عنوان اصلي كارگاه؛ نقش تعاوني در اشتغال و قدرت افزايي زنان

موضوع كارگاه؛
معرفي ظرفيت تعاوني و بستر تاريخي آن براي ايجاد كسبوكار و موفقيت در آن.

مخاطبان كارگاه؛ اعضاي تعاوني خدمات و اعضا تعاونيهاي زيرمجموعه شهرداري
تعداد شركتكنندگان؛  ٣٠نفر
مدتزمان كارگاه؛ ٢٠٠دقيقه
چيدمان كارگاه؛ شش ميز با پنج صندلي براي استقرار شش گروه پنج نفرِ
زمان برگزاري١٤ :ارديبهشت ١٣٩٦
آغاز كارگاه؛ ساعت  ٩صبح
زمان انجام سي دقيقه
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فاز اول؛ طرح مسئله مبني بر ضرورت چگونگي راهاندازي كسبوكار زنانه
در ابتدا صندليها به شكل دايره در وسط چيده شده است ،و همگان روي اين صندليها مينشينند و خواهش ميكنيم كه هركدام خودشان را
معرفي كنند و از عدد يكتا پنج بشمارند و سپس همه افرادي كه شماره يك را تكرار كردند صندلي خود را بردارند و در ميز اول مستقر شوند و
بهاينترتيب شش ميز با سي نفر گروهبندي ميشود ١٥) .دقيقه زمان ﻻزم است(
بهمحض استقرار سؤالهاي پري آزمودن به افراد ارائه ميشود .و از آنها خواسته ميشود كه طي  ٧دقيقه به سه سؤال پاسخ دهند؛
 -١انتظار شما از شركت در كارگاه اشتغال و قدر يابي زنان از طريق تعاوني چيست؟
 -٢آيا راهاندازي كسبوكار براي زنان ضروري است؟ الزامات آن كدام است؟
 -٣موانع راهاندازي كسبوكار موفق براي زنان چيست؟
ورود به بحث با يك طرح مسئله ساده آغاز ميشود؛
چگونه ميتوان يك كسبوكار موفق زنانه راهاندازي كرد؟
براي پرداختن به اين پرسش از بازي تيغ ماهي استفاده ميشود؛ به هر گروه يك كاغذ داده ميشود كه روي آنيك ماهي ترسيمشده و ماهي
چهار تيغ اصلي دارد؛ عنوان هركدام از تيغها به اين قرار است؛ دﻻيل اجتماعي -اقتصادي -فرهنگي و سياسي
از آنها خواسته ميشود ذيل هر تيغ بزرگ به طرح مسائل عيني و مثالهاي واقعي مربوط بهعنوان موانع راهاندازي كسبوكار مبادرت كنند .براي
اين كار  ١٠دقيقه زمان اختصاص داده ميشود .سپس نماينده هر گروه فرصت قرائت گزارش داده ميشود و تسهيلگر دﻻيل را روي تخته به
تفكيك يادداشت ميكند ١٠) .دقيقه(
پيشبيني ميكنيم كه مشكﻼت طرحشده از سوي شركتكنندگان عبارت باشد از؛


)دﻻيل اقتصادي( فقدان سرمايه كافي ،ريسك باﻻي كار تك نفرِ



)دﻻيل سياسي( ندادن تسهيﻼت به زنان براي راهاندازي كسبوكار



)دﻻيل اجتماعي( نداشتن اعتماد به افراد براي شراكت ،نداشتن تجربه و مهارت كافي و ﻻزم



)دﻻيل فرهنگي( ناباوري جامعه به كارآمدي زنان
لطفا در زير هركدام از تيغ ماهيها ،موانع مربوط درراه اندازي كسبوكار را بنويسيد.

ساعت ٩:١٥
طول زمان اجرا  ٢٠دقيقه
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فاز دوم ؛ معرفي واره بهعنوان شكلي از كار مشاركتي
توضيحات تسهيلگر
طرح بحث واره بهعنوان شكلي از كار مشاركتي با ويژگيهاي منحصربهفرد؛ يك سازمان كار سنتي زنانه در ايران معرفي ميشود كه از چنان
موفقيتي برخوردار بوده است كه مهرومومهاي سال ادامه داشته و نزديك به يكسوم جمعيت زنان كل كشور در آن سهيم بودند.
شرايط اقليمي و وجه توليد در ايران تا دهه  ٣٠توضيح كوتاهي داده ميشود؛
ايران تا سال  ٣٥روستانشين بوده است و نزديك به هيجده ميليون نفر جمعيت داشت كه نه ميليون نفر از آنان زن بودند؛ اكثر خانوادهها كم يا
بيش داراي دام بودهاند و بهتبع آيدي مشخصي از شير داشتهاند كه فقط به استفاده شخصي خانواده ميآمد.
شرايط موجود در زندگي ايرانيان روستانشين؛


شير يك ماده مقدس بود كه خريدوفروش آن براي مردم مكروه تلقي ميشد



شير فسادپذير بود و در زمان كوتاه و با سرعت خراب ميشد.



فنآوري براي نگهداري شير وجود نداشت)برق -يخچال و (....



شير خانوادهها معموﻻً مازاد بر احتياج شخصي بود



وضعيت معيشتي خانوادهها بسيار خراب بود و نياز به درآمدزايي داشتند



شير دام در فصول محدودي بود و هميشه شير در اختيار نداشتند
تشكيل واره و پاسخ متناسب با شرايط و نيازها؛
واره يك كار گروهي منسجم منظم و هدفمند است كه درزمينههاي مختلف وارد فعاليت ميشد .در شيرواره جريان ازاينقرار بود كه تعدادي از
افراد كه شير محدودي از دامشان ميگرفتند اصطﻼحاً وارد واره ميشدند و شير را براي فرآوري به اشتراك ميگذاشتند و محصوﻻتي مانند
ماست ،كره و روغن ،قيماق ،سرشير و كشك توليد ميكردند .بعدازآن واره محصوﻻت ،نياز اعضاي واره را برطرف ميكرد و مازاد آنهم به فروش
ميرسيد و خانوادهها از سود اقتصادي بهرهمند ميشدند .شير به اشتراك گذاشته به يكميزان نبود ولي سهم بري از فراورده به يك اندازه بود.
براي جبران اين سطح اختﻼف كساني كه شير كمتر را به اشتراك ميگذاشتند ،باكار بيشتر براي فرآوري سعي به جبران ميكردند.

ساختار واره؛


انتخاب هم وارهها بهطور دلبخواه و بناتر اراده افراد انجام ميشود و به دﻻيلي هرسال تكرار ميشود



انتخاب همواره بر اساس پاكيزگي ،صداقت ،رفاقت ،هم آئيني ،كار راهانداز بودن ،اهل كار بودن انجام ميشد.



خويشاوندي ،هم طايفگي ،مذهب ،طبقه اجتماعي



تعيين سر واره كه به روابط ،وظايف و مسئوليتها نظارت دارد و به او اوسا يا بزرگواره هم ميگفتند .او سالي يكبار توسط اعضاي واره انتخاب
ميشد).اسم همواره ها را مينوشتند و در كﻼهي ميريختند و بچهاي كﻼه را ميچرخاند و اسامي و يا چيزهايي كه نشاندار بود را جمع ميكرد و
سپس اسم يكي را بيرونمي آورد و هر كه بود ،كﻼه را بر سر او ميگذاشت و به سر واره تبديل ميشد(.
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در حلقه واره چه ميگذشت؟
پس از انتخاب هم واره ها توسط هم و انتخاب سرواره توسط اعضا ،قول و قرارها گذاشته ميشد و در شبانهروز دو بار شيرها جمعآوري ميشد و
به منزل و يا چادر سرواره برده ميشد .او شيرها را به روش خاص اندازهگيري ميكرد كه به آن چوبخط كردن ميگفتند و كار دقيق و فني بود
زيرا بدهكاران و بستانكاران واره از اين طريق معلوم ميشدند.
پسازآنكه شير به سرواره تحويل و او شير را اندازهگيري كرد به نفر ديگري از همواره ها تحويل ميدهد .بعد از شاواره افراد مشخصي در مسير
تحويل شير و فرآوري آن قرار دارند) .دوم شه،سم شه ،چارم شه(

فوايد واره؛


يككاسه كردن امكانات)تجميع امكانات (



آزاد كردن نيروي اضافه و اشتغال آنها در جاي ديگر



استفاده از زمان



گذراندن اوقات فراغت زنان



فنآوري در توليد ظروف و مهارتهاي فرآوري شير



شكلگيري روابط اجتماعي مبتني بر همكاري و دوستي



فضاي كار زنانه كه به استقﻼل زنان در مباحث مالي و مديريتي منجر ميشد

سودمنديهاي واره در جامعه كشاورزي ايران سبب شد كه از نه ميليون جمعيت زنان تا سال  ،٣٥دو ميليون نفرشان عضو واره باشند تا از اين
طريق هم به آيدي مالي خانواده كمك كنند و هم از شير بهعنوان محصول در دسترس و عمومي بهترين و بيشترين بهره را ببرند.

رمز جادويي واره روح همياري و مشاركت بود.

ساعت ١٠
طول زمان اجرا  ٢٠دقيقه
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فاز سوم؛ بازگشت دوباره ساختار تعاوني و مقايسه آن با واره
فعاليت گروهي؛ بعد از مرور واره انتظار ميرود كه مشاركتكنندگان بتوانند با درك ساختار واره راهكارهايي براي موانع كسبوكار كه در فاز قبلي
طرحشده است ،پيدا كنند تا از اين طريق به نكته كليدي كار مشاركتي نزديك شويم.
به مشاركتكنندگان در هر گروه يك كارت داده ميشود كه روي آن ٣راهكار واره را براي مشكﻼت كسبوكار كه خود نوشتهاند را دوباره
بازنويسي كنند و در مقابل آن راهحلي از مدل كار در واره استخراج و جلوي آن بنويسند ٧) .دقيقه(

در ستون سمت راست ٣مشكلي را كه در كسبوكار خود با آن مواجهيد بنويسيد و سپس در ستون سمت چپراه حلهايي را كه ميتوانيد از دل
واره براي آنها پيشنهاد كنيد ،يادداشت كنيد.
مشكﻼت

راهكار واره

كسبوكار

براي مشكﻼت ما

نكته قابلجمع بندي در اينجا بايد بردن بحث به سمت موفقيت ساختار مشاركتي در كسبوكار و فوايد آن باشد .بعدازاين بحث تسهيلگر ميكوشد
به مسئله تعاوني بهعنوان ساختار كار مشاركتي برگردد كه درواقع ادامه شكل مدرن واره تلقي ميشود و به شباهتها و تفاوتهاي آن ميپردازد.
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مرور تعاوني بهعنوان شكل همكاري مشاركتي در روزگار ما
بعد از سال  ٣٥و درروند نوسازيهاي دولتي ،ساختار تعاوني بهعنوان يك سازمان كار رسمي از سوي دولت تعريف شد و در غالب اداره و بعدتر
وزارتخانه تعريف شد .تعاوني يك تشكل گروهي بود كه بنا بر ميل و انتخاب افراد تشكيل ميشد و در قالب همكاري بناي كار اقتصادي گذاشته
ميشد .تمام كساني كه اقدام به خريد سهم و ورود به تعاوني كردهاند داراي حق راي ،نظر دهي و سهم اقتصادي در تعاوني هستند .اين فضا،
زمينه مشاركت اعضا و حضورشان را در رويههاي تعاوني تضمين ميكرد .تعاوني داراي يك مديرعامل است كه توسط اعضا تعيين ميشود و او به
تنظيم مناسبتها و مديريت امور جاري اقدام ميكند.
اصول طﻼيي تعاوني
آزادي و اختيار ،مسئوليتپذيري و اختيارات همگاني ،همياري متقابل و ايجاد منافع همگاني.

جداول مقايسه شباهتها و تفاوتهاي واره و تعاوني در قالب جداول در پاورپوينت نمايش داده ميشود و مرور ميشود.
شباهتهاي واره با تعاوني
عضويت

واره
افراد خود هموارهها را انتخاب ميكنند

تعاوني
انتخاب و ورود آزادانه و اختياري

اداره

توسط اعضا صورت ميگيرد يعني خودگردان است

توسط اعضا صورت ميگيرد يعني خودگردان است

مسئوليتپذيري همگانينپذيرفتن مسئوليت به معناي خراب شدن شير و از دستفقدان مسئوليتپذيري به تهديد سرمايه جمعي منجر ميشود
رفتن سرمايه همگاني است
توسط اعضا انجام ميشود
توسط هموارهها صورت ميگيرد
انتخابات و مديريت
برابري

همه در ميزان آورده برابرند...

همه اعضا در تصميمگيري و بهرهمندي از آيدات اقتصادي برابرند

شير تنها امكان اقتصادي زنان بوده اما مقدار آن براي زنان سهم كمي از منابع اقتصادي داشتهاند)ارث يكسوم،
آوردههاي اندك
خانهداري ،دستمزد كمتر از مردان (...
كار اقتصادي و يا حتي خودمصرفي محدود است
همكاري و همياري به ايجاد روابط دوستانه منجر گره خوردن منافع فردي در منافع جمعي به همكاري منجر
مهارت ايجاد ارتباط
ميشود و ضرورت فهم منافع جمعي را ايجاد ميكند
ميشود و توانايي كار گروهي را ايجاد ميكند
خودمصرفي
و سود اقتصادي

نيازهاي فردي برطرف شاهد و مازاد آن به سود اقتصادي
منجر ميشود
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يك سازمان كار اقتصادي سودآور است

تفاوت واره با تعاوني

تعاوني
واره
اما در واره اصل بر مبادله است و كمتر به آيدي مالي و سود اقتصادي تعاوني وجه اقتصادي غالبتري دارد و ايجاد سود در آن مبناي تشكيل
گروه است
توجه ميشد.
واره غيررسمي و با خودتنظيمي از سوي مردم شكل ميگيرد و قراردادهاي
فردي ضامن پيشبرد كار است
ساعت ١٠:٢٠
طول زمان اجرا  ٢٠دقيقه
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تعاوني يك سيستم رسمي و قانوني است،

فاز چهارم؛ پرداختن به تعاوني به عنوان بستر مناسب براي كسب و كار زنانه.
سؤال اصلي اينِ است كه چرا تعاوني باسابقه فرهنگي واره ،مكان مناسبي براي اشتغال زنان است؟

پيشينه تاريخي مشاركت اقتصادي و اجتماعي زنان در ايران
توضيحات تسهيلگر؛ در تمام جوامع بهطور تاريخي مشاركت زنان در كارهاي توليدي و اقتصادي سابقهاي طوﻻني دارد .در ايران هم زنان در بازار
كار سنتي ،بهخصوص در محيط روستا ،فعال بودهاند اما ازآنجاكه محل كار و محل زندگي مشترك بوده است ،كار زنان كمتر بهعنوان كار
اقتصادي تلقي شده است بلكه بيشتر همان كار خانگي بااهميت كمتر بوده است.
مشاركت اقتصادي زنان ميتوانست بهطور مستقيم و يا غيرمستقيم باشد .انجام رايگان كار خانگي و نگهداري از كودكان و سالمندان خانواده به
شيوهاي غيرمستقيم و با مشاركت در فعاليتهاي اقتصادي متعددي مانند صنايعدستي )قاليبافي ،حصيربافي و ،(...امور زراعي و كشاورزي )كشت و
تهيهي توتون ،چاي ،برنج ،گندم ،جو ،كتان و ،(...دامداري ،توليد پوست حيوانات ،چرم ،ابريشم و ...به شيوهي مستقيم از اركان مهم اقتصادي
خانواده و جامعهي ايراني به شمار ميرفتند.
بنابراين ،كار و فعاليت اقتصادي زنان در خانواده و جامعهي ايراني موضوع جديدي نيست؛ اما بهموازات صنعتي شدن و رشد فنّاوري و بروز
تغييرات بنيادين در سبك زندگي زنان ،اشتغال آنان شكل تازهاي به خود گرفت و محيط كار وزندگي زنان از يكديگر جدا شد و با بيرون بودن
زنان از خانه در ساعات كاري )عمدتاً بهصورت تماموقت( و درآمدزايي مستقل براي آنان همراه شد.
باآنكه فعاليتهاي اقتصادي زنان در طول تاريخ براي بسياري از خانوادهها ،بهويژه در جامعهي روستايي و بهتبع آن اجتماع ،نيازي ضروري و حتي
حياتي به شمار ميرفته است )زيرا اقتصاد خانوادهها شيوهي مبتني بر توليد و خودگردان بوده است( ،اما بااينوجود باور عمومي ،شرايط خانوادگي،
نگاه مذهبي تعليم و تربيت در خانواده مبتني بر عدم حضور زن در فضاي شغلي خارج از خانه بوده است.
قوانين حاكم برنهاد خانواده طبق ديدگاه اسﻼمي شامل حقوق و تكاليف زوجين مبتني بر حمايتهاي مالي و عاطفي از زن است .بنابراين،
درعينحال كه حق اشتغال زنان در ديدگاه اسﻼم به رسميت شناختهشده است ،اصل ،بر عدم ضرورت اشتغال زن در جامعهي اسﻼمي است.
جامعهاي كه در آن ،قوانين اسﻼمي مرد را ملزم به تأمين همهجانبه و مطلوب نيازهاي زن و فرزندان ميكند .در حقيقت ،در اين ديدگاه
ضرورتهاي زندگي زن و مرد ،به دليل تفاوتهاي جسماني و رواني آنها ،داراي اولويتبنديهاي متفاوتي است؛ اما باوجود چنين اصلي ،در
برخي از شرايط اجتماعي و خانوادگي ،ضرورتي به وجود ميآيد كه اشتغال زنان اجتنابناپذير ميشود .اما امروز ،اقتصاد خانوادههاي ايراني با
تغييرات بنياديني روبهرو شده است.
ضرورت اشتغال براي زنان؛ چه زماني اشتغال زنان به يك ضرورت تبديل شد؟
 -١عدم تناسب درآمد شاغلين مرد با مخارج خانواده در شرايط خاص اقتصادي كشور است .در برخي از دورههاي زماني ،مردان قادر نيستند بهتنهايي
تمامي مخارج خانواده را براي برخورداري از يك سطح متوسط از زندگي تأمين كنند و زن ،در چنين شرايطي ،بهناچار ميبايست در اقتصاد خانواده
مشاركت فعال داشته باشد .در حقيقت ،استفاده از نيروي كارِ زنان در اين دورهها براي رفع مشكﻼت اقتصادي خانواده و جامعه ﻻزم ميشود.
 -٢افزايش سطح تحصيﻼت در جامعهي زنان و يا كسب مهارتها و تجارب مختلف محركي جدي براي حضور آنان در ميدانهاي مشاركت
اقتصادي و اجتماعي است.

آدرس :تهران -شهرك غرب -فاز يك -خيابان مهستان -پﻼك ٢١
تلفن٨٨٥٧٢١٠٥ -٩ :

-٣
-٤

-٥
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كار خانگي ،مانند گذشته ،تمام اوقات مفيد يك زن را پر نميكند وزنان تمايل به استفاده بيشتر و مختص به خود از زمانشان دارند  .احترام جامعه
به زنان شاغل و ارتقا و استقﻼل اقتصادي آنان منجر به تقويت انگيزه اشتغال برايشان ميشود.
مشاغل خاص ؛ فضاي فرهنگي ما ايجاب كرد كه به موازات به وجود آمدن سمتهاي خاص مانند پرستاري ،پزشكي و معلمي  ،زنان نيز
ارائهدهنده خدمات به زنان باشند و وارد فضاي مشاركت شوند .زنان ،براي رفع نيازهاي پزشكي خود ،از خدمات پزشكان و پرستاران همجنس خود
بهرهمند شوند.
وقوع رخدادهاي خاصي مانند جنگ زنان را در مسائل اجتماعي و بهويژه اقتصادي وارد ميكند .در اين شرايط ،عدم حضور مردان در خانواده،
بخش عمدهاي از زنان را ملزم به مشاركت اقتصادي و اجتماعي ميكند.
سياست خودكفايي حضور زنان در اقتصاد را افزايش داد .در طول جنگ ،زنان در چارچوب گروهاي خودياري به كارهاي متعددي ازجمله تعليمات
نظامي و ايدئولوژيكي ،كمك به خانوادههاي شهيدان و اسيران جنگي ،خدمت كردن در نهضت سوادآموزي ،تدريس داوطلبانه در مناطق محروم و
روستايي و آماده كردن غذا ،دارو و لباس براي مرداني كه در جبههها ميجنگيدند«.
بخشي ديگري از زناني كه ضرورتاً وارد عرصهي اقتصاد ميشوند در خانوادههاي بد سرپرست يا بيسرپرست زندگي ميكنند .در اين خانوادهها،
فوت يا عدم مسئوليتپذيريِ مرد ،زن را با چالشهاي اقتصادي متعددي روبهرو ميكند.
درزمينهي اشتغال ،زنان شامل سه گروه خاص ميشوند :زنان متأهل ،زنان سرپرست خانواده وزنان مجرد .اين سه گروه با شرايط
متفاوتي روبهرو هستند و ضرورت اشتغال براي هر يك از اين سه گروه متفاوت است؛ البته هر يك از اين سه گروه نيز به دستههاي كوچكتري
ازلحاظ تشابه در وضعيت اقتصادي خانواده قابلتقسيم هستند .براي نمونه ،زنان متأهل خود سه دسته هستند .يك گروه كساني هستند كه خود و
فرزندان ،توسط همسر ،ازلحاظ مالي كامﻼً تأمين ميشوند .گروه ديگر زناني هستند كه باوجود تأهل و نيز تﻼش مرد براي تأمين مايحتاج خانواده،
با مشكﻼت مالي عديدهاي روبهرو هستند و دستهي سوم ،زنان بد سرپرستي هستند كه عليرغم تأهل ،هيچگونه حمايت مالي از طرف مرد
دريافت نميكنند و بعضاً بايد عﻼوه بر فرزندان ،مخارج همسرشان را نيز تأمين كنند.
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شرايط اجتماعي و اشتغال زنان؛ تغييرات جمعيت شناختي در جامعه امروز؛
 -١باﻻ رفتن نرخ بيكاري در جامعه كه بين  ١٢-١٠درصد اعﻼمشده است و مشكﻼت اقتصادي در پي آن ايجادشده است
 -٢باﻻ رفتن سن ازدواج؛ ميانگين  ٢٥سال براي زنان و  ٢٩سال بري مردان تا سال ٩٠
 -٣پايين آمدن ميزان ازدواج ،باﻻ رفتن شمار مجرديم؛ يكميليون دختر ازدواجنكرده باﻻي  ٣٥سال
 -٤پايين آمدن نرخ تولد و آزاد شدن اوقات مادران و ايجاد فرصت براي ورود به باز كار
 -٥باﻻ رفتن آمار طﻼق بهويژه در افراد جوانتر كه در چند سال اول ازدواج هستند؛ ميزان طﻼق در سال  ٩٢بيش از  ٥درصد بوده است.
 -٦افزايش تحصيﻼت زنان ،سال  ٩٤نزديك به  ٥٧درصد قبولي كنكور را دختران تشكيل دادهاند.
 -٧افزايش زنان سرپرست خانوار  ١٢ ،درصد خانوادههاي ايراني زنان سرپرست خانوار هستند اما  ٨٢درصد اين زنان بيكار هستند.
 -٨افزايش اشتغال زنان ،امروز از  ٢٤ميليون شاغل در كشور ٤ ،ميليون زنان هستند.

چرا تعاوني امكان مناسبتري براي كسبوكار زنانه است؟
سؤال كارگاهي؛ هر گروه بايد بهطور شفاهي به اين سؤال پاسخ دهد كه چرا ظرفيتهاي تعاوني براي كار زنانه مناسبتر است و كار در تعاوني
چه تغييراتي در زنان ايجاد ميكند.
در جمعبندي بعد از مرور زيرساختهاي تاريخي كار تعاوني و ماهيت اشتراكي آن و اصالت بخشيدن آن به فرد بهجاي سرمايه ،و با مرور
زمينههاي اجتماعي و ضرورت كار براي زنان ،سؤال پاياني اين است كه چرا تعاوني جاي مناسبتري براي راهاندازي كسبوكار زنانه است.
درنهايت سه دليل عمده توسط تسهيلگر در تكميل و يا گردآوري پاسخ گروهها ارائه ميشود؛
 -١زنان سرمايه كمتري دارند و امكان تجميع سرمايه و راهاندازي كسبوكار براي زنان بيشتر است
 -٢ازآنجاكه زنان با سرمايه كم ميتوانند وارد تعاوني و يا واره شوند پس خود صاحبكار خواهند بود و بنابراين امكان مديريت كار و اعمال در نظر
براي آنها فراهم خواهد بود ولي در بازار كاري كه آنها درش سهم ندارند و صرفاً كارگزار تلقي ميشوند اين امكان كمتر وجود دارد و بنابراين
زنان دور از تجربه ورود به جريانهاي تصميم سازي قرار خواهند داشت
تغييرات زنان به معناي قدرتيابي آن عبارت است از؛


استقﻼل مالي



ورود زنان به فضاي همكاري و كسب مهارت برقراري ارتباط



كسب تجربه و مهارت در فضاي كاري



كسب قدرت تصميمگيري و مديريت

كليد طﻼيي؛
براي قدرتيابي زنان از طريق اشتغال ،تعاوني يك فرصت است
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ساعت  ،١١طول زمان اجرا  ٦٠ :دقيقه

فاز پنجم :نشست نمونههاي موفق
در فاز پاياني به بررسي يك نمونه موفق از كسبوكار زنانه در غالب تعاوني مي پردازيم .از همه خواسته مي شود كه صندليهايشان را بردارند و
به شكل دايره)همان صورت اول كه در كارگاه چيده شده بود ،بنشينند( و مهمانان نيز داخل حلقه خواهند نشست .اين نمونه تعاوني سيزده آبان
است كه توسط دو نفر از اعضايش اداره ميشود؛ تسهيلگر به معرفي كوتاهي از اين تعاوني ميپردازد و از مهمانان دعوت ميكند.
معرفي تعاوني؛ اين تعاوني ٢٥ساله است يعني ا ز سال  ١٣٧٠شروع به كاركرده است؛ زيرمجموعة موسسهاي ديگر به نام »كودكان دنيا«
است كه در سال  ١٣٧٠فعاليتهايش را در محلة سيزده آبان شروع كرد .اين موسسه در ابتدا به آموزش مربيان كودك و به راه انداختن
مهدكودكهاي سيار در فضاهاي سبز اقدام ميكرد تا آنكه در ضمن انجام كار  ،مربيان احساس كردند كه آموزش كودكان بهتنهايي نتايج كافي و
مطلوب ندارد بلكه ﻻزم است مادران و خانوادهها هم درروند آموزش قرار گيرند .رفتهرفته مربيان با توجه به تواناييهاي مادران ،به فكر تأسيس
يك تعاوني توسط آنها افتادند كه با استقبال روبهرو شد و درنهايت جمعي از مادران محله ،تعاوني زنان كوي سيزده آبان را ثبت كردند و
وارد كار پختوپز و درست كردن كتابهاي پارچهاي شدند .امروز اين تعاوني هم درزمينة پختوپز و هم آموزش موفق است .چندين كافه و
رستوران و شركت بزرگ مشتري ثابت تعاوني هستند و سفارشهاي زيادي هم براي جشنها و مراسم دريافت ميكنند و بهجز اينها تعاوني،
دورههاي آموزشي كنترل خشم ،تمرين آرامش ،ارتباط بي خشونت و پدر خوب و دورههاي كتابخواني و يوگا برگزار ميكند.
پرسش از مهمانان؛
 -١چرا به تأسيس تعاوني فكر كرديد؟
 -٢شرايط تشكيل تعاوني ،چالشهاي آن را بگوييد.
 -٣بعدازاينكه تعاوني تشكيل شد و شروع به كاركرديد ،چه مشكﻼتي در فضاي همكاري به موجود آمد و چگونه بر آنها فائق آمديد؟
 -٤تأثير كار در تعاوني روي شخصيت و شرايط فردي زندگي شما چه بوده است؟
 -٥ميتوانيد يك تصوير از خودتان يا يكي از همكارانتان در پيش از ورود به تعاوني و بعدازآن به جمع ما بدهيد؟

در انتها از افراد خواسته ميشود كه اگر سؤالي از مهمانان دارند بهطور مستقيم بپرسند.
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آزمودن؛
 -١چگونه زنان از طريق تعاوني به قدرتمندتر ميشوند؟

 -٢چرا تعاوني براي ورود زنان به سازمان اشتغال مناسبتر است؟
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