صص. 1717، شماره ، شماره 55ی اقتصادی، دوره ی اقتصادی، دوره سازسازمدلمدلفصلنامه تحقیقات فصلنامه تحقیقات 

سین )لطیفی، ســمیه؛ اســدی، حشــمت اله؛ شــعبانعلی فمی، حســین ) (38 شعبانعلی فمی، ح شمت اله؛  سدی، ح سمیه؛ ا ستایی در های فرش دســتباف روســتایی در تعاونیتعاونی  ( ارزیابی نقش( ارزیابی نقش13931393لطیفی،  ستباف رو های فرش د
 ..119119  --132132، صص. ، صص. 3737، شماره ، شماره 1111دوره دوره  توانمندسازی زنان قالیباف، فصلنامه جغرافیا و توسعه،توانمندسازی زنان قالیباف، فصلنامه جغرافیا و توسعه،

ضا؛رضــا؛ ی،ی،آبادآبادملکملک مختاریمختاری (39 صی،مرصــوصــی، ر صو سه؛نفیســه؛ مر سماعیل؛اســماعیل؛ اکبری،اکبری،ییعلعل نفی  سازیســازیییبومبوم معیارهایمعیارهای تبیینتبیین ((13941394داوود )داوود ) امینی،امینی، ا

 ..2323--4040، صص. ، صص. 2222اسالمی، شماره اسالمی، شماره  ایرانیایرانی فصلنامه شهرفصلنامه شهر اسالمی،اسالمی، ایرانیایرانی رویکردرویکردبا با  خالقخالق شهرشهر فضایفضای مکانیمکانی ییهاهاشاخصشاخص

سن )فرد، حســن )ییمظاهرمظاهر (40 سبررســ  13921392فرد، ح ستانروســتایی شــهرســتان  زنانزنان  خردخرد  ییهاهاصندوقصــندوق  اعتباراتاعتبارات  موفقیتموفقیت  بربرمؤثر مؤثر ی عوامل ی عوامل برر شهر ستایی  سار، گرمســار،   رو گرم
شکده یانیانپاپا شاورزی، به راهنمایی داود ثمری، دان سی ک شد مهند سی ار شنا شکده نامه کار شاورزی، به راهنمایی داود ثمری، دان سی ک شد مهند سی ار شنا شاورزی و منانامه کار شاورزی و مناک شگاهبع طبیعیبع طبیعیک شگاه، دان   آزادآزاد  ، دان

 گرمسار.گرمسار.واحد واحد   اسالمیاسالمی

تهران: تهران:   ،،ییو علوم اجتماعو علوم اجتماع  ییالمللی روانشناسالمللی روانشناسکنفرانس بینکنفرانس بین  ننییپنجمپنجم، ، عوامل مؤثر بر اشتغال زنانعوامل مؤثر بر اشتغال زنان  یی( بررس( بررس13951395))  ممییمرمر  ،،ییمنصورمنصور (41
 ..11--1313همایشگران مهر اشراق، صص. همایشگران مهر اشراق، صص. 

شکیل یابییابی( زمینه( زمینه13951395منفرد، نوذر )منفرد، نوذر ) (42 شکیلت سی وو زنانزنان هایهایییتعاونتعاون ت سیبرر شکالت برر شکالتم ضور م ضورح ستان :موردمطالعهموردمطالعهها )ها )تعاونیتعاونی دردر زنانزنان ح ستانا  ا

 ..1717  --3333، صص. ، صص. 11، شماره ، شماره 33بوشهر(، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، دوره بوشهر(، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، دوره 

ضا ) (43 ضا )موحدی، ر شاخص13941394موحدی، ر شاخص( تحلیل  سعه تعاونی( تحلیل  شکیل و تو سعه تعاونیهای مرتبط با ت شکیل و تو شتههای دانشهای دانشهای مرتبط با ت شتهآموختگان ر شاورزی، مجله آموختگان ر شاورزی، مجله های ک های ک
 ..131311--150150، صص. ، صص. 1616، شماره ، شماره 44تعاون و کشاورزی، دوره تعاون و کشاورزی، دوره 

سمنان، پایان13901390نبیلی، پرویز )نبیلی، پرویز ) (44 ستان  ستایی ا سعه پایدار رو شتغال و تو سمنان، پایان( نقش تعاونی در ا ستان  ستایی ا سعه پایدار رو شتغال و تو شد( نقش تعاونی در ا سی ار شنا شدنامه کار سی ار شنا جغرافیا و جغرافیا و  نامه کار
صرت، برنامهبرنامه شنده ن ستایی، به راهنمایی عباس بخ صرت، ریزی رو شنده ن ستایی، به راهنمایی عباس بخ ستیریزی رو شکده جغرافیا و علوم زی ستیپژوه شکده جغرافیا و علوم زی سالمی واحد   ،،پژوه شگاه آزاد ا سالمی واحد دان شگاه آزاد ا دان
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