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  چكيده

شمار براي دستيابي به توسعة اقتصادي و اجتماعي و تحقق عدالت اجتماعي بهرهيافتي مناسب  ،توليد كشاورزيهاي  تعاوني

 مشاركت توسعه هاي شغلي، افزايش فرصت كشاورزي، بخش رشد از حاصله بازتوزيع منافع منظر ها از اين شركت. روند مي

 براي مناسبي ابزار ،...و هاي توليد ههزين كاهش كشاورزي، بخش در گذاري ريسك سرمايه آوردنپايين مردمي، توجه به زنان روستا،

 پژوهش درنظر گرفته شد، تبيين اصلي عنوان هدفبه ،بر اين اساس آنچه كه در پژوهش حاضر .ندهست كشاورزي وضعيت بهبود

روستاي برخوردار از  28اشتغال زنان روستا بود كه به صورت مطالعه موردي در توسعة  در كشاورزي توليد هاي تعاوني عملكرد

. شد استفاده تحليلي ـ توصيفي تحقيق روش از البرز انجام پذيرفت؛ براي انجام آن استان ساوجبالغ شركت تعاوني در شهرستان

ها براي نظرسنجي با ابزار  نمونه حجم. نفر بود 708به تعداد  »روستاييان عضو تعاوني و مديران تعاوني« شامل آماري جامعه

گويه مرتبط  6 آمده از آمار توصيفي و استنباطي دستههاي ب تحليل نتايج. شد برآورد نمونه 250 كوكران، پرسشنامه براساس روش

ها كمتر از  نشان داد كه ميانگين وزني اغلب گويه 95تا  60هاي  هاي تعاوني كشاورزي در اين روستاها بين سال با تأسيس شركت

كشاورزي در گسترش وضع اشتغال زنان خيلي محسوس و هاي تعاوني  دهد كه نقش شركت حد متوسط بوده و اين نشان مي

اگرچه نتايج آزمون خي دو، فرضيه تحقيق را تأييد كرده است اما نبايد فراموش كرد كه اثرات شركت تعاوني . پررنگ نبوده است

هاي  رد شركتبايست براي بهبود عملك در ايجاد اشتغال، افزايش درآمد و كاهش مهاجرت زنان روستا، در حد كم بوده و مي

  . گذاري كرد ريزي و سرمايه تعاوني و باال بردن جايگاه زنان، برنامه

  

 .هاي تعاوني كشاورزي، رونق اقتصادي، زنان روستايي، نواحي روستايي ساوجبالغ شركت: واژگانكليد
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  مقدمه

شمار يافتگي كشورها به، از پيش نيازهاي توسعه]چه در شهر و چه در روستا[حضور زنان در ابعاد مختلف اجتماع 
). 2003پراكاش، (است نيروي زنان براي نيل به اهداف توسعه تأكيد شدهتقريباً در تمامي كشورها به ،رواز اين. رود مي

شوند و بخش زيادي از  عنوان يك نيروي فعال اقتصادي محسوب ميبا نظر به اينكه در نواحي روستايي، زنان به
ل كشاورزي، دامپروري و امور خانه بر دوش آنان است و در اقتصاد خانوار روستايي نقش هاي روستا از قبي فعاليت

شود و  كنند، منظور نمي گيري مي حياتي دارد، اما اين سهم در آمارهاي رسمي كه بازده كشاورزي و اقتصادي را اندازه
كه انديشمندان درحالي). 34: 1382ايري، نقل از جزصالحين به(شود  ميسهم آنها در وضع اقتصادي جامعه ناديده گرفته

هاي توسعه  حوزه روستا بر اين باورند كه بهبود شرايط زندگي و كار زن در نواحي روستايي بايد در اولويت سياست
انكارناپذير  نقشي روستايي، توسعة اهداف تحقق در روستايي زنان ؛ زيرا نقش)155: 2014، 1آلونسو و تريلو(باشد 
هاي جامعه بوده و سهم هردوي  مردان و زنان، چرخاست كه در اين زمينه آمده). 320: 2005 ،2سامپا و لبهويماي( است

هاي زنان  هر حال توانمنديبه). 313: 2011مهتا و چاندرا، (سالم، بسيار حساس و ضروري است آنها در ساختن جامعه
بايست آنها را مورد حمايت قرار  رهاست؛ اما ميهاي محوري در فرايند توسعه براي بسياري از كشو يكي از موضوع
 حضور ارتقاي«: در اين ميان آمده است). 6: 2017سميعيان و همكاران، (هايشان به منصه ظهور برسد داد تا توانمندي

 اقتصادي،هاي  در زمينه بويژه آنان، مشاركت گسترش جهتريزي  برنامه و اقتصادي هاي اجتماعي، فعاليت در زنان

 اقتصادي كارهاي در سنتي طور به و ديرباز از زنان كه روستايي نواحي در امر اين. است پايدار توسعه براي الزم شرطي

اما محروميت  .)87: 1388محمدي،  نوري و علي(» است برخوردار بيشتري ضرورت ازاند،  داشته مشاركت خانواده
ي از قبيل كاهش جمعيت مخصوصاً در بين زنان هاي پديده. اجتماعي زن در نواحي روستايي پديده جديدي نيست

هاي  آموزش ديده، كار مردانه در مزرعه و انحصار مالكيت سبب شده تا اكثر زنان در مواجهه با تنگدستي و محروميت
هاي گسترده در ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعي،  اين محروميت). 149: 2014آلونسو و تريلو، (اجتماعي باشند 

پس بايد براي افزايش سهم ). 15: 2015، 3آلتمن(روستا سبب شده تا زنان به جايگاه واقعي خود نرسند فرهنگي در 
تر به منصفه  جانبه در روستا آسان آنان در اشتغال روستا، تدابيري انديشيد و آنها را توانمندتر كرد تا فرايند توسعه همه

توان وضعيت  هاي ساختاري گسترده در روستا چگونه مي اما سوال اينجاست كه با توجه به محدوديت. ظهور برسد
هاي شغلي براي زنان تحصيلكرده از مهاجرت  توان با افزايش فرصت اشتغال زنان روستا را بهبود بخشيد؟ چگونه مي

هاي بخش دولتي و خصوصي به سمت  توان اين زنان را با حمايت آنان به نواحي شهري جلوگيري كرد؟ چگونه مي
هاي شغلي را براي ساير زنان روستا مهيا  هاي كوچك اشتغال و فرصت سوق داد تا خودشان بتوانند هستهكارآفريني 

هاي تعاوني توليد كشاورزي در امر  ها توجه به فعاليت شركت رسد كه يكي از مهمترين اين سياست نظر ميكنند؟ به
  .اشتغال زنان روستاست

راي دستيابي به توسعة اقتصادي و اجتماعي و نيز تحقق عدالت اجتماعي توليد كشاورزي رهيافتي مناسب بهاي  تعاوني

                                                 
1. Alonso & Trillo 
2. Bhuimail & Sampa 
3. Altman 
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هاي  ها، نوعي سازمان اجتماعي متوازن در سكونتگاه گيري تعاوني با شكلزيرا ). 55: 2006، 1چامپكو( روند شمار ميبه
هاي  مردمي در فعاليترويكرد تعاوني از بهترين ساز و كارهاي مشاركت ). 55: 2005، 2زايمل( گيرد روستايي شكل مي

درآمد روستايي ايجاد پذير و كمآسيب شود و اشتغال و معيشت پايدار براي اقشار محسوب مي اقتصادي و اجتماعي
). 254: 2003فريباييان و همكاران، ( باشد همچنين اين رويكرد راهكاري بسيار مناسب براي توانمندسازي روستاييان مي. نمايد مي

عنوان رهيافتي مهم در توسعه روستايي مورد بهها  تعاوني وان گفت بعد از انقالب اسالمي استراتژيت در اين ارتباط مي
عنوان ابزاري كارآمد در ايجاد اشتغال روستايي قلمداد شد تنها بهگذاران قرار گرفت و نه توجه دولتمردان و سياست

). 118- 119: 1387فمي و همكاران، (شد كار گرفتهعنوان هدف در توانمندسازي و توسعه جوامع روستايي بهبه ،بلكه

باشند و با ه در كالبد روستا توانند منشأ كارآفريني و توسعي كشاورزي روستايي بها تعاونيرسد كه  نظر ميپس به
روستاها بخش كشاورزي زايي و بهبود وضعيت اقتصادي اعضاي خود گام مؤثري در راستاي توسعة  افزايش اشتغال

در محدوده مورد مطالعه پژوهش حاضر كه شامل روستاهاي برخوردار از شركت تعاوني  ،بر اين اساس. بردارند
مهمترين سؤال پژوهش  ،كشاورزي در شهرستان ساوجبالغ استان البرز است، اين موضوع مورد توجه قرار گرفت؛ لذا

افزايش اشتغال زنان در محدوده مورد هاي توليد كشاورزي و  اي بين ايجاد تعاوني عبارت از اين است كه چه رابطه
  مطالعه وجود دارد؟

  

  مروري بر ادبيات تحقيق

  سوابق تحقيق

هاي تعاوني كشاورزي در اشتغال زنان روستايي  نتايج برخي از مهمترين سوابق داخلي و خارجي مرتبط با نقش شركت
  :طور خالصه به شرح زير استبه

 ييزنان روستا يدر توانمندساز يكشاورز ينقش شركت تعاون يرس، در پژوهشي كه در زمينه بر)1395( احمدي −
قبل و پس از  يي، در زمانزنان روستا يتوانمند يزانم ينبانجام داد، به اين نتيجه رسيد كه  در استان مازندران

 . بود يافته يشاعضا افزا يتوانمند يزانم يت،كه پس از عضو يوجود داشت به طور داريمعنا يت، تفاوتعضو

 ييزنان روستا ياجتماع يدر توانمندساز يكشاورز هاي ينقش تعاون، پس از بررسي )1393(ي و همكاران حقده −
تفاوت  يت،در زمان قبل و پس از عضو ييزنان روستا ياجتماع يتوانمند يزانم ينبدريافتند كه استان تهران 

 .بود يافته يشزااعضا اف يتوانمند يزانم يت،كه پس از عضو يوجود داشت به طور يمعنادار

 ايالم استان از چرداول شيروان شهرستان در روستايي زنان اشتغال بر مؤثر پژوهشي كه به عوامل در) 1391( جمشيدي −

 و روستايي زنان به متعلق زراعي زمين ميزان افزايش تحصيالت،هاي  سال افزايش پرداخت، به اين نتيجه رسيد كه با
 .يابد مي افزايش مطالعه مورد شهرستان روستايي زنان اشتغال احتمال وستايير زنان خانوار افراد تعداد افزايش

هاي توسعه كارآفريني و اشتغال زايي در بخش تعاون وعوامل مؤثر بر آن، سه دسته  ، در بررسي راه)1389(صمدي  −

                                                 
1. Champko  
2. Zaymel 
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و ) ابع و امكاناتها، من توانمندي(، عوامل ساختاري )محيط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي(اي  عوامل زمينه
را مورد مطالعه قرارداد و به اين نتيجه رسيد كه اگرچه هر سه ) شناسي و خالقيتشخصيت، فرصت(عوامل رفتاري 

تأثير بيشتري نسبت به عوامل ) درون شركتي(زايي در تعاون مؤثرند، اما عوامل ساختاري عامل در كارآفريني و اشتغال
 . اي و رفتاري دارد زمينه

هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و  هاي توليد كشاورزي بر بهبود شاخص آثار تشكيل تعاونيبا مطالعه ، )1389(نصيري  −
ها در  درصد از اعضا، نقش تعاوني 84بنا به اظهار ، دريافت كه روستاهاي شهرستان زنجان در فرهنگي اعضا

  .بت ارزيابي شدتوانمندسازي افراد براي مقابله با فقر و بهبود كيفيت زندگي اعضا مث

هاي موفق و ناموفق زنان اجرا شده  اي به بررسي عوامل متمايزكننده تعاوني در مطالعه) 1387(فمي و همكاران  −
هاي جاري، درآمد تعاوني و ميزان  دهد كه قدرت بازپرداخت وام، سرمايه در گردش، دارايي ها نشان مي يافته. پرداخت

درصد  36.3همچنين نشان داده شد كه . ها شناخته شدند ار بر موفقيت تعاونيبستانكاري از مهمترين متغيرهاي اثرگذ
درصد در سطح بااليي از پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي  7.8درصد در پايگاه متوسط و  55.9زنان در پايگاه پايين، 

، خوداثربخشي، هاي اقتصادي زنان انداز، مهارتنفس، ميزان پسقراردارند و همچنين تحصيالت همسر، اعتماد به
داري در سطوح مختلف بر احتمال بهبود نگرش جنسيتي، مشاركت اقتصادي و تحرك اجتماعي اثر مثبت و معني

 . اندپايگاه اقتصادي ـ اجتماعي زنان روستايي داشته

با بخش را ميزان آشنايي  عوامل مؤثر بر توسعه تعاوني و ايجاد اشتغال در اين خود در مطالعه) 1382( يارنيك −
در بخش تعاوني، توزيع و ها  از توفيق تعاوني بخش اقتصاد تعاوني قبل از تشكيل تعاوني، آگاهي بيكارانهاي  فعاليت

  .و رضايت از قرارگرفتن در اين جايگاه شغلي دانستها  ارائه خدمات توسط تعاوني

فرين در كشور هند انجام داده ، در پژوهشي كه در زمينه شناسايي مسائل و مشكالت زنان كارآ)2013( 1منجوناتها −
آنها شيوه  براين اساس. اندشان مواجه است، دريافت كه زنان با مشكالت متعددي در رفع نيازهاي خانوادگي

هايي  نوبه خود با چالشاما شروع كسب و كار جديد آنها به ،گزينند تا بر اين مشكالت غلبه كنند خوداشتغالي را برمي
نشدن امكانات و تسهيالت كافي توسط بخش دولتي، عدم هاي اجتماعي، فراهم يتگوناگوني همانند عدم حما

  گري در زنان اي حرفه هاي خانواده، فقدان دانش بازار، نبود امنيت براي كارآفرينان زن و نبود شخصيت حمايت

 .هاي تعاوني كشاورزي است اند كه يكي از راهبردهاي كاهش اين مشكالت، عضويت در شركتمواجه

هاي كشاورزي اتيوپي به اين نتيجه رسيدند كه بيشتر زنان عضو  اي بر روي تعاوني در مطالعه) 2012( 2وولدو و تادس −
طور معناداري همچنين زنان عضو تعاوني به). درصد از افراد 55حدود (ها، سرپرست خانوادة خود بودند  تعاوني
دليل حضور زيادتر در جامعه و داشتن داشتن اطالعات بيشتر به علتتواند به تر از زنان غيرعضو بودند كه اين مي مسن

تري به  زنان عضو تعاوني نسبت به زنان غيرعضو، دسترسي بيشتر و راحت. ها باشد اطالعات بيشتر دربارة تعاوني
  . مراكز اداري داشتند

                                                 
1. Manjunatha 
2. Woldu & Tadesse  
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 توان بين واحدهاي ميتوليدي در مناطق روستايي هاي  بر اين اعتقاد است با تشكيل تعاوني) 2010( 1هارپر −

، زايي را فراهم كرد زمينه اشتغال ،توليدي و غيرتوليدي يك هماهنگي ايجاد كرد و ابعاد آنها را مشخص كرد
و به ايجاد يك پل  متصور شدصورت يك مجموعه همگن سرزمين ملي را به ،هاي رفاه را باال برد شاخص

 ).223: 2010هارپر، ( ن كمك كردگيرا ارتباطي بين روستاييان و تصميم سازان و تصميم

 
  شناسي تحقيقروش

 از روش اجرا نظر و از تحليلي ـتوصيفي از نظر ماهيت و روش و كاربردي تحقيقات از نظر هدف، جزو تحقيق حاضر

يعني مراجعه به مراكز علمي و (اطالعات موردنياز اين پژوهش به دو طريق اسنادي  .است پيمايشي تحقيقات نوع
يعني استفاده از ابزارهاي مصاحبه و (و ميداني ) اي، منابع و مأخذ مرتبط با موضوع تحقيق ي و اسناد كتابخانهتحقيقات

هاي توليد كشاورزي در  جامعه آماري شامل تمامي روستاييان عضو تعاوني. دست آمده استهب) تكميل پرسشنامه
هستند كه در ) شوراي اسالمي/دهياري(كشاورزي هاي  شهرستان ساوجبالغ و مديران روستاهاي داراي تعاوني سطح

نفر  250 براي تعيين حجم نمونه با استفاده از روش كوكران به تعداد. نفر را شامل شده است 708مجموع به تعداد 
  ).1جدول (صورت تصادفي براي نظرسنجي و تكميل پرسشنامه انتخاب شدند برآورد شد و سپس اين افراد به

  برحسب اعضاي جامعه آماري  امهپرسشن توزيع. 1جدول

 اعضـاي جـامعه تعداد فراواني درصد فراواني ها تعداد پرسشنامه

 هاي توليد كشاورزي روستاييان عضو تعاوني 680 05/96 222

  مديران روستايي 28 95/3 28

 جمــع كل 708 100 250

  

  محدوده مورد مطالعه

نواحي روستايي واقع در شهرستان ساوجبالغ است كه داراي  محدوده مورد مطالعه در پژوهش حاضر، شامل تمامي
بر اساس مطالعات صورت گرفته در اين شهرستان تعداد روستاهاي برخوردار از شركت . اند شركت تعاوني كشاورزي

 1079شهرستان ساوجبالغ با وسعتي حدود الزم به ذكر است كه . باشد روستا مي 28تعاوني كشاورزي برابر با 
. خود اختصاص داده استدرصد از وسعت استان را به 20مربع در غرب استان البرز واقع شده و حدود كيلومتر

موقعيت اين شهرستان از شرق با شهرستان كرج، از جنوب با شهرستان نظرآباد و كرج، از غرب با شهرستان آبيك و از 
 دهستان 5و  بخش 3از  90رشماري سال سشهرستان ساوجبالغ در  .)1شكل( شمال با شهرستان طالقان همجوار است

شامل (و چهارباغ ) چندار و برغانهاي  شامل دهستان(، چندار )هيو و سعيدآبادهاي  شامل دهستان(مركزي هاي  به نام
هشتگرد، شهر جديد هشتگرد، كوهسار، هاي  شهر به نام 5تشكيل شده است و داراي ) چهارباغ و رامجينهاي  دهستان

  ).63:1392قاسمي، ( باشد يروستا م 77آبادي و  130، )گلسار(د آبا چهارباغ، سيف

                                                 
1. Harper 
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  )اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان البرز: منبع(تقسيمات كشوري شهرستان ساوجبالغ و موقعيت روستاهاي نمونه . 1شكل

  

  هاي تحقيق يافته

  هاي استان البرز هاي تعاوني كشاورزي در شهرستان وضعيت شركت. 1

تعداد ) 2(در جدول . باشد برداري مي تعاوني كشاورزي فعال و در حال بهره 124ان البرز در مجموع داراي است
با . ها بيان شده است هاي اين تعاوني هاي استان البرز با ساير ويژگي هاي كشاورزي فعال در سطح شهرستان تعاوني

  :ير قابل ذكر استتر هر يك از مقادير مندرج در اين جدول، نتايج ز بررسي دقيق

هاي تعاوني كشاورزي در بين  شهرستان ساوجبالغ از حيث فراواني شركت :ها تعداد و درصد فراواني شركت
، در رتبه اول استان قرار گرفته )درصد 45.2(شركت تعاوني كشاورزي  56هاي استان البرز با برخورداري از  شهرستان

 .كشاورزي استو داراي بيشترين تعداد شركت تعاوني در بخش 

نفر عضو به  771هاي تعاوني با  شهرستان استان البرز، بيشترين تعداد اعضا در شركت 4در بين  :تعداد اعضاي عادي
 .نفر عضو در جايگاه دوم استان قرار دارد 680شهرستان كرج اختصاص يافته است و پس از آن شهرستان ساوجبالغ با 

ميليون  860شهرستان ديگر استان البرز، با برخورداري از  3غ در مقايسه با شهرستان ساوجبال :ها ميزان سرمايه شركت
هزار تومان سرمايه اوليه، داراي بيشترين ميزان سرمايه است و از اين حيث در رتبه اول استان قرار گرفته است  370و 

 .قرار دارد هزار تومان سرمايه اوليه در رتبه دوم 34ميليون و  740و پس از آن شهرستان كرج با 

تعداد «هاي تعاوني كشاورزي از جمله  رسد با فزوني سه متغير مهم در ارتباط با فعاليت شركت ظر مينبه :زايي اشتغال
هاي شغلي نيز  بايست وضعيت اشتغال و فرصت ، مي»ها سرمايه اوليه شركت«و » ها اعضاي عادي شركت«و » ها شركت
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، در مورد شهرستان ساوجبالغ اين رويه ديده )2(ا با مقايسه مقادير جدول ام. افزايش يابد و رتبه آن بهبود يابد
اما  ،هاست شود، عليرغم اينكه اين شهرستان داراي بيشترين تعداد شركت تعاوني و بيشترين سرمايه اوليه شركت نمي

نظرآباد و كرج كه هاي  هاي تعاوني مستقر در شهرستان هاي ساوجبالغي در مقايسه با شركت زايي شركت سهم اشغال
اين مقادير تا حدي گوياي آن است كه در . از ميزان سرمايه كمتري نسبت به ساوجبالغ برخوردارند نيز كمتر است

زيرا با برخورداري از امكانات اوليه، . برداري نشده است هاي شركت تعاوني بهره شهرستان ساوجبالغ، از تمام ظرفيت
 .سهم اشتغال آن قابل قبول نيست

 

 هاي استان البرز هاي تعاوني كشاورزي در شهرستان وضعيت شركت. 2دولج

  زايي اشتغال

 )نفر(

  اعضاي

 معلول

  اعضا

 ايثارگر

  سرمايه

 )هزار ريال(

 فراواني عضو عادي
 شهرستان

  تعداد  درصد  مرد  زن  جمع

 اشتهارد 7 5.6 37 12 49 49350 0 0 88

 جبالغساو 56  45.2 434 246 680 8603700 2 0 1061

 نظرآباد 24  19.4 103 78 186 2064000 5 0 2999

 كرج 37  29.8 667 104 771 7400630 0 0 4666

 مجموع 124  100 1241 440 1686 18117680 7 0 8814

  1395اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان البرز، : مأخذ

  

  هاي تعاوني در شهرستان ساوجبالغ وضعيت شركت. 2

 445باشد كه از اين تعداد، برابر با  و گرايش مي  رشته 10تعاوني در  636اوجبالغ در مجموع داراي شهرستان س
هاي غيرفعال  تعاوني باقيمانده نيز جزو تعاوني 191 برداري بوده و هاي فعال و در حال بهره تعاوني جزو تعاوني

بر اساس مقادير مندرج در اين جدول،  .ها پرداخته شده است به بررسي اين تعاوني) 3(در جدول . باشند مي
هاي فعال در شهرستان ساوجبالغ، بيشترين تعداد تعاوني را با  هاي دامپروري در مقايسه با ساير تعاوني تعاوني

و  79هاي خدماتي و صنعتي به ترتيب با فراواني  اند؛ پس از آن تعاوني شركت به خود اختصاص داده 123فراواني 
هاي تعاوني كشاورزي در جايگاه پنجم  در اين ميان، شركت. سوم شهرستان قرار گرفتند در جايگاه دوم و 78

  . شهرستان قرار گرفتند

  

  هاي توليد كشاورزي در شهرستان ساوجبالغ تعاوني. 3

هاي توليد كشاورزي در نواحي روستايي شهرستان ساوجبالغ  هاي صورت گرفته در زمينه تعداد تعاوني با بررسي
 .روستا است 28هاي كشاورزي در اين شهرستان هستند برابر با  كه تعداد روستاهايي كه داراي تعاونيمشخص شده 

روستا  135كه به تعداد  1390عبارت ديگر از مجموع كل تعداد روستاهاي داراي سكنه شهرستان ساوجبالغ در سال به
ين تعداد بسيار كم و ناچيز است و به عبارتي بخش اند كه ا درصد از آنها داراي تعاوني كشاورزي 20.74است، برابر با 

الزم به ذكر . اند كه جاي تأمل دارد قابل توجهي از ساكنان و روستاييان اين شهرستان از خدمات بخش تعاوني محروم
  ). 4جدول (تعاوني فعال كشاورزي داير شده است  56روستاي ياد شده، جمعاً  28است كه در 
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  عاوني در شهرستان ساوجبالغهاي ت وضعيت شركت. 3جدول

  اتحاديه/ نام تعاوني
  تعداد

 جمع كل غيرفعال فعال

تعاوني 

 توليدي

 68 12 56 كشاورزي

 158 35 123 دامپروري

 10 3 7 معدني

 121 43 78 صنعتي

 118 39 79 تعاوني خدماتي

 103 34 69 تعاوني مسكن و عمران

 9 4 5 تعاوني اعتبار

 29 10 19 تعاوني مصرف

 8 4 4 كنندگان نياز توليد نيتعاوني تأم

 12 7 5 كنندگان نياز مصرف نيتعاوني تأم

 636 191 445 ع كلــجم

  1395اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان البرز، : مأخذ

  هاي تعاوني كشاورزي بر حسب تقسيمات شهرستان ساوجبالغ و سال تأسيس تعداد و توزيع شركت. 4جدول

  سيماتتق

  بخش

  تقسيمات 

  دهستان

  تعداد روستاي برخوردار

  از شركت تعاوني

  جمع كل  تعداد شركت تعاوني بر حسب سال تأسيس

  90 -  94  80 -  89  70 -  79  60 -  69  شركت تعاوني

  چندار

  4  2  2  0  0  4  برغان

  8  4  1  3  0  6  چندار

  چهارباغ

  1  1  0  0  0  1  چهارباغ

  11  2  6  2  1  6  رامجين

  مركزي
  10  1  9  0  0  5  سعيدآباد

  22  10  12  0  0  6  هيو

  56  20  30  5  1 28  جمع كل

  1395اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان البرز، : مأخذ

  

هاي تعاوني كشاورزي تأسيس شده در روستاهاي  مشخص است كه بيشترين تعداد شركت) 4(براساس نتايج جدول 
عالوه بر . حالي كه دهستان چهارباغ فقط داراي يك شركت تعاوني كشاورزي است اند؛ در دهستان هيو استقرار يافته

فقط يك شركت و آن  60دهد كه در دهه  هاي تعاوني تأسيس شده برحسب سال تأسيس نشان مي آن وضعيت شركت
ساني بخش ر با اطالع 80رسيد؛ اما در دهه  5اين رقم به عدد  70در دهه . هم در دهستان رامجين تأسيس شده بود

اي رقم خورد كه تعداد  گونههاي بخش خصوصي در زمينه فعاليت شركت تعاوني، به دولتي و حمايت آن از فعاليت
 20، 90سال ابتداي دهه  4با توجه به اينكه در . شركت رسيد 30اي روبرو شد و به عدد  ها با رشد فزاينده اين شركت
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تواند بازگوكننده اين واقعيت  ساوجبالغ تأسيس شده است، ميشركت تعاوني جديد در نواحي روستايي شهرستان 
هاي گذشته با  هاي بخش كشاورزي در مقايسه با دهه هاي تعاوني در رونق بخشيدن به فعاليت باشد كه حضور شركت

از سوي ديگر . هاي آتي نيز اين رشد با شدت بيشتري مواجه خواهد شد رشد چشمگيري مواجه شده و لذا در سال
سال  14هاي تعاوني كشاورزي فعال در شهرستان ساوجبالغ در طي  درصد از تعداد كل شركت 89وان گفت كه ت مي

  . اند تأسيس شده) 1380 – 94(اخير 

  

  مشخصات فردي و عمومي پاسخگويان. 4

سني اغلب پاسخگويان در طبقات . اند درصد زن بوده 40درصد مرد و  60از مجموع كل تعداد فراواني پاسخگويان، 
ميانگين . اند درصد قرار گرفته 2/3سال و بيشتر با  60درصد و كمترين آنها در طبقات سني  2/29سال با  39تا  30

درصد و  28اكثر پاسخگويان داراي تحصيالت ليسانس با فراواني . سال بوده است 33.57 ≈ 36سني پاسخگويان، 
بيشتر پاسخگويان به مشاغل بخش دولتي و . اند پلم بودهدرصد داراي تحصيالت زير دي 10كمترين آنها با فراواني 

درصد به مشاغل كارگري و  4/14درصد فراواني اشتغال داشتند؛ و كمترين تعداد آنها با فراواني  2/33خصوصي با 
  .مشاغل آزاد اختصاص يافت

  مشخصات فردي و عمومي پاسخگويان. 5جدول

  درصد فـراواني  تعداد فـراواني  شاخص  متغير

  سجن
  60 149  مـرد

  40  101  زن

   روه سنيــگ

  )سال(

 25.6 64 29تا  20

  29.2  73 39تا  30

  22.8  57  49ا ت 40

  9.2  23  59تا  50

  3.2  8 سال و بيشتر 60

  سواد 

  و تحصيالت

  10  25  زير ديپلم

  24  60  ديپلم

  14.8  37  فوق ديپلم

  28  70  ليسانس

  14  35  فوق ليسانس و باالتر

  لشغــ

  27.6  69  هاي كشاورزي فعاليت

  14.4  36  كارگري و مشاغل آزاد

  33.2  83  كارمندان بخش دولتي و خصوصي

  20  50  دار، درآمد بدون كار بيكار، خانه

  1396هاي ميداني،  يافته: مأخذ
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  كارآفريني روستا براي زنان اشتياق برانگيختن كشاورزي و تعاوني شركت هاي فعاليت. 5

هاي  عنوان كمك و همراهي با همسر در فعاليتاي است كه به گونهجوامع روستايي وضعيت اشتغال زنان به معموالً در
بخشي از اين روند به فرهنگ و ديدگاه سنتي . عنوان اشتغال مجزا از خانه و همسر نيستشود و به روستا از آن ياد مي

هاي اصلي خانه  بايست به فعاليت شود زنان مي ته ميحاكم بر كالبد بسته و محدود روستا مرتبط است كه در آن گف
هاي كشاورزي  وپز، نظافت منزل، رسيدگي به تربيت فرزندان پرداخته و در صورت امكان بخشي از فعاليتنظير پخت

چنين طرز تلقي سبب شده تا انگيزه زنان روستا براي كارآفريني كاهش يابد و  ،لذا. را تا محدوده خانه انجام دهند
اما امروزه با افزايش آگاهي و باال رفتن سطح عمومي سواد و تحصيالت در بين روستاييان، همگان بر . كوب شودسر

  بديل زنان در عرصه اقتصاد و كارآفريني اشاره دارند و نيروي كار زنان و دختران روستا را  نقش تأثيرگذار و بي

در اين ميان تشويق و ايجاد انگيزه در بين . آورند شمار ميههاي رشد و توسعه اقتصادي روستا ب عنوان يكي از اهرمهب
هاي شغلي جديد در كالبد روستا چيزي نيست كه به راحتي و در مدت زمان بسيار كوتاهي  آنان براي خلق فرصت

هاي  توانند با برگزاري دوره هاي تعاوني در اين زمينه بسيار حساس و مهم است و آنها مي اما نقش شركت. بوجود آيد
هاي كسب شده توسط زنان روستايي در اقصي نقاط ايران و  آموزشي رايگان و همگاني در روستا، به تشريح موفقيت

هاي عمومي ساكنان محلي شده و فرهنگ سنتي و ايزوله شده روستا را با  جهان پرداخته و باعث افزايش سطح آگاهي
رقم زنند كه از اشتغال زنان روستايي چه در داخل خانه و چه اي  گونهشرايط كنوني جامعه تطبيق دهند و شرايط را به

  .اي از طرف خانواده و جامعه ايجاد شود جانبههاي همه در خارج از آن، حمايت

درصد  54.4دهد كه اغلب آنان با فراواني  نشان مي) 6(دست آمده از پاسخگويان در جدول ههاي ب اما نتايج نظرسنجي
هاي كوچك توليدي  كارآفريني مثل كارگاه روستا براي زنان اشتياق در برانگيختن اونيتع اذعان داشتند كه شركت

البته برخي از پاسخگويان داليل زير . نقشي چنداني نداشته و يا تاكنون اثرات چشمگيري از اين رويه ديده نشده است
  :راي كارآفريني مطرح كردندتأثير بودن نقش شركت تعاوني در برانگيختن اشتياق زنان روستايي ب را براي بي

  تعداد اندك زنان عضو شركت تعاوني؛ −

 تبليغات بسيار كم شركت تعاوني در اين زمينه؛ −

 هاي آموزشي و ترويجي مختص زنان و دختران روستا؛ عدم برگزاري كالس −

 .هاي كارآفريني خود براي زنان اين روستا دعوت نكردن از زنان روستاهاي ديگر براي تشريح فعاليت −

اگفته نماند كه برخي ديگر از پاسخگويان اذعان داشتند كه و همچنين ايجاد اشتغال و درآمد براي زناني كه عضو ن
، ساير زنان روستا نيز براي ...)مثل پرورش گل و گياهان آپارتماني، پرورش زعفران و قارچ خوراكي و(تعاوني هستند 

  .عضويت در شركت تعاوني ترغيب شدند

  كارآفريني روستا براي زنان اشتياق در برانگيختن تعاوني شركت پاسخگويان در ارتباط با نقش آراء فراواني. 6 جدول

  جمــع  بدون پاسخ  خير  بلي  گويه

  250  19  136 95  تعداد فراواني

  100  7.6  54.4  38  درصد فراواني

  1396هاي ميداني،  يافته: مأخذ
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  ستارو زنان كار نيروي جذب و كشاورزي تعاوني شركت. 6

يافتگي برسند و ساكنان آنها چه زن و چه مرد زمزمه مهاجرت به شهرها را در اگر بخواهيم روستاها به رشد و توسعه
هاي بخش كشاورزي،  دادن به فعاليتهاي روستا توجه نمود و با اهميت ها و قابليت سر نداشته باشند، بايد به توان

هاي مناسب براي گسترش  نظر محقق يكي از زمينهبه. فراهم نمود هاي شغلي متعددي را براي ساكنان روستا فرصت
بندي  هاي تعاوني انجام شود، توجه به صنايع تبديلي و بسته تواند با حمايت شركت هاي شغلي كه مي فرصت

توان به اين مهم دست يافت و براي تعداد  گذاران و حمايت بخش دولتي ميمحصوالت است كه با جذب سرمايه
عالوه بر اين، توليد و عرضه صنايع دستي در غالب انواع مشاغل خانگي . ز ساكنان محلي شغل ايجاد نمودزيادي ا

هاي ميداني محقق در روستاهايي كه داراي شركت تعاوني  اما با بررسي. تواند به اشتغالزايي زنان و دختران بينجامد مي
ليدي كوچك و كارگاهي زودبازده در سطح شهرستان توجهي به مشاغل تودليل كمكشاورزي بودند مشخص شد كه به

كار گماشته نشدند و يا تعداد آنها هاي تعاوني كشاورزي به ساوجبالغ، نيروي كار زنان و دختران روستا در شركت
مشخص شد كه اغلب آنان ) 7(دست آمده از پاسخگويان در جدول ههاي ب حتي در نظرسنجي. بسيار اندك بوده است

روستا تاكنون نقش بسيار  زنان كار نيروي جذب در كشاورزي تعاوني درصد اذعان داشتند كه شركت 54.8با فراواني 
  كنند كه سرمايه اولي براي  هاي تعاوني از زناني حمايت مي عقيده برخي از پاسخگويان، شركتبه. اند ناچيز داشته

  .هاي نو را ندارند نداني براي حمايت از ايدهصورت تمايل چاندازي كسب و كار را داشته باشند؛ در غير اينراه

  

  روستا زنان كار نيروي جذب در كشاورزي تعاوني پاسخگويان در ارتباط با نقش شركت فراواني آراء. 7جدول

  جمــع  بدون پاسخ  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم  گويه

  250  0  8  31  74  79 58  تعداد فراواني

  100  0  3.2  12.4  29.6  31.6  23.2  درصد فراواني

  1396هاي ميداني،  يافته: مأخذ

 
ساله و بيشتر، زنان  10براي شناسايي وضع فعاليت زنان روستاهاي مورد مطالعه كه شامل متغيرهايي نظير جمعيت زنان 

تحوالت  بايست از اسناد و مدارك منتشر شده در اين زمينه استفاده نمود تا برخي از تغيير و شاغل و زنان بيكار است، مي
لذا، معتبرترين اين اسناد، آمارهاي منتشر شده توسط مركز آمار ايران . درباره اشتغال زنان، قابل رديابي و ارزيابي باشد

اين مركز  1390و  1385هاي عمومي نفوس و مسكن سال  است كه در اين بخش از تحقيق، براساس نتايج سرشماري
  .به ترتيب ارائه شد» مركزي«و » چهارباغ«، »چندار«گانه بخش سهانجام شد و نتايج مطالعات برحسب تقسيمات 

اساس استخراج آمار جمعيت زنان فعال اقتصادي براي هر يك از رب: وضع فعاليت زنان در روستاهاي بخش چندار
  :به آن پرداخته شده است، اين نتايج بدست آمد) 8(روستاي مورد مطالعه در بخش چندار كه در جدول 

آجين «و » ازنق«، »خوروين«، »وليان«روستاي  4فقط در  1385نسبت به سال  1390ن شاغل در سال جمعيت زنا −
در حالي كه در ساير روستاهاي مورد مطالعه آمار جمعيت زنان شاغل از رشد . با كاهش روبرو بوده است» دوجين

ي تعاوني كشاورزي در روستا براي ها دهد كه با افزايش فعاليت شركت نسبتاً خوبي برخوردار بوده و اين نشان مي
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فاقد زنان  1385كه در سال » سرهه«براي مثال در روستاي . هاي بيشتري فراهم شده است اشتغال زنان نيز فرصت
كه داراي بيشترين تعداد شركت » وليان«عالوه بر اين، روستا . زن شاغل بوده است 18داراي  1390شاغل بود در سال 

ار اشتغال زنان اين روستا در مقايسه با ساير روستاهاي بخش چندار در مراتب باالتري قرار تعاوني كشاورزي است، آم
 زنان كار نيروي هاي تعاوني كشاورزي در جذب تواند گوياي آن باشد كه نقش و تأثير شركت اين مسئله مي. دارد

  .روستا كامالً مشهود و ملموس است و قابل انكار نيست

بانو «، »آغشت«، »باغبان كالچي«، »برغان«در روستاهاي  1385نسبت به سال  1390ل جمعيت زنان بيكار در سا −
باشد كه  دليل افزايش تعداد زنان تحصيلكرده روستا ميافزايش يافت و اين به» آرده«و » ، خوروين»وليان«، »صحرا

  .هاي مناسبي براي اشتغال آنها در روستا فراهم نيست فرصت

در سال ) زنان بيكار+ مجموع زنان شاغل (دهد كه جمعيت زنان فعال اقتصادي  نشان مي طوركلي نتايج مطالعاتبه −
آجين «و » ازنق«روستاي  2در اغلب روستاهاي مورد مطالعه افزايش يافت و فقط در  1385نسبت به سال  1390

 .با كاهش روبرو بوده است» دوجين

چندار مشخص شد كه مقدار اين شاخص در سال  با محاسبه شاخص درصد نرخ فعاليت زنان در روستاهاي بخش −
 2در اغلب روستاهاي مورد مطالعه با رشد افزايشي مطلوبي همراه بوده است؛ و فقط در  1385در مقايسه با سال  1390

داراي باالترين  1390عالوه بر اين روستاي سرهه در سال . با كاهش روبرو بوده است» آجين دوجين«و » ازنق«روستاي 
 .برابر با صفر بوده است 1385درصد بوده است؛ اين رقم در سال  30اليت زنان برابر با نرخ فع

  1390تا  1385هاي  وضع فعاليت زنان روستاهاي بخش چندار در طي سال. 8جدول

  نـام

  دهستان

  نـام

  روستا

1385  1390  

  جمعيت

  زنان

 10زنان 

ساله و 

  بيشتر

  جمعيت

زنان 

  شاغل

  جمعيت

زنان 

  بيكار

نرخ 

  اليتفع

  *زنان

  جمعيت

  زنان

 10زنان 

ساله و 

  بيشتر

  جمعيت

زنان 

  شاغل

  جمعيت

زنان 

  بيكار

نرخ 

  فعاليت

  *زنان

  برغان

  13.04  5  13  138  159  4.65  0  8  172  187  برغان

  20.75  2  9  53  65  6.67  0  2  30  35  باغبان كالچي

  5.61  1  10  196  224  3.66  0  3  82  93  آغشت

  30  0  18  60  61  0  0  0  67  67  سرهه

  چندار

  8.66  8  12  231  279  4.64  0  9  194  239  بانو صحرا

  8.29  5  29  410  462  6.53  1  30  475  551  وليان

  7  8  16  343  406  5.90  0  20  339  408  خوروين

  1.02  0  1  98  130  4.35  1  3  92  115  ازنق

  4.05  0  10  247  298  6.42  1  13  218  266  آجين دوجين

  10.23  4  23  264  307  7.21  1  21  305  350  آرده

  http://rdcir.irمركز آمار ايران و : مأخذ

  محاسبات محقق* 

براساس استخراج آمار جمعيت زنان فعال اقتصادي براي هر يك از : وضع فعاليت زنان در روستاهاي بخش چهارباغ
  :آن پرداخته شده است، اين نتايج بدست آمد به) 9(روستاي مورد مطالعه در بخش چهارباغ كه در جدول 

در . با كاهش روبرو بوده است» تپهاغالن«فقط در روستاي  1385نسبت به سال  1390جمعيت زنان شاغل در سال  −
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براي . حالي كه در ساير روستاهاي مورد مطالعه آمار جمعيت زنان شاغل از رشد نسبتاً خوبي برخوردار بوده است
همچنين اين . افزايش يافته است 1390نفر در سال  73به  1385نفر در سال  33روستاي قوهه از مثال اين عدد در 

نفر رسيده است كه اين در نوع خود شايد يك ركورد و يا موفقيت  105نفر به  43رقم در روستاي لشكرآباد از 
در روستا  ،عالوه بر اين. سال براي اين تعداد از زنان روستا فرصت شغلي ايجاد شود 5محسوب شود كه در طي 

، آمار اشتغال زنان در مقايسه با ساير روستاهاي را داردكه بيشترين تعداد شركت تعاوني كشاورزي » تپهاغالن«
با » لشكرآباد«براي روستاي  1390طوري كه آمار اشتغال زنان در سال به. بخش چهارباغ چندان قابل توجه نيست

دهد كه رقم بسيار بااليي  نفر را نشان مي 105است و عدد » تپهاغالن«روستاي  يك شركت تعاوني بسيار بيشتر از
 . در مقايسه با ساير روستاها درباره اشتغال زنان است

افزايش يافت و » لشكرآباد«و » رامجين«، »اغالن تپه«در روستاهاي  1385سال نسبت به 90جمعيت زنان بيكار در سال  −
  .هاي مناسبي براي اشتغال آنها در روستا فراهم نيست ان تحصيلكرده روستا است كه فرصتدليل افزايش تعداد زناين به

در سال ) زنان بيكار+ مجموع زنان شاغل (دهد كه جمعيت زنان فعال اقتصادي  طوركلي نتايج مطالعات نشان ميبه −
ثال جمعيت زنان فعال براي م. در اغلب روستاهاي مورد مطالعه افزايش يافته است 1385نسبت به سال  1390

اين رقم در مورد . افزايش يافت 1390نفر در سال  82به  1385نفر در سال  45اقتصادي در روستاي قوهه از 
دهد كه تعداد زنان فعالي  خوبي نشان مياين اعداد و ارقام به. نفر افزايش يافت 120نفر به  43روستاي لشكرآباد از 

بخشي از اين افزايش . گردند در حال افزايش است دنبال مشاغل رسمي ميهكه داراي مشاغل رسمي هستند و يا ب
 .هاي تعاوني كشاورزي در اين روستاست آمار و ارقام به دليل تأسيس و فعاليت شركت

با محاسبه شاخص نرخ فعاليت زنان در روستاهاي بخش چهارباغ مشخص شد كه مقدار اين شاخص در سال  −
اين موضوع نشان . افزايش يافت» لشكرآباد«و » قوهه«، »رامجين«در روستاهاي  1385در مقايسه با سال  1390

هاي تعاوني  اند و فعاليت شركت دهد زنان به مرور زمان جايگاه اقتصادي مهمتري را در روستا كسب نموده مي
 .تأثير نبوده استكشاورزي در اين راستا بي

  

  1390تا  1385هاي  در طي سالوضع فعاليت زنان روستاهاي بخش چهارباغ . 9جدول 

  نـام

  دهستان

  نـام 

  روستا

1385  1390  

  جمعيت

  زنان

 10زنان 

ساله و 

  بيشتر

  جمعيت

زنان 

  شاغل

  جمعيت

زنان 

  بيكار

نرخ 

  فعاليت

  *زنان

  جمعيت

  زنان

 10زنان 

ساله و 

  بيشتر

  جمعيت

زنان 

  شاغل

  جمعيت

زنان 

  بيكار

نرخ 

  فعاليت

  *زنان

  رامجين

  3.82  5  15  524  637  4.75  0  25  526  677  اغالن تپه

  3.93  4  17  535  647  7.02  15  13  399  491  حصارآقچه

  4.21  10  23  784  989  2.80  1  20  751  919  رامجين

  2.42  0  12  495  579  2.58  2  9  427  501  زكي آباد

  10.24  9  73  801  997  5.75  12  33  782  993  قوهه

  5.05  15  105  2374  2942  2.37  0  43  1818  2227  لشكرآباد

  http://rdcir.irمركز آمار ايران و : مأخذ

  محاسبات محقق* 
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براساس استخراج آمار جمعيت زنان فعال اقتصادي براي هر يك از : وضع فعاليت زنان در روستاهاي بخش مركزي
  :دست آمدهده است، اين نتايج ببه آن پرداخته ش) 10(روستاي مورد مطالعه در بخش مركزي كه در جدول 

با كاهش » كوشگذر«و » آبادعرب«، »شلمزار«روستاي  3در  1385نسبت به سال  1390جمعيت زنان شاغل در سال  −
 داشتهدر حالي كه در ساير روستاهاي مورد مطالعه آمار جمعيت زنان شاغل رشد نسبتاً خوبي . روبرو بوده است

افزايش يافته  1390نفر در سال  187به  1385نفر در سال  140از » هيو«اي براي مثال اين عدد در روست. است
عالوه بر اين در روستاهايي نظير . نفر رسيده است 70نفر به  32همچنين اين رقم در روستاي سعيدآباد از . است

يسه با ساير كه داراي بيشترين تعداد شركت تعاوني كشاورزي هستند، آمار اشتغال زنان در مقا» هيو«و » خور«
تواند گوياي آن باشد كه نقش و تأثير  اين مسئله مي. روستاهاي بخش مركزي در مراتب باالتري قرار دارد

  .روستا كامالً مشهود و ملموس است و قابل انكار نيست زنان كار نيروي هاي تعاوني كشاورزي در جذب شركت

وستاهاي موردمطالعه بخش مركزي ساوجبالغ در همه ر 1385سال نسبت به 1390جمعيت زنان بيكار در سال −
نظر با توجه به اينكه آمار زنان شاغل در اين روستاها با افزايش خوبي مواجه بوده است؛ به. افزايش يافته است

  .دليل زياد بودن تقاضاي افراد جوياي كار، چندان جوابگو نيستهاي شغلي به رسد كه افزايش فرصت مي

در سال ) زنان بيكار+ مجموع زنان شاغل (دهد كه جمعيت زنان فعال اقتصادي  نشان مي طوركلي نتايج مطالعاتبه −
براي مثال جمعيت زنان فعال . در اغلب روستاهاي مورد مطالعه افزايش يافته است 1385نسبت به سال  1390

ن رقم در مورد اي. افزايش يافت 1390نفر در سال  241به  1385نفر در سال  149اقتصادي در روستاي هيو از 
 .نفر افزايش يافت 108نفر به  60نفر و براي روستاي فشند از  143نفر به  66آباد بزرگ از روستاي قاسم

در  1390با محاسبه شاخص نرخ فعاليت زنان در روستاهاي بخش مركزي مشخص شد كه مقدار اين شاخص در سال  −
براي مثال در . افزايش يافت» هيو«و » فشند«، »آباد عرب«، »د بزرگآبا قاسم«، »سعيدآباد«در روستاهاي  1385مقايسه با سال 

آباد،  اين رقم براي روستاهاي ديگر نظير سعيد. درصد بر نرخ فعاليت زنان افزوده شده است 5.44روستاي فشند برابر با 
 .استدرصد بوده 2.18درصد و  3.02درصد،  3.46ترتيب برابر با آباد بزرگ و هيو به قاسم

  1390تا  1385هاي  وضع فعاليت زنان روستاهاي بخش مركزي در طي سال. 10لجدو

  نـام

  دهستان

  نـام 

  روستا

1385  1390  

  جمعيت

  زنان

 10زنان 

ساله و 

  بيشتر

  جمعيت

زنان 

  شاغل

  جمعيت

زنان 

  بيكار

نرخ 

  فعاليت

  *زنان

  جمعيت

  زنان

 10زنان 

ساله و 

  بيشتر

  جمعيت

زنان 

  شاغل

  جمعيت

زنان 

  بيكار

نرخ 

  عاليتف

  *زنان

سعيدآ

  باد

  2.90  3  27  1036  1331  3.13  4  25  927  1158  سرخاب

  7.27  8  70  1073  1260  3.81  2  32  893  1064  سعيدآباد

  7.48  47  96  1912  2369  4.46  5  61  1481  1798  آباد بزرگ قاسم

  هيو

  8.16  32  129  1973  2308  8.35  31  126  1881  2196  خور

  3.74  11  11  589  661  6.02  3  32  581  677  شلمزار

  8.26  6  14  242  264  6.81  0  16  235  256  عرب آباد

  12.72  15  93  849  988  7.28  1  59  824  948  فشند

  5.26  1  8  171  193  6.86  1  13  204  248  كوشگذر

  6.43  54  187  3749  4242  4.25  9  140  3507  4019  هيو

  http://rdcir.irمركز آمار ايران و : مأخذ

  محاسبات محقق* 
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  روستا تحصيلكرده زنان جذب و كشاورزي تعاوني شركت. 7

اي و محلي دولت در بخش كشاورزي و عدم حمايت كامل و پايدار از  هاي مناسب ملي، منطقه ريزي فقدان برنامه
 ،حاضردرحال. موفق عمل كنندهاي تعاوني كشاورزي نيز نتوانند  جامعه كشاورزان و روستاييان سبب شده تا شركت

جاي كشورمان بسيار قابل توجه بوده و در اين ميان آمار  التحصيالن بخش كشاورزي در جاي تعداد دانشجويان و فارغ
هاي گوناگون كشاورزي، رقم بسيار بااليي است، اما عمالً بيكاري و نداشتن شغل متناسب  التحصيالن زن در رشته فارغ

از آنجايي كه ارتباط معنادار بين . عنوان يكي از معضالت جامعه امروز ايران شناخته شده استبا رشته دانشگاهي به
هاي كشور برقرار  گانه صنعت، كشاورزي و خدمات با متقاضيان ورود به دانشگاههاي سه نياز نيروي انساني در بخش

هاي  كه شركتدرحالي. استشود، امري بديهي مي روز بر تعداد آنها افزودهالتحصيالن كه روزبه بيكاري فارغ ؛نيست، لذا
هاي مديران خود در  تعاوني كشاورزي اين پتانسيل را دارند كه در اين موضوع ورود پيدا كرده و با ابداعات و خالقيت

اندازي صنايع تبديلي و گذاري براي فراوري مواد اوليه و راهعرصه توليد محصوالت كشاورزي و حتي سرمايه
هاي خوداشتغالي و كارآفريني  كردن زمينهجذب نيروهاي تحصيلكرده در روستاها و فراهمي محصوالت، بهبند بسته

اما ظاهراً چنين تحركاتي در روستاهاي شهرستان ساوجبالغ تحقق پيدا نكرده و بسياري از . اقدامات مؤثري انجام دهند
شان  ماتي در شهرهاي اطراف كه بعضاً با تحصيالتالتحصيالن زن در روستاها يا بيكارند و يا به مشاغل خد فارغ

  .اند غيرمرتبط است روي آورده
  

  روستا تحصيلكرده زنان جذب در كشاورزي تعاوني پاسخگويان در ارتباط با نقش شركت فراواني آراء. 11 جدول

  جمــع  بدون پاسخ  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم  گويه

  250  4  15  46  48  77 60  تعداد فراواني

  100  1.6  6  18.4  19.2  30.8  24  درصد فراواني

  1396هاي ميداني،  يافته: مأخذ

  

  شهرها روستا به تحصيلكرده زنان مهاجرت در كاهش كشاورزي تعاوني تأثير شركت. 8

هاي شغلي متنوع در روستا، سبب مهاجرت افراد و مخصوصاً جوانان تحصيلكرده به شهرهاي  معموالً فقدان فرصت
شود كه ظهور اين حركات جمعيتي عموماً در مردان روستا كه نقش سرپرست خانوار را برعهده دارند بيشتر  مياطراف 

براي  ،اند، لذا هاي كمتري در خانواده مواجه از آنجايي كه مردان در مقايسه با زنان با محدوديت. شود ديده مي
شان پيش  شود و موانع كمتري بر سر راه مهاجرت شان به خارج از روستا، اما و اگرهاي كمتري شنيده مي مهاجرت

دست آوردن شغل، عموماً با مخالفت و هدر حالي كه مهاجرت زنان و دختران روستا به نواحي شهري براي ب. آيد مي
. اين موضوع در بسياري از روستاهاي منطقه مورد مطالعه نيز عيناً وجود داشته است. محدوديت خانواده همراه است

كارگيري نيروي كار زنان تحصيلكرده در روستاهاي شهرستان ساوجبالغ در مهاجرت آنها كه عدم جذب و به طوريبه
طور انفرادي و يا همراه با ساير اعضاي خانوار براي كسب جايگاه شغلي به شهرهاي اطراف تأثير چنداني نداشته به

هاي شغلي، مانع از  اي نبوده كه با خلق فرصت هگوننيز به كشاورزي تعاوني هاي شركت در اين ميان فعاليت. است
بايد اشاره كرد كه مهاجرت زنان تحصيلكرده  ،شهرها شود؛ از سوي ديگر روستا به تحصيلكرده زنان مهاجرت
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. روستايي به شهرها در مقايسه با مردان زياد نيست و ريشه در فرهنگ و نحوه نگرش جوامع روستايي با كار زنان دارد

توجهي دليل كمتوان به را نيز مي) حتي همان تعداد اندك مهاجران(هاي اتفاق افتاده زنان  داليل مهاجرتاما يكي از 
دست آمده از پاسخگويان در ههاي ب حتي در نظرسنجي. هاي تعاوني به نيروي كار زنان مرتبط دانست مديران شركت

 در كاهش كشاورزي تعاوني داشتند كه شركتدرصد اذعان  43.6مشخص شد كه اغلب آنان با فراواني ) 12(جدول 

  . شهرها تأثير بسيار كمي داشته است روستا به تحصيلكرده زنان مهاجرت

  

  شهرها روستا به تحصيلكرده زنان مهاجرت در كاهش كشاورزي تعاوني پاسخگويان در ارتباط با تأثير شركت فراواني آراء. 12 جدول

  جمــع  بدون پاسخ  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم  گويه

  250  4  2  23  50  62 109  تعداد فراواني

  100  1.6  0.8  9.2  20  24.8  43.6  درصد فراواني

  1396هاي ميداني،  يافته: مأخذ

  

  روستا زنان درآمد افزايش در كشاورزي تعاوني تأثير شركت. 9

د محصوالت كشاورزي، فرآوري و اي باشد كه در فرايند تولي گونههاي تعاوني كشاورزي به هاي شركت اگر فعاليت
بندي و عرضه محصوالت اوليه و ثانويه به بازار تقاضا، عملكرد موفقي داشته و بتواند اشتياق و انگيزه روستاييان  بسته

تواند در  ها افزايش يابد، مي را براي عضويت در شركت تعاوني افزايش دهد و به همين نسبت سرمايه اوليه شركت
در اين . بيشتر براي زنان روستا اقدام نمايد و در بهبود معيشت آنان اقدامات مؤثري انجام دهد هاي شغلي خلق فرصت
اند از زمان تأسيس و عضوگيري، در  هاي تعاوني فعال در نواحي روستايي شهرستان ساوجبالغ توانسته ميان شركت

  . تأثير چندان قابل توجه نبوده است بهبود معيشت و درآمد اعضاي خود از جمله زنان، تأثيرگذار باشند اما اين

 80.8مشخص شد كه اغلب آنان با فراواني ) 13(دست آمده از پاسخگويان در جدول ههاي ب طوري كه در نظرسنجيبه
تر از آن داشته  روستا تأثير متوسط و پايين زنان درآمد افزايش در در كشاورزي تعاوني درصد اذعان داشتند كه شركت

  .است

  روستا زنان درآمد افزايش در كشاورزي تعاوني پاسخگويان در ارتباط با تأثير شركت فراواني آراء .13 جدول

  جمــع  بدون پاسخ  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم  گويه

  250  10  6  32  104  69 29  تعداد فراواني

  100  4  2.4  12.8  41.6  27.6  11.6  درصد فراواني

  1396هاي ميداني،  يافته: مأخذ

  

  روستا زنان اشتغال براي نياز مورد امكانات سازيدر فراهم كشاورزي تعاوني تأثير شركت. 10

تر كشاورزان و  هاي كشاورزي، دسترسي راحت هاي شركت تعاوني كشاورزي، فراهم كردن نهاده ترين نقش يكي اصلي
طاي تسهيالت مالي و اعتباري براي افزاري و حتي اعافزاري و نرم كارآفرينان روستا از جمله زنان به امكانات سخت

رسد كه شركت تعاوني كشاورزي تا  نظر ميدر مورد اشتغال زنان روستا به. اندازي كسب و كار در كالبد روستاستراه
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شايد در اين زمينه تنگناها و مشكالتي هم بر سر راه . حدي توانسته شرايط اوليه اشتغال زنان روستا را فراهم كند
اند كه  ي براي حمايت از اشتغال زنان وجود داشته باشد اما بسياري از پاسخگويان اذعان داشتههاي تعاون شركت
حتي . شان مسبب اصلي كسب و كارشان بوده است و از اين بابت خرسند بودند هاي شركت تعاوني روستاي حمايت

درصد به  40.4با فراواني  مشخص شد كه اغلب آنان) 14(دست آمده از پاسخگويان در جدول ههاي ب در نظرسنجي
  .روستا اشاره كردند زنان اشتغال براي نياز مورد امكانات سازي در فراهم كشاورزي تعاوني تأثير متوسط شركت

  

  زنان اشتغال براي نياز مورد امكانات در فراهم سازي كشاورزي تعاوني پاسخگويان در ارتباط با تأثير شركت فراواني آراء. 14جدول

  جمــع  بدون پاسخ  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  مخيلي ك  گويه

  250  6  4  33  101  84 22  تعداد فراواني

  100  2.4  1.6  13.2  40.4  33.6  8.8  درصد فراواني

  1396هاي ميداني،  يافته: مأخذ

  

  روستا زنان توانمندي و دانش با متناسب ايجاد اشتغال در كشاورزي تعاوني نقش شركت. 11

ها و  هاي راهنمايي و ديپلم ندارند، اما توانمندي هرستان ساوجبالغ تحصيالت باالتر از دروهاغلب زنان روستاهاي ش
) دوغ، ماست، پنير و كشك(هاي مكمل آن نظير توليد مواد لبني  هاي آنان در انجام مشاغل كشاورزي و فعاليت قابليت

اند از اين  وني كشاورزي تا حدي توانستههاي تعا از اين رو شركت. و توليد انواع صنايع دستي بسيار زبانزد است
البته اين . هاي زنان در جهت توانمندي و شكوفايي بيشتر آنها بهره برده و شرايط اوليه را برايشان فراهم كنند قابليت

) 15(دست آمده از پاسخگويان در جدول ههاي ب كه در نظرسنجيطوريها خيلي قابل توجه نبوده است؛ به حمايت

 با متناسب ايجاد اشتغال در كشاورزي تعاوني اند كه نقش شركت درصد از آنها اذعان داشته 36.8ه فقط مشخص شد ك

درصد ديگر به نقش كم و خيلي كم شركت  52.4درحالي كه . روستا در حد متوسط بوده است زنان توانمندي و دانش
  .كردنددرصد به نقش زياد شركت تعاوني اشاره  9.2تعاوني اشاره كردند و فقط 

  

  زنان توانمندي و دانش با متناسب ايجاد اشتغال در كشاورزي تعاوني پاسخگويان در ارتباط با نقش شركت فراواني آراء .15 جدول

  جمــع  بدون پاسخ  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم  گويه

  250  4  0  23  92  105 26  تعداد فراواني

  100  1.6  0  9.2  36.8  42  10.4  درصد فراواني

  1396هاي ميداني،  يافته: أخذم

  

 گيري بحث و نتيجه

هاي عمومي نفوس و مسكن  هاي منتشر شده از سرشماري دست آمده از ابزار پرسشنامه و دادههغير از نتايج ببه
، داده مناسب و باكيفيت ديگري كه نشان دهد ميزان اشتغال زنان روستايي و همچنين زنان 1390و  1385هاي  سال

. دست نيامدههاي قبل و بعد از تأسيس شركت تعاوني چگونه بوده است، ب روستاهاي مورد مطالعه در سال تحصيلكرده

  :هاي ميداني اين پژوهش مشخص شد، بدين شرح است اما آنچه كه در بررسي يافته

ال دهد كه مقدار اين شاخص در س محاسبه شاخص درصد نرخ فعاليت زنان، در روستاهاي بخش چندار، نشان مي −
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در اغلب روستاهاي مورد مطالعه با رشد افزايشي مطلوبي همراه بوده است؛ و فقط در  1385در مقايسه با سال  1390
داراي  1390عالوه بر اين روستاي سرهه در سال . با كاهش روبرو بوده است» آجين دوجين«و » ازنق«روستاي  2

 .برابر با صفر بوده است 1385اين رقم در سال درصد بوده است؛  30باالترين نرخ فعاليت زنان به ميزان 

 1390دهد كه مقدار اين شاخص در سال  محاسبه شاخص نرخ فعاليت زنان در روستاهاي بخش چهارباغ، نشان مي −
دهد  اين موضوع نشان مي. افزايش يافت» لشكرآباد«و » قوهه«، »رامجين«در روستاهاي  1385در مقايسه با سال 

هاي تعاوني كشاورزي  اند و فعاليت شركت ايگاه اقتصادي مهمتري را در روستا كسب نمودهزنان به مرور زمان ج
  .تأثير نبوده استدر اين راستا بي

 1390دهد كه مقدار اين شاخص در سال  محاسبه شاخص نرخ فعاليت زنان در روستاهاي بخش مركزي، نشان مي −
. افزايش يافت» هيو«و » فشند«، »آباد عرب«، »آباد بزرگ مقاس«، »سعيدآباد«در روستاهاي  1385در مقايسه با سال 

اين رقم براي روستاهاي . درصد بر نرخ فعاليت زنان افزوده شده است 5.44براي مثال در روستاي فشند برابر با 
 .درصد بوده است 2.18درصد و  3.02درصد،  3.46آباد بزرگ و هيو به ترتيب برابر با  آباد، قاسم ديگر نظير سعيد

هاي تعاوني در افزايش شاخص نرخ  دهد كه تأثير شركت طور واضح و ملموس نشان نميهاي بدست آمده فوق به اما داده
گويه مرتبط با اثرات تأسيس  6عالوه بر مستندات ميداني فوق، از نتايج بدست آمده از . فعاليت زنان چگونه بوده است

ها كمتر از حد  ن روستا، مشخص شد كه ميانگين وزني اغلب اين گويههاي تعاوني كشاورزي بر ميزان اشتغال زنا شركت
هاي تعاوني كشاورزي در اشتغال زنان خيلي محسوس و پررنگ  دهد كه نقش شركت متوسط بوده است و اين نشان مي

 ذبج و كشاورزي تعاوني شركت«اما در بين بيشترين و كمترين مقادير بدست آمده، مشخص شد كه گويه . نبوده است

تأثير «همچنين ميانگين وزني گويه . استدر رتبه اول قرار گرفته 3.16با كسب ميانگين وزني» روستا تحصيلكرده زنان
دست آمده كه مقدار آن از  به 1.94» شهرها روستا به تحصيلكرده زنان مهاجرت در كاهش كشاورزي تعاوني شركت

هاي مذكور  و اينكه تفاوت معنادار بين گويه تحقيق فرضيه ارزيابي راياما ب. ها بسيار كمتر است مقادير ميانگين ساير گويه
  :بدين شرح ارائه گرديد H1و  H0بر اين اساس دو فرضيه . شد استفاده »دو خي« آماري آزمون وجود دارد، از

  .وجود ندارد هاي توليد كشاورزي و افزايش اشتغال زنان در محدوده مورد مطالعه رابطه بين ايجاد تعاوني:  H0 فرضيه −

 .هاي توليد كشاورزي و افزايش اشتغال زنان در محدوده مورد مطالعه رابطه وجود دارد بين ايجاد تعاوني:  H1 فرضيه −

  دو براي آزمون فرضيه تحقيق محاسبات آزمون آماري خي. 16جدول 

 گويه
  آماره آزمون

X2(خي دو 
( 

  درجه

  آزادي

  سطح معناداري

Asymp .Sig.  

 000/0  4 72.12  روستا زنان كار نيروي جذب و اورزيكش تعاوني شركت

  000/0  4  90.56  روستا تحصيلكرده زنان جذب و كشاورزي تعاوني شركت

  000/0  4  200.58  شهرها روستا به تحصيلكرده زنان مهاجرت در كاهش كشاورزي تعاوني تأثير شركت

  000/0 4  171.87  روستا زنان درآمد افزايش در كشاورزي تعاوني تأثير شركت

  000/0 4  203.17  روستا زنان اشتغال براي نياز مورد امكانات سازيدر فراهم كشاورزي تعاوني تأثير شركت

  000/0 4  211.28  هاي آموزشي براي اشتغال زنان روستا در برگزاري كالس كشاورزي تعاوني نقش شركت

  000/0 4  168.80  زنان روستا در تقويت احساس خوداتكايي و خودباوري كشاورزي تعاوني نقش شركت

  000/0 4  164.20  روستا زنان توانمندي و دانش با متناسب ايجاد اشتغال در كشاورزي تعاوني نقش شركت

  محاسبات محقق: مأخذ
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باشد، مقدار  مي 05/0كه در سطح خطاي فرض ) 16جدول ( SPSSافزار آماري  براساس محاسبات انجام شده در نرم
ها  كه مقدار آماره خي دو براي هر يك از گويه از آنجايي. هاي موردنظر محاسبه شد هر يك از گويهدو براي  آماره خي

 .Sigباشد، بيشتر است و سطح معناداري  مي 488/9از مقدار موجود در جدول استاندارد شدة اين آزمون كه برابر با 
توان نتيجه گرفت  درصد اطمينان مي 95راين با باشد، بناب بوده و در حد صفر مي 05/0بدست آمده هم بسيار كمتر از 

بين ايجاد : توان گفت بندي نتايج اين آزمون مي با جمع. گردد ، تأييد مي)فرضيه محقق( H1رد و فرضيه  H0كه فرضيه 
اگرچه فرضيه فوق تأييد . هاي توليد كشاورزي و افزايش اشتغال زنان در محدوده مورد مطالعه رابطه وجود دارد تعاوني

شده است اما نبايد اين مسئله را به فراموشي سپرد كه نقش و اثرات شركت تعاوني در ايجاد اشتغال، افزايش درآمد و 
براي مثال برخي از . ريزي كرد بايست براي افزايش آن برنامه كاهش مهاجرت زنان روستا، در حد كم بوده است و مي

  :ال زنان روستا در نظر گرفت عبارتند ازافزايش اشتغ توان براي كه مي مهمترين پيشنهادهايي

الحسنه به زنان كارآفرين كه بتوانند براي خود و تعداد ديگري از زنان روستا،  هاي قرض  اعطاي تسهيالت كم بهره و وام �

 اشتغال ايجاد كرده و به درآمدزايي منجر گردد؛

عه كارگاهي خود از مهاجرت ساير زنان و هاي مالياتي براي زنان كارآفريني كه بتوانند با مديريت مجمو معافيت �

 طور مستقيم و يا غيرمستقيم جلوگيري كنند؛هايشان به شهرها به خانواده

تواند براي حداقل بين  هاي اندكي نياز دارد، اما مي هاي توجيهي زودبازده كه به سرمايه هاي تعاوني از طرح حمايت شركت �

 ند؛نفر از زنان روستايي اشتغال ايجاد ك 7تا  1

به زنان روستايي  كارآموزي و كارآفريني، مهارت، عمومي، تخصصيهاي  وري، آموزش بهره ارتقاي به مشاوره و كمك ارائه �

  .هاي كارآفريني را در ميان آنان زنده كند تواند زمينه هايي مي رايگان؛ چنين حمايت صورت تحصيلكرده به
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