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 چکيده
دغدغه یکی از  ،توسعه اقتصادی برای شاغل در تعاونی ها نقش زنانشناسایی و تبیین عوامل موثر بر 

نیمی از جمعیت استان کهگیلویه و تقریبا از آنجایکه جمهوری اسالمی ایران است. مسئولین استان و های

آنان در بهبود و افزایش فعالیت های تعاونی ها در ارزیابی نقش لذا  را زنان تشکیل می دهند،بویراحمد 

زنان شاغل در تعاونی های ه آیا سوال اصلی این تحقیق اینست کمی باشد. موثرتوسعه اقتصادی، مهم و 

جامعه آماری شامل استان کهگیلویه و بویراحمد توانسته اند در توسعه اقتصادی این استان موثر باشند؟

زن می باشد که به  55استان کهگیلویه و بویراحمد و حجم نمونه شامل کلیه  زنان شاغل در تعاونی های 

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که  ی است.تصادف انتخاب شده است و روش تحقیق پیمایش

متوسط درآمد  "و متغیر  مستقل  " استان کهگیلویه و بویراحمدتوسعه اقتصادی در  "متغیر وابسته بین 

 .یک رابطه خطی وجو دارد "اونی ها ماهیانه زنان شاغل در تع

 3مشارکت زنان ،2، توسعه اقتصادی1تعاونی  :يديکل واژگان
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 2قدرت اله ویسي، 1 سيدکرامت اله روحاني

 کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهرانو  افزار از دانشگاه صنعتی شریفم نر امپیوترمهندس ک 1
 کارشناس ارشد مدیریت مالی 2

 

 نویسنده مسئول:میل نام و نشانی ای

  سيدکرامت اله روحاني

sadat139@gmail.com 

 نقش زنان در توسعه اقتصادي ارزیابي 

 )مطالعه موردي: تعاوني هاي استان کهگيلویه و بویراحمد(
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 مقدمه

یکی از معیارهای مهم ارزیابی توسعه اقتصادی در جامعه امروزی، مشارکت زنان در طرحهای اقتصادی و اجتماعی می           

. تعاونی ها به عنوان ابزار قدرتمندی جهت مشارکت زنان در ایران بطور عام و در استان کهگیلویه و بویراحمد بطور خاص [2]باشد

 تلقی می شود.

، مستقیماً با هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی بستگی داشته و از این رو در تحول همه جوامع انسانی، نقش زنان در توسعه

نقش زنان شاغل . این نوشتار در صدد است، ضمن انجام یک تحلیل اقتصادی مختصر در زمینه [3]عاملی بنیادی محسوب می گردد

و  اقتصادیزنان با توسعه  نیروی کار، به چگونگی رابطه میان ه و بویراحمداقتصادی استان کهگیلوی توسعهدر تعاونی ها و تاثیر آن بر 

تأثیر گذاری مشارکت آنان به عنوان نیمی از نیروی فعال جامعه در فعالیت های اقتصادی، برای تحقق توسعه و عدالت اجتماعی 

 بپردازد.

درصد مردان و در ایران  60ورهای توسعه نیافته درصد، در کش 80شاخص توسعه انسانی برای زنان در کشورهای توسعه یافته 

درصد مردان می باشد. بررسی علل این تفاوت در کشورهای توسعه نیافته نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته  61شاخص، 

نقش زنان شاغل در ارزیابی  است ، مورد نظر تحقیقآنچه در این   . [6]بیشتر این تفاوت ناشی از میزان اشتغال و سطح دستمزدهاست

و اندازه گیری برخی  این تحقیق در پی آن است که با شناساییمی باشد.  تعاونی ها در توسعه اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد 

در راستای بهبود نقش زنان  ی، راهکارهای مناسب ستان کهگیلویه و بویراحمددر ا توسعه اقتصادیعوامل مؤثر بر  از پارامترهای مهم 

 ارائه نماید. در تعاونی های این استان،

 

 تحقيقبيان مسئله 

در عصر ما توسعه هدفی واالست که در ایران و دیگر کشورها مورد توجه سیاستمداران مجریان امور بوده و کوششهای بسیاری 

یکی از ارکان مهم توسعه نشده در زمینه تحقق آن صورت پذیرفته است اما در این میان توجه چندانی به بحث جدی زنان ، به عنوان 

است . برای رفع این خال باید تالشهای گسترده ای برای مشارکت زنان درتوسعه صورت پذیرد و استراتژی های جهانی به بوته آزمون 

 [5] د.نهاده شده و مناسب ترین آنان به کار گرفته شون

از طرفی  .شوندمحسوب می توسعه مبحث رین مخاطبانتهای اخیر مهمزنان نیمی از جمعیت جامعه جهانی هستند و در سال

دیگر تعاونی ها به دلیل نزدیکی به مردم، می توانند نقش ویژه ای در توسعه اقتصادی فرآهم نمایند. مشارکت زنان به عنوان نیمی از 

 .[4]پتانسیل انسانی در توسعه اقتصادی هر منطقه ای در قالب تعاونی ها، محسوس و موثر می باشد

نقش زنان در فرایند توسعه آن گونه که باید وشاید مورد توجه قرار نگرفته است و از این رو تالشهایی در سراسر دنیا آغاز شده 

واردکردن مسئله جنسیت در فرایند توسعه ، اصول مختلفی چون رفاه ، برابری ،فقرزدایی ، کارآیی و .است تااین غفلت را جبران کند

طرح کرده و همین طور تقسیم نقشها، انتظارات جامعه از زنان و مردان و ساختارهای جنسیتی مورد توجه قرار توانمندسازی زنان را م

    .[2]گرفته است

استان کهگیلویه و بویراحمد از جمله استان هایی است که مشارکت زنان در تعاونی های مختلف کمتر از سایر استان های کشور 

ازه گیری پارامترهای موثر بر حضور زنان در تعاونی ها، زمینه توسعه بهتر و بیشتر این تعاونی ها فرآهم می باشد. لذا با شناسایی و اند

 خواهد شد.

حدود نیمی از جمعیت در استان کهگیلویه و بویراحمد در روستاها ساکن هستند و حدود نیمی از کل جمعیت استان، را زنان 

جمعیت کل استان را زنانی تشکیل می دهند که در روستاها ساکن هسند. با فرآهم تشکیل می دهند. بنابراین تقریبا یک چهارم 
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کردن زمینه مناسب اشتغال برای آنان خصوصا در قالب تعاونی ها، بسیاری از مشکالت خانوارهای روستایی از جمله مهاجرت به 

 به آینده کاهش می یابد.،رفاه اجتماعی و امید  پوشش های مختلف بیمه ایشهرها، متوسط درآمد خانوارها،

از طرفی دیگر، هزینه ایجاد و تاسیس تعاونی ها در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری بسیار کمتر، بنابراین دولت با 

پرداخت تسهیالت به مردم، شاهد تاسیس و توسعه تعاونی های بیشتری در روستاها خواهیم بود.یکی از پارامترهای مهم توسعه 

 بیکاری در جامعه می باشد، با گسترش تعاونی ها، نرخ بیکاری در استان نیز کاهش خواهد یافت. اقتصادی، کاهش

 تحقيقاهميت و ضرورت  

اشتغال برای زنان به  با توجه به وجود نرخ باالی بیکاری در جامعه، خصوصا برای زنان، اشتغال امری الزم و ضروری می باشد.

ی و دولتی و همچنین تعاونی ها امکان پذیر است. آنچه که محقق در این این پژوهش سعی شیوه های مختلفی در بخش های خصوص

دارد به آن بپردازد، نقش زنان در توسعه اقتصادی در تعاونی های استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد. تعاونی ها به عنوان یکی از 

داشته باشد. ساختار تعاونی ها و محدودیت های زنان برای بکارگیری سهم عمده ای در بکارگیری زنان راهکارهای اشتغال، می تواند 

در این واحدها، خصوصا در جامعه سنتی و عشایری استان کهگیلویه و بویراحمد موضوعی است که مورد توجه محقق بوده و سعی دارد 

 ین استان، مورد بررسی قرار گیرد.که برخی از پارامترهای موثر بر توسعه اقتصادی با توجه به نقش زنان در تعاونی های ا

وجود آورده است که در صورت عدم موفقیت با کار زن حتی در در مورد ایران، فرهنگ پذیرفته شده در جامعه این باور را به

توان ران میپوشی نماید.از مهمترین موانع فرهنگی بر سر راه اشتغال زنان در ایصورت تمایل او به ادامه کار، زن باید از کار خود چشم

عدم آگاهی زنان ایرانی نسبت به حقوق ،هاباورهای غلط اجتماعی مبنی بر عدم مشارکت زنان در فعالیت : به موارد زیر اشاره نمود

 [4]های مختلف اجتماعی و اقتصادی موجود برای فعالیت عدم آگاهی زنان از زمینه، شهروندی خود

گرفته نشان داده های صورتان، دارای بیشترین اهمیت است ولی مطالعات و بررسیبا وجود اینکه عامل اقتصادی در اشتغال زن

 . [3]ها و باورهای رایج در یک جامعه، تأثیر مستقیمی بر میزان اشتغال زنان داشته استاست که ارزش

 

 تحقيقاهداف 
شناخت صورت می گیرد؛ شناخت در  نخست با هدف کسب ی در هر زمینه ای از علوم در وهلهتحقیقبه طور کلی هر تحقیق و 

این فرآیند در واکنش به سواالتی صورت می گیرد که ذهن محقق را به خود مشغول می دارد. در این  .تحقیقزمینه موضوع مورد 

 بنابراین اهداف این تحقیق عبارتند از :  [7]اولیه پاسخ به همین سواالت است. تحقیق نیز بدون شک، هدف

 ت اشتغال زنان در بخش تعاونی های استان کهگیلویه و بویراحمدتوصیف و بیان مشکال 

  بررسی میزان تاثیرگذاری افزایش درآمد خانوارها  ناشی از اشتغال زنان و ترابطه آن با توسعه اقتصادی در استان کهگیلویه

 و بویراحمد

 جامعه آماري
 استان کهگیلویه و بویراحمد های زنان شاغل در تعاونیجامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق، کلیه 

 روش نمونه گيري

 در این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد.   

 حجم نمونه

 تعیین شده است. 1استان کهگیلویه و بویراحمد که با استفاده از رابطه ککران زن شاغل در تعاونی های 55

 قلمرو زماني و مکاني
 استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است. فعال عاونی هایدر حوزه ت 1394این پژوهش در سال 

                                                           
  ها براي محاسبه حجم نمونه آماري است.فرمول کوکران يکي از پرکاربردترين روش -1
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 روش تحقيق
است که روش گردآوری اطالعات از طریق  باشد و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه می 1روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی

فرضیه تحقیق با استفده از ضریب همبستگی پیرسون آزمون شده اند و باشد.پرسشنامه از متداولترین روشها در گردآوری اطالعات می

 با استفاده از رگرسیون خطی، رابطه بین متغیر وابسته و مستقل تحقیق برازش شده است.

 آمارهاي توصيفي تحقيق

 

زنان شاغل در تعاوني ها از نظر وضعيت تاهل: آمار  1جدول شماره   

 درصد فراواني وضعیت تاهل
 داده ها

 درصد
 داده هاي معتبر

 درصد
 تجمعي

 45.5 45.5 45.5 25 مجرد 

 100.0 54.5 54.5 30 متاهل

  100.0 100.0 55 کل

 منبع :  یافته های حاصل از تحقیق

زنان شاغل در تعاونی های استان، متاهل می باشند. می توان درصد  55با توجه به به داده های فوق می توان گفت که :حدود 

مشارکت زنان متاهل در فعالیت های اقتصادی، خصوصا تعاونی ها در این استان بیشتر از زنان مجرد می باشد و این مشارکت گفت که 

 نقش موثری در بهبود اقتصاد خانوارها خواهد داشت.

به تفکيک سطح تحصيالتآمار زنان شاغل در تعاوني ها از نظر  : 2جدول شماره   

 درصد فراواني جنسیت
 داده ها

 درصد
 داده هاي معتبر

 درصد
 تجمعي

 12.7 12.7 12.7 7 زير ديپلم 

 70.9 58.2 58.2 32 ديپلم

 89.1 18.2 18.2 10 فوق ديپلم

 100.0 10.9 10.9 6 لیسانس

  100.0 100.0 55 کل

 منبع :  یافته های حاصل از تحقیق

درصد از کارگزاران دفاتر در استان دیپلم و  71ت حدود می توان گفت که : سطح تحصیال 2با توجه به داده های جدول شماره 

دوره های آموزشی کاربردی می تواند نقش موثری در بهبود اقتصادی تعاونی ها و آموزشهای دانشگاهی و زیر دیپلم می باشد ، بنابراین 

مرتبط و کارآمد بوسیله اداره کل شی .لذا پیشنهاد می شود که دوره های آموزدر نهایت بهبود اشتغال و سودآوری زنان داشته باشد

 تعاون استان برای زنان برگزار گردد.

 

آمار زنان شاغل در تعاوني ها از نظر ميزان درآمد : 3جدول شماره   

 درصد فراواني درآمد)هزار تومان(
 داده ها

 درصد
 داده هاي معتبر

 درصد
 تجمعي

 72.7 72.7 72.7 40 150زير  

                                                           
2.Survey 
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 92.7 20.0 20.0 11  300  تا  150

 98.2 5.5 5.5 3 600تا    300

 100.0 1.8 1.8 1 900 تا   600

  100.0 100.0 55 کل

 منبع :  یافته های حاصل از تحقیق

زنان شاغل در تعاونی های استان درصد از  92حدود  ماهیانه می توان گفت که : درآمد 3طبق داده های موجود در شماره  

که این  باشد. آنانهزار تومان می باشد که این مبلغ نمی تواند به عنوان یک شغل دائمی برای  300ر از کمت کهگیلویه و بویراحمد،

 ، تخصصی نبودن شغل زنان در تعاونی ها باشد.سودآوری تعاونی های فعالمساله می تواند ناشی از عدم 

 

 آمار توصيفي تاثير تعاوني ها بر افزایش رفاه زنان -4جدول 

 گویش

 

داده های  درصد داده هادرصد     نیفراوا

 معتبر

 تجمعی درصد

 69.1 69.1 69.1 38 خیلی زیاد 

 94.5 25.5 25.5 14 زیاد

 96.4 1.8 1.8 1 متوسط

 100.0 3.6 3.6 2 کم

  100.0 100.0 55 کل

 منبع :  یافته های حاصل از تحقیق

و خیلی زیاد ابراز داشتند که تعاونی ها می توانند در افزایش رفاه  درصد از زنان شاغل در تعاونی ها با گویش های زیاد 95حدود 

آنان موثر باشد. با توجه به اینکه یکی از معیارهای توسعه اقتصادی در هر منطقه یا قشری، افزایش رفاه اقتصادی می باشد، لذا انتظار 

 ین استان فرآهم گردد.می رود با توسعه و رونق بیشتر تعاونی ها ، موجبات رفاه بیشتر زنان در ا

 آزمون فرض و برآورد رابطه رگسيوني دو متغيري 

 ابتدا آزمون فرض مربوطه را انجام می شود و سپس رابطه رگرسیونی بین متغیر های وابسته و مستقل را برآورد خواهد شد.

 

  ویراحمدکهگیلویه و ب توسعه اقتصادی استانو  زنان شاغل در تعاونی هامتوسط درآمد ماهیانه بین 

 ندارد  رابطه خطی وجود

 فرض صفر

  

استان کهگیلویه و  توسعه اقتصادی استان و  متوسط درآمد ماهیانه زنان شاغل در تعاونی هابین 

 داردرابطه خطی وجود   بویراحمد

 فرض یک
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 : آزمون خطي فرضيه 5جدول شماره 

 مدل

 مجموع مربعات

درجه 

 آزمون مربع حسابی آزادی

ناحیه 

 حرانیب

 0.000a 42.050 7.271 1 7.271 رگرسیون 

   0.173 53 9.165 باقی مانده

    54 16.436 کل

 منبع :  یافته های حاصل از تحقیق

 

استان کهگيلویه و توسعه اقتصادی در  "فرض خطی بودن وجود رابطه خطی متغیر وابسته   5با توجه به نتایج جدول شماره 

درصد  5کمتر از   sigتائید می شود. چون مقدار  "زنان شاغل در تعاونی ها متوسط درآمد ماهیانه "ل و متغیر مستق  " بویراحمد

 است.

 

 رابطه خطي فرضيه:  6جدول شماره 

 )ضريب هاي  مدل
 استاندارد نشده(

)ضريب هاي 
 استاندارد شده(

t  ناحیه
 بحراني

B 

انحراف 
 مقدار بتا استاندارد

 0.000 7.201  0.127 0.915 مقدار ثابت 

 0.000 6.485 0.665 0.084 0.542 متوسط درآمد ماهیانه

 منبع :  یافته های حاصل از تحقیق

و متغیر    " استان کهگيلویه و بویراحمدتوسعه اقتصادی در  ": رابطه خطی متغیر وابسته  6با توجه به نتایج جدول شماره 

 عبارتست از : " متوسط درآمد ماهیانه زنان شاغل در تعاونی ها "مستقل 

 (استان کهگيلویه و بویراحمدتوسعه اقتصادی در =)) 0/542  +  0/915 متوسط درآمد ماهیانه زنان شاغل در تعاونی ها) 

 

 :نتایج تحقيق 
ز یکی ا که این عامل،می شود  خانوارهادرآمد سرانه  در تعاونی های استان کهگیلویه و بویراحمد، موجب افزایش. اشتغال زنان 1

 .اقتصادی می باشد شاخص های توسعه

زمینه برای یادگیری و آموزش آنان در استان کهگیلویه و بویراحمد بیشتر و در نتیجه، ، تعاونی هازنان در  اشتغال. با افزایش 2

 .مسیر توسعه اقتصادی در این استان، هموارتر می گردد

ویراحمد در روستاها ساکن هستند ،اشتغال زنان در کنار مردان، باعث از آنجائیکه تقریبا نیمی از جمعیت استان کهگیلویه و ب. 3

افزایش درآمد و رفاه خانوارهای روستایی خواهد شد. افزایش درآمد و رفاه خانوارهاف یکی از عامل های توسعه اقتصادی بشمار می 

 رود.

هرها کاهش می یابد که این، یکی از پارامترهای .با افزایش درآمد و رفاه خانوارهای روستایی، زمینه مهاجرت روستائیان به ش4

 مهم توسعه اقتصادی در استان می باشد.
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با ورود زنان به عرصه اقتصادی در قالب تعاونی ها، در سطح شهرها و روستاها، آموزش و تحصیل برای کسب تخصص در . 5

د شد که این موضوع می تواند به توسعه اقتصادی در زمینه های مختلف، در جامعه زنان استان کهگیلویه و بویراحمد، نهادینه خواه

 این استان کمک شایانی داشته باشد.

متوسط درآمد ماهیانه زنان شاغل در تعاونی ها  "و   " استان کهگيلویه و بویراحمدتوسعه اقتصادی در  " بین متغیر های-6

 د.وجود دار 0/542استان کهگیلویه و بویراحمد یک رابطه خطی با شیب در  "

 :تحقيقپيشنهادات 

استان کهگیلویه و بویراحمد یک فرهنگ عشایری حاکم است و زنان مشارکت کمتری در فعالیت های با توجه به اینکه در -1

 اقتصادی و اجتماعی دارند، پیشنهاد می گردد، در قالب تعاونی هاف زمینه مشارکت راحتتر و بیشتر آنان فرآهم گردد.

م در استان کهگیلویه و بویراحمد بطور متوسط کمتر از سایر استان های دیگر کشور می باشد، یکی از از آنجائیکه درآمد مرد-2

دالیل آن، مشارکت کمتر زنان این استان در فعالیت های اقتصادی نسبت به سایر استان ها می باشد، لذا با توسعه و بهبود وضعیت 

آمد خانوارها، افزایش می یابد. لذا پیشنهاد می گردد، تعاونی هایی که فقط تعاونی ها در استان کهگیلویه و بویراحمد، متوسط در

توسط زنان تشکیل و اداره می شود، از طرف وزارت تعاون، تسهیالت بیشتر با بهره کمتر داده شود تا زمینه برای حضور بیشتر زنان در 

 قالب تعاونی ها بیشتر گردد.

راردادن آنان فرآهم می گردد. بنابراین پیشنهاد میگردد، وزارت تعاون مشورت های با اشتغال زنان زمینه برای تحت پوشش ق-3

 زم را برای ایجاد یا اصالح پوشش های بیمه تعاونی ها و خصوصا زنان شاغل در تعاونی ها ارائه نمایند.ال

 :ي تحقيقمحدودیت ها

 و بویراحمدکهگیلویه  تعاونی های تولید در اقسا نقاط استانگستردگی و پراکندگی -

 خصوصا برای زنان محدودیت های ذاتی پرسشنامه و دقت و صحت پاسخگویان-
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