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

 

 .و موفقيت در آن

  شهرداري رمجموعه

  نفرِشش ميز با پنج صندلي براي استقرار شش گروه پنج 

  ٢١پالك  - خيابان مهستان -فاز يك -شهرك غرب

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

 

 موضوع كارگاه؛

و موفقيت در آن وكار كسبمعرفي ظرفيت تعاوني و بستر تاريخي آن براي ايجاد 

  

رمجموعهيزهاي اعضاي تعاوني خدمات و اعضا تعاوني مخاطبان كارگاه؛

  نفر ٣٠؛ كنندگان شركتتعداد 

  دقيقه٢٠٠ كارگاه؛ زمان مدت

شش ميز با پنج صندلي براي استقرار شش گروه پنج  چيدمان كارگاه؛

  ١٣٩٦ارديبهشت ١٤ :زمان برگزاري

  صبح ٩آغاز كارگاه؛ ساعت 

  قهيدق يزمان انجام س
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عنوان اصلي كارگاه؛ نقش تعاوني در اشتغال و قدرت افزايي زنان

معرفي ظرفيت تعاوني و بستر تاريخي آن براي ايجاد 

مخاطبان كارگاه؛

چيدمان كارگاه؛

  

  



  زنانه وكار كسب

خودشان را  هركدامكه  ميكن يمو خواهش  
پنج بشمارند و سپس همه افرادي كه شماره يك را تكرار كردند صندلي خود را بردارند و در ميز اول مستقر شوند و 

  پاسخ دهند؛ سؤالدقيقه به سه 

و ماهي  شده ميترسماهي  كي آنكه روي  شود
  فرهنگي و سياسي

براي . مبادرت كنند وكار كسبي انداز راهموانع 
و تسهيلگر داليل را روي تخته به  شود يمقرائت گزارش داده 

 . 

  ٢١پالك  - خيابان مهستان -فاز يك -شهرك غرب

  

كسبي انداز راهچگونگي  مبني بر ضرورت مسئلهفاز اول؛ طرح 

 نندينش يم ها يصندلبه شكل دايره در وسط چيده شده است، و همگان روي اين 
پنج بشمارند و سپس همه افرادي كه شماره يك را تكرار كردند صندلي خود را بردارند و در ميز اول مستقر شوند و 

  )دقيقه زمان الزم است ١٥. (شود يمي بند گروه

دقيقه به سه  ٧كه طي  شود يمخواسته  ها آنو از . شود يمبه افراد ارائه  آزمودن

 ي زنان از طريق تعاوني چيست؟ابيقدر انتظار شما از شركت در كارگاه اشتغال و 

 براي زنان ضروري است؟ الزامات آن كدام است؟

 موفق براي زنان چيست؟

 ؛ شود يمساده آغاز 

  ي كرد؟انداز راهموفق زنانه  وكار

شود يم؛ به هر گروه يك كاغذ داده شود يمبراي پرداختن به اين پرسش از بازي تيغ ماهي استفاده 
فرهنگي و سياسي -اقتصادي -به اين قرار است؛ داليل اجتماعي ها غيتاز  هركدام

موانع  عنوان بهي واقعي مربوط ها مثالذيل هر تيغ بزرگ به طرح مسائل عيني و 
قرائت گزارش داده  سپس نماينده هر گروه فرصت. شود يمدقيقه زمان اختصاص داده 

  )  دقيقه

  عبارت باشد از؛ كنندگان شركتاز سوي  شده طرح

  نفرِفقدان سرمايه كافي، ريسك باالي كار تك 
  وكار كسبي انداز راهندادن تسهيالت به زنان براي 

 نداشتن اعتماد به افراد براي شراكت، نداشتن تجربه و مهارت كافي و الزم

  ناباوري جامعه به كارآمدي زنان

. را بنويسيد وكار كسبزي اندا درراه، موانع مربوط ها يماهاز تيغ  هركدام
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فاز اول؛ طرح 

به شكل دايره در وسط چيده شده است، و همگان روي اين  ها يصندلدر ابتدا 
پنج بشمارند و سپس همه افرادي كه شماره يك را تكرار كردند صندلي خود را بردارند و در ميز اول مستقر شوند و  كتامعرفي كنند و از عدد ي

گروهشش ميز با سي نفر  بيترت نيا به

آزمودني پري ها سؤالاستقرار  محض به

انتظار شما از شركت در كارگاه اشتغال و  -١
براي زنان ضروري است؟ الزامات آن كدام است؟ وكار كسبي انداز راهآيا  -٢
موفق براي زنان چيست؟ وكار كسبي انداز راهموانع  -٣

  
ساده آغاز  مسئلهورود به بحث با يك طرح 

وكار كسبيك  توان يمچگونه 

براي پرداختن به اين پرسش از بازي تيغ ماهي استفاده 
هركدامچهار تيغ اصلي دارد؛ عنوان 

ذيل هر تيغ بزرگ به طرح مسائل عيني و  شود يمخواسته  ها آناز 
دقيقه زمان اختصاص داده  ١٠اين كار 

دقيقه ١٠. (كند يمتفكيك يادداشت 

طرحكه مشكالت  ميكن يمي نيب شيپ

 )فقدان سرمايه كافي، ريسك باالي كار تك ) داليل اقتصادي
 )ندادن تسهيالت به زنان براي ) داليل سياسي
  )نداشتن اعتماد به افراد براي شراكت، نداشتن تجربه و مهارت كافي و الزم) داليل اجتماعي
 )ناباوري جامعه به كارآمدي زنان) داليل فرهنگي

  

  

 

 

  

  

  ٩:١٥ساعت 
  دقيقه ٢٠طول زمان اجرا 

هركداملطفا در زير 



  شكلي از كار مشاركتي

كه  از چنان  شود يم؛  يك سازمان كار سنتي زنانه در ايران معرفي 
  . جمعيت زنان كل كشور در آن سهيم بودند

كم يا  ها خانوادهفر جمعيت داشت كه نه ميليون نفر از آنان زن بودند؛ اكثر 
  . آمد ي

بود كه تعدادي از  قرار نيازاجريان  روارهيشدر 
و محصوالتي مانند  گذاشتند يمو شير را براي فرآوري به اشتراك 
به فروش  هم آناد و ماز كرد يمواره محصوالت، نياز اعضاي واره را برطرف 

. به يك اندازه بود فراوردهنبود ولي سهم بري از 
  . كردند يم بيشتر براي فرآوري سعي به جبران

  .شد يم

توسط اعضاي واره انتخاب  بار كاو سالي ي. گفتند
و  كرد يمبود را جمع  ارد نشانو اسامي و يا چيزهايي كه 

(.  
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شكلي از كار مشاركتي عنوان به هروافاز دوم ؛ معرفي 

؛  يك سازمان كار سنتي زنانه در ايران معرفي فرد منحصربهي ها يژگيوشكلي از كار مشاركتي با 
جمعيت زنان كل كشور در آن سهيم بودند سوم كي سال ادامه داشته و نزديك به يها مهروموم

  ؛شود يمتوضيح كوتاهي داده  ٣٠شرايط اقليمي و وجه توليد در ايران تا دهه 

فر جمعيت داشت كه نه ميليون نفر از آنان زن بودند؛ اكثر روستانشين بوده است و نزديك به هيجده ميليون ن
يمكه فقط به استفاده شخصي خانواده  اند داشتهيدي مشخصي از شير 

  شرايط موجود در زندگي ايرانيان روستانشين؛

  شد يمآن براي مردم مكروه تلقي  دوفروش
  .شد يمشير فسادپذير بود و در زمان كوتاه و با سرعت خراب 

  ....)يخچال و  -برق(ي براي نگهداري شير وجود نداشت
  مازاد بر احتياج شخصي بود

 ديي داشتندرآمدزابسيار خراب بود و نياز به 

 شير دام در فصول محدودي بود و هميشه شير در اختيار نداشتند

  و پاسخ متناسب با شرايط و نيازها؛ 

در . شد يمهاي مختلف وارد فعاليت هنيدرزمواره يك كار گروهي منسجم منظم و هدفمند است كه 
و شير را براي فرآوري به اشتراك  شدند يموارد واره  اصطالحاً گرفتند يمافراد كه شير محدودي از دامشان 

واره محصوالت، نياز اعضاي واره را برطرف  بعدازآن. كردند يمماست، كره و روغن، قيماق، سرشير و كشك توليد 
نبود ولي سهم بري از  زانيم كشير به اشتراك گذاشته به ي. شدندمي  مند بهرهها از سود اقتصادي 

بيشتر براي فرآوري سعي به جبران باكار، گذاشتند يمبراي جبران اين سطح اختالف كساني كه شير كمتر را به اشتراك 

  شود يمتكرار  هرسالشود و به داليلي اراده افراد انجام مي بناتردلبخواه و 
مار بودن انجام بودن، اهل ك انداز راهانتخاب همواره بر اساس پاكيزگي، صداقت، رفاقت، هم آئيني، كار 

 اجتماعي خويشاوندي، هم طايفگي، مذهب، طبقه

گفتند يمواره هم نظارت دارد و به او اوسا يا بزرگ ها تيمسئولتعيين سر واره كه به روابط، وظايف و 
و اسامي و يا چيزهايي كه  چرخاند يمي كاله را ا بچهو  ختندير يمو در كالهي  نوشتند

.)شدتبديل مي هرواو به سر  گذاشت يمو هر كه بود، كاله را بر سر او 
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  توضيحات تسهيلگر

شكلي از كار مشاركتي با  عنوان بهطرح بحث واره 
مهرومومبوده است كه  برخوردارموفقيتي 

شرايط اقليمي و وجه توليد در ايران تا دهه 

روستانشين بوده است و نزديك به هيجده ميليون ن ٣٥ايران تا سال 
يدي مشخصي از شير آ تبع بهو  اند بودهبيش داراي دام 

شرايط موجود در زندگي ايرانيان روستانشين؛

  دوفروشيخرشير يك ماده مقدس بود كه
   شير فسادپذير بود و در زمان كوتاه و با سرعت خراب
 ي براي نگهداري شير وجود نداشتآور فن
   مازاد بر احتياج شخصي بود معموالً ها خانوادهشير
   بسيار خراب بود و نياز به  ها خانوادهوضعيت معيشتي
 شير دام در فصول محدودي بود و هميشه شير در اختيار نداشتند

  

و پاسخ متناسب با شرايط و نيازها؛  هرواتشكيل 

واره يك كار گروهي منسجم منظم و هدفمند است كه 
افراد كه شير محدودي از دامشان 

ماست، كره و روغن، قيماق، سرشير و كشك توليد 
ها از سود اقتصادي رسيد و خانوادهمي

براي جبران اين سطح اختالف كساني كه شير كمتر را به اشتراك 

  

  ساختار واره؛

 دلبخواه و  طور بهها انتخاب هم واره
  انتخاب همواره بر اساس پاكيزگي، صداقت، رفاقت، هم آئيني، كار
 خويشاوندي، هم طايفگي، مذهب، طبقه
  تعيين سر واره كه به روابط، وظايف و

نوشتند يمواره ها را اسم هم.(شد يم
و هر كه بود، كاله را بر سر او  آوردي رونميبسپس اسم يكي را 

  



شد و آوري ميدو بار شيرها جمع روز شبانهشد و در 
و كار دقيق و فني بود  گفتند يمكردن  خط چوب

بعد از شاواره افراد مشخصي در مسير . دهد ي

، دو ميليون نفرشان عضو واره باشند تا از اين 
  . محصول در دسترس و عمومي بهترين و بيشترين بهره را ببرند

.  
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شد و در پس از انتخاب هم واره ها توسط هم و انتخاب سرواره توسط اعضا، قول و قرارها گذاشته مي
چوبكه به آن  كرد يمي ريگ اندازهاو شيرها را به روش خاص . شد

  . شدند يماز اين طريق معلوم 

يمواره ها تحويل ي كرد به نفر ديگري از همريگ اندازهشير را شير به سرواره تحويل و او 
  )دوم شه،سم شه، چارم شه. (تحويل شير و فرآوري آن قرار دارند

  )تجميع امكانات 
  در جاي ديگر ها آن

  ي فرآوري شيرها
  ي روابط اجتماعي مبتني بر همكاري و دوستي

  شد يمفضاي كار زنانه كه به استقالل زنان در مباحث مالي و مديريتي منجر 

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

    

.اري و مشاركت بودرمز جادويي واره روح همي
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  ؟گذشت يمدر حلقه واره چه 

پس از انتخاب هم واره ها توسط هم و انتخاب سرواره توسط اعضا، قول و قرارها گذاشته مي
شدبه منزل و يا چادر سرواره برده مي

از اين طريق معلوم  هروازيرا بدهكاران و بستانكاران 

شير به سرواره تحويل و او  ازآنكه پس
تحويل شير و فرآوري آن قرار دارند

 

  فوايد واره؛

 تجميع امكانات (كردن امكانات كاسه كي
  آنآزاد كردن نيروي اضافه و اشتغال
 استفاده از زمان  
 گذراندن اوقات فراغت زنان  
 ها مهارتي در توليد ظروف و آور فن
 ي روابط اجتماعي مبتني بر همكاري و دوستيريگ شكل
  فضاي كار زنانه كه به استقالل زنان در مباحث مالي و مديريتي منجر

  

ي واره در جامعه كشاورزي ايران سبب شد كه از نه ميليون جمعيت زنان تا سال ها يسودمند
طريق هم به آيدي مالي خانواده كمك كنند و هم از شير 

  

  

  

  

  

  ١٠ساعت 

  قهيدق ٢٠طول زمان اجرا 



  فاز سوم؛ بازگشت دوباره ساختار تعاوني و مقايسه آن با واره

كه در فاز قبلي  وكار كسببتوانند با درك ساختار واره راهكارهايي براي موانع 

را دوباره  اند نوشتهكه خود  وكار كسبراهكار واره را براي مشكالت 

 كوشد يمبحث تسهيلگر  نيبعدازا. و فوايد آن باشد
  . پردازد يمي آن ها تفاوتو  ها شباهتو به  

از دل  ديتوان يميي را كه ها حل راه چپخود با آن مواجهيد بنويسيد و سپس در ستون سمت 

  راهكار واره 
  براي مشكالت ما

  ٢١پالك  - خيابان مهستان -فاز يك -شهرك غرب

فاز سوم؛ بازگشت دوباره ساختار تعاوني و مقايسه آن با واره

بتوانند با درك ساختار واره راهكارهايي براي موانع  كنندگان مشاركتكه  رود يمفعاليت گروهي؛ بعد از مرور واره انتظار 
  . نزديك شويمكار مشاركتي است، پيدا كنند تا از اين طريق به نكته كليدي 

راهكار واره را براي مشكالت ٣كه روي آن  شود يمدر هر گروه يك كارت داده 
  )دقيقه ٧.  (ستخراج و جلوي آن بنويسندي از مدل كار در واره احل

و فوايد آن باشد وكار كسببندي در اينجا بايد بردن بحث به سمت موفقيت ساختار مشاركتي در 
 شود يمتلقي  هرواادامه شكل مدرن  درواقعساختار كار مشاركتي برگردد كه 

خود با آن مواجهيد بنويسيد و سپس در ستون سمت  وكار كسبمشكلي را كه در 
  .پيشنهاد كنيد، يادداشت كنيد

  مشكالت
  وكار كسب
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فعاليت گروهي؛ بعد از مرور واره انتظار 
است، پيدا كنند تا از اين طريق به نكته كليدي  شده طرح

در هر گروه يك كارت داده  كنندگان مشاركتبه 
حل راهبازنويسي كنند و در مقابل آن 

  

  

  

بندي در اينجا بايد بردن بحث به سمت موفقيت ساختار مشاركتي در  جمع قابلنكته 
ساختار كار مشاركتي برگردد كه  عنوان بهتعاوني  مسئلهبه 

  

  

  

  

  

  

  

  

مشكلي را كه در ٣در ستون سمت راست  
پيشنهاد كنيد، يادداشت كنيد ها آنواره براي 

  



يك سازمان كار رسمي از سوي دولت تعريف شد و در غالب اداره و بعدتر 
و در قالب همكاري بناي كار اقتصادي گذاشته 

اين فضا، . اي، نظر دهي و سهم اقتصادي در تعاوني هستند
و او به  شود يمتعاوني داراي يك مديرعامل است كه توسط اعضا تعيين 

  .ي و اختيارات همگاني، همياري متقابل و ايجاد منافع همگاني

  . شودو مرور مي شود

  تعاوني
  انتخاب و ورود آزادانه و اختياري

  خودگردان است يعني رديگ يتوسط اعضا صورت م
  شود يمي به تهديد سرمايه جمعي منجر ر

  شود يمتوسط اعضا انجام 
  

  اقتصادي برابرند داتيآي از مند بهرهي و ريگ
  

، سوم كارث ي(اند داشتهاقتصادي  از منابع
  ...)ي، دستمزد كمتر از مردان 

گره خوردن منافع فردي در منافع جمعي به همكاري منجر 
  كند يما ايجاد و ضرورت فهم منافع جمعي ر

  
  است سودآوريك سازمان كار اقتصادي 
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  شكل همكاري مشاركتي در روزگار ما

يك سازمان كار رسمي از سوي دولت تعريف شد و در غالب اداره و بعدتر  عنوان بههاي دولتي، ساختار تعاوني 
و در قالب همكاري بناي كار اقتصادي گذاشته  شد يمبود كه بنا بر ميل و انتخاب افراد تشكيل تعاوني يك تشكل گروهي 

اي، نظر دهي و سهم اقتصادي در تعاوني هستندرداراي حق  اند كردهتمام كساني كه اقدام به خريد سهم و ورود به تعاوني 
تعاوني داراي يك مديرعامل است كه توسط اعضا تعيين . كرد يمي تعاوني تضمين ها هيروزمينه مشاركت اعضا و حضورشان را در 

  . كند يمو مديريت امور جاري اقدام 

  اصول طاليي تعاوني
ي و اختيارات همگاني، همياري متقابل و ايجاد منافع همگانيريپذ تيمسئول

شود يمو تعاوني در قالب جداول در پاورپوينت نمايش داده  هرواي ها

  واره
انتخاب و ورود آزادانه و اختياري  كنند يمرا انتخاب  ها هموارهافراد خود 

توسط اعضا صورت م  يعني خودگردان است رديگ يمتوسط اعضا صورت 
و از دست  ريشدن شنپذيرفتن مسئوليت به معناي خراب 

  رفتن سرمايه همگاني است
ريپذ تيمسئولفقدان 

توسط اعضا انجام   رديگ يمصورت  ها هموارهتوسط 

گ ميتصمهمه اعضا در   ...همه در ميزان آورده برابرند

شير تنها امكان اقتصادي زنان بوده اما مقدار آن براي 
  كار اقتصادي و يا حتي خودمصرفي محدود است

از منابعزنان سهم كمي 
ي، دستمزد كمتر از مردان دار خانه

همكاري و همياري به ايجاد روابط دوستانه منجر 
  كند يمو توانايي كار گروهي را ايجاد  شود ي

گره خوردن منافع فردي در منافع جمعي به همكاري منجر 
و ضرورت فهم منافع جمعي ر شود يم

و مازاد آن به سود اقتصادي  شاهدنيازهاي فردي برطرف 
  شود يممنجر 

يك سازمان كار اقتصادي 
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شكل همكاري مشاركتي در روزگار ما عنوان بهمرور تعاوني 

هاي دولتي، ساختار تعاوني نوسازي درروندو  ٣٥بعد از سال 
تعاوني يك تشكل گروهي . وزارتخانه تعريف شد

تمام كساني كه اقدام به خريد سهم و ورود به تعاوني . شد يم
زمينه مشاركت اعضا و حضورشان را در 

و مديريت امور جاري اقدام  ها مناسبتتنظيم 

مسئولآزادي و اختيار، 

  

ها تفاوتو  ها شباهتجداول مقايسه 

  ي واره با تعاونيها شباهت

  
  عضويت

توسط اعضا صورت   اداره
نپذيرفتن مسئوليت به معناي خراب   ي همگانيريپذ تيمسئول

  انتخابات و مديريت

  برابري

شير تنها امكان اقتصادي زنان بوده اما مقدار آن براي   ي اندكها آورده
كار اقتصادي و يا حتي خودمصرفي محدود است

همكاري و همياري به ايجاد روابط دوستانه منجر   مهارت ايجاد ارتباط
يم

  خودمصرفي
  و سود اقتصادي

نيازهاي فردي برطرف 

  
  
  
  
  
  
  



  تعاوني
ي دارد و ايجاد سود در آن مبناي تشكيل تر

  گروه است

  تعاوني يك سيستم رسمي و قانوني است،
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  واره
اما در واره اصل بر مبادله است و كمتر به آيدي مالي و سود اقتصادي 

  .شد يمتوجه 
  

تر غالبتعاوني وجه اقتصادي 

و قراردادهاي  رديگ يمي و با خودتنظيمي از سوي مردم شكل 
  فردي ضامن پيشبرد كار است

تعاوني يك سيستم رسمي و قانوني است،
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  تفاوت واره با تعاوني

  

اما در واره اصل بر مبادله است و كمتر به آيدي مالي و سود اقتصادي 
توجه 

ي و با خودتنظيمي از سوي مردم شكل ررسميغواره 
فردي ضامن پيشبرد كار است

  

  ١٠:٢٠ساعت 
  قهيدق ٢٠طول زمان اجرا 

  



  .به تعاوني به عنوان بستر مناسب براي كسب و كار زنانه

  فرهنگي واره، مكان مناسبي براي اشتغال زنان است؟ 

در بازار در ايران هم زنان . داردي طوالني ا سابقه
كار  عنوان بهمحل كار و محل زندگي مشترك بوده است، كار زنان كمتر 

داري از كودكان و سالمندان خانواده به  انجام رايگان كار خانگي و نگه
كشت و (، امور زراعي و كشاورزي ...)قاليبافي، حصيربافي و

ي مستقيم از اركان مهم اقتصادي  به شيوه... 

و بروز  يفنّاور رشد صنعتي شدن و موازات
زنان از يكديگر جدا شد و با بيرون بودن  ي

آن اجتماع، نيازي ضروري و حتي  تبع بهي روستايي و 
باور عمومي، شرايط خانوادگي،  وجود نيباا، اما 
  . نگاه مذهبي تعليم و تربيت در خانواده مبتني بر عدم حضور زن در فضاي شغلي خارج از خانه بوده است

بنابراين، . هاي مالي و عاطفي از زن است شامل حقوق و تكاليف زوجين مبتني بر حمايت
. ي اسالمي است است، اصل، بر عدم ضرورت اشتغال زن در جامعه

در حقيقت، در اين ديدگاه . كند جانبه و مطلوب نيازهاي زن و فرزندان مي
چنين اصلي، در  باوجودهاي متفاوتي است؛ اما 

هاي ايراني با  ، اقتصاد خانوادهاما امروز .شود

 ييتنها به ستنديمردان قادر ن ،يزمان يها از دوره
 انوادهدر اقتصاد خ ستيبا يم ناچار به ،يطيشرا

 .شود يخانواده و جامعه الزم م يرفع مشكالت اقتصاد

ي مشاركت ها دانيمو تجارب مختلف محركي جدي براي حضور آنان در 
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به تعاوني به عنوان بستر مناسب براي كسب و كار زنانهفاز چهارم؛ پرداختن 

فرهنگي واره، مكان مناسبي براي اشتغال زنان است؟  باسابقهاست كه چرا تعاوني 

  پيشينه تاريخي مشاركت اقتصادي و اجتماعي زنان در ايران 

سابقهمشاركت زنان در كارهاي توليدي و اقتصادي  تاريخي طور بهتوضيحات تسهيلگر؛ در تمام جوامع 
محل كار و محل زندگي مشترك بوده است، كار زنان كمتر  ازآنجاكهاما  اند بوده فعالدر محيط روستا، 

  . كمتر بوده است تيبااهماقتصادي تلقي شده است بلكه بيشتر همان كار خانگي 

انجام رايگان كار خانگي و نگه. باشد ميرمستقيغمستقيم و يا  طور به توانست
قاليبافي، حصيربافي و( يدست عيصنادي متعددي مانند هاي اقتصا اي غيرمستقيم و با مشاركت در فعاليت

... ، دامداري، توليد پوست حيوانات، چرم، ابريشم و...)ي توتون، چاي، برنج، گندم، جو، كتان و
  . رفتند ي ايراني به شمار مي

موازات به؛ اما ي نيستي ايراني موضوع جديد بنابراين، كار و فعاليت اقتصادي زنان در خانواده و جامعه
يوزندگاي به خود گرفت و محيط كار  تغييرات بنيادين در سبك زندگي زنان، اشتغال آنان شكل تازه

  .و درآمدزايي مستقل براي آنان همراه شد) وقت تمام صورت بهعمدتاً 

ي روستايي و  در جامعه ژهيو بهها،  هاي اقتصادي زنان در طول تاريخ براي بسياري از خانواده
، اما )بوده استي مبتني بر توليد و خودگردان  شيوه ها خانوادهرا اقتصاد 

نگاه مذهبي تعليم و تربيت در خانواده مبتني بر عدم حضور زن در فضاي شغلي خارج از خانه بوده است

شامل حقوق و تكاليف زوجين مبتني بر حمايت يديدگاه اسالمطبق 
است، اصل، بر عدم ضرورت اشتغال زن در جامعه شده شناختهكه حق اشتغال زنان در ديدگاه اسالم به رسميت 

جانبه و مطلوب نيازهاي زن و فرزندان مي اي كه در آن، قوانين اسالمي مرد را ملزم به تأمين همه
هاي متفاوتي است؛ اما  بندي ها، داراي اولويت هاي جسماني و رواني آن هاي زندگي زن و مرد، به دليل تفاوت

شود ناپذير مي غال زنان اجتنابآيد كه اشت برخي از شرايط اجتماعي و خانوادگي، ضرورتي به وجود مي
 .  

  چه زماني اشتغال زنان به يك ضرورت تبديل شد؟

از دوره يدر برخ. كشور است يخاص اقتصاد طيمرد با مخارج خانواده در شرا
شرا نيكنند و زن، در چن نيتأم يسطح متوسط از زندگ كياز  يبرخوردار
رفع مشكالت اقتصاد يبراها  دوره نيكارِ زنان در ا يروياستفاده از ن قت،

و تجارب مختلف محركي جدي براي حضور آنان در  ها مهارتو يا كسب ي زنان  سطح تحصيالت در جامعه
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فاز چهارم؛ پرداختن 

است كه چرا تعاوني  نِيااصلي  سؤال

  

پيشينه تاريخي مشاركت اقتصادي و اجتماعي زنان در ايران 

توضيحات تسهيلگر؛ در تمام جوامع 
در محيط روستا،  خصوص بهكار سنتي، 

اقتصادي تلقي شده است بلكه بيشتر همان كار خانگي 

توانست يممشاركت اقتصادي زنان 
اي غيرمستقيم و با مشاركت در فعاليت شيوه
ي توتون، چاي، برنج، گندم، جو، كتان و تهيه

ي ايراني به شمار مي خانواده و جامعه

بنابراين، كار و فعاليت اقتصادي زنان در خانواده و جامعه 
تغييرات بنيادين در سبك زندگي زنان، اشتغال آنان شكل تازه

عمدتاً (زنان از خانه در ساعات كاري 

هاي اقتصادي زنان در طول تاريخ براي بسياري از خانواده فعاليت باآنكه
را اقتصاد زي(رفته است  حياتي به شمار مي

نگاه مذهبي تعليم و تربيت در خانواده مبتني بر عدم حضور زن در فضاي شغلي خارج از خانه بوده است

طبق خانواده  برنهادقوانين حاكم 
كه حق اشتغال زنان در ديدگاه اسالم به رسميت  حال نيدرع

اي كه در آن، قوانين اسالمي مرد را ملزم به تأمين همه جامعه
هاي زندگي زن و مرد، به دليل تفاوت ضرورت

برخي از شرايط اجتماعي و خانوادگي، ضرورتي به وجود مي
. رو شده است تغييرات بنياديني روبه

چه زماني اشتغال زنان به يك ضرورت تبديل شد؟ضرورت اشتغال براي زنان؛ 

مرد با مخارج خانواده در شرا نيعدم تناسب درآمد شاغل -١
برخوردار يمخارج خانواده را برا يتمام

قت،يدر حق. مشاركت فعال داشته باشد
سطح تحصيالت در جامعه افزايش -٢

 . اقتصادي و اجتماعي است



احترام جامعه . استفاده بيشتر و مختص به خود از زمانشان دارند 

، زنان نيز  معلمي پرستاري، پزشكي و ي خاص مانند
جنس خود  زنان، براي رفع نيازهاي پزشكي خود، از خدمات پزشكان و پرستاران هم

شرايط، عدم حضور مردان در خانواده، در اين 

تعليمات  ازجملهبه كارهاي متعددي گروهاي خودياري 
هاي شهيدان و اسيران جنگي، خدمت كردن در نهضت سوادآموزي، تدريس داوطلبانه در مناطق محروم و 

ها،  در اين خانواده. كنند سرپرست زندگي مي

اين سه گروه با شرايط . مجرد وزنانزنان متأهل، زنان سرپرست خانواده 
تري  هاي كوچك است؛ البته هر يك از اين سه گروه نيز به دسته

يك گروه كساني هستند كه خود و . براي نمونه، زنان متأهل خود سه دسته هستند
تأهل و نيز تالش مرد براي تأمين مايحتاج خانواده، 

حمايت مالي از طرف مرد  گونه چيهرغم تأهل، 
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استفاده بيشتر و مختص به خود از زمانشان دارند تمايل به  وزنانكند  كار خانگي، مانند گذشته، تمام اوقات مفيد يك زن را پر نمي
 . شود يمبه زنان شاغل و ارتقا و استقالل اقتصادي آنان منجر به تقويت انگيزه اشتغال برايشان 

ي خاص مانندها سمت؛ فضاي فرهنگي ما ايجاب كرد كه به موازات به وجود آمدن 
زنان، براي رفع نيازهاي پزشكي خود، از خدمات پزشكان و پرستاران هم. خدمات به زنان باشند و وارد فضاي مشاركت شوند

در اين . كند اقتصادي وارد مي ژهيو بهوقوع رخدادهاي خاصي مانند جنگ زنان را در مسائل اجتماعي و 
  .كند اي از زنان را ملزم به مشاركت اقتصادي و اجتماعي مي

گروهاي خودياري در طول جنگ، زنان در چارچوب . سياست خودكفايي حضور زنان در اقتصاد را افزايش داد
هاي شهيدان و اسيران جنگي، خدمت كردن در نهضت سوادآموزي، تدريس داوطلبانه در مناطق محروم و  دهنظامي و ايدئولوژيكي، كمك به خانوا

  ».جنگيدند ها مي روستايي و آماده كردن غذا، دارو و لباس براي مرداني كه در جبهه
سرپرست زندگي مي يا بي سرپرست بدهاي  شوند در خانواده ي اقتصاد مي بخشي ديگري از زناني كه ضرورتاً وارد عرصه

  . كند رو مي هاي اقتصادي متعددي روبه پذيريِ مرد، زن را با چالش

زنان متأهل، زنان سرپرست خانواده : شوند گروه خاص مي اشتغال، زنان شامل سه
است؛ البته هر يك از اين سه گروه نيز به دسته هستند و ضرورت اشتغال براي هر يك از اين سه گروه متفاوت

براي نمونه، زنان متأهل خود سه دسته هستند. هستند ميتقس قابلتشابه در وضعيت اقتصادي خانواده 
تأهل و نيز تالش مرد براي تأمين مايحتاج خانواده،  باوجودگروه ديگر زناني هستند كه . شوند مالي كامالً تأمين مي
رغم تأهل،  هستند كه علي يسرپرست بدي سوم، زنان  رو هستند و دسته

  .بعضاً بايد عالوه بر فرزندان، مخارج همسرشان را نيز تأمين كنند
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كار خانگي، مانند گذشته، تمام اوقات مفيد يك زن را پر نمي -٣
به زنان شاغل و ارتقا و استقالل اقتصادي آنان منجر به تقويت انگيزه اشتغال برايشان 

؛ فضاي فرهنگي ما ايجاب كرد كه به موازات به وجود آمدن  مشاغل خاص -٤
خدمات به زنان باشند و وارد فضاي مشاركت شوند دهنده ارائه
  . مند شوند بهره

وقوع رخدادهاي خاصي مانند جنگ زنان را در مسائل اجتماعي و   -٥
اي از زنان را ملزم به مشاركت اقتصادي و اجتماعي مي بخش عمده

سياست خودكفايي حضور زنان در اقتصاد را افزايش داد  -٦
نظامي و ايدئولوژيكي، كمك به خانوا

روستايي و آماده كردن غذا، دارو و لباس براي مرداني كه در جبهه
بخشي ديگري از زناني كه ضرورتاً وارد عرصه -٧

پذيريِ مرد، زن را با چالش فوت يا عدم مسئوليت

اشتغال، زنان شامل سه ي نهيدرزم
هستند و ضرورت اشتغال براي هر يك از اين سه گروه متفاوترو  متفاوتي روبه

تشابه در وضعيت اقتصادي خانواده  ازلحاظ
مالي كامالً تأمين مي ازلحاظ، فرزندان، توسط همسر

رو هستند و دسته اي روبه با مشكالت مالي عديده
بعضاً بايد عالوه بر فرزندان، مخارج همسرشان را نيز تأمين كنندكنند و  دريافت نمي

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 است جادشدهيااست و مشكالت اقتصادي در پي آن 

 . درصد بوده است ٥بيش از  ٩٢كه در چند سال اول ازدواج هستند؛ ميزان طالق در سال 

 . درصد اين زنان بيكار هستند

است و كار در تعاوني  تر مناسبي تعاوني براي كار زنانه 

ي سرمايه، و با مرور جا بهاشتراكي آن و اصالت بخشيدن آن به فرد 
  . زنانه است وكار كسبي انداز راهي براي 

خواهند بود و بنابراين امكان مديريت كار و اعمال در نظر 
اين امكان كمتر وجود دارد و بنابراين  شوند ي

  ي زنان از طريق اشتغال، تعاوني يك فرصت است
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 شرايط اجتماعي و اشتغال زنان؛ تغييرات جمعيت شناختي در جامعه امروز؛ 

است و مشكالت اقتصادي در پي آن  شده اعالمدرصد  ١٢-١٠باال رفتن نرخ بيكاري در جامعه كه بين 
 ٩٠سال بري مردان تا سال  ٢٩سال براي زنان و 

 سال  ٣٥باالي  نكرده ازدواجدختر  ونيليم ك؛ يميمجردپايين آمدن ميزان ازدواج، باال رفتن شمار 

  پايين آمدن نرخ تولد و آزاد شدن اوقات مادران و ايجاد فرصت براي ورود به باز كار
كه در چند سال اول ازدواج هستند؛ ميزان طالق در سال  تر جواندر افراد 

 .اند دادهدرصد قبولي كنكور را دختران تشكيل  ٥٧نزديك به 

درصد اين زنان بيكار هستند ٨٢ي ايراني زنان سرپرست خانوار هستند اما ها خانوادهدرصد  
 .زنان هستند ونيليم ٤در كشور،  شاغل ونيلي

  زنانه است؟ وكار كسبي براي 

ي تعاوني براي كار زنانه ها تيظرفپاسخ دهد كه چرا  سؤالشفاهي به اين  طور به
  

اشتراكي آن و اصالت بخشيدن آن به فرد  تيو ماهي تاريخي كار تعاوني ها رساخت
ي براي تر مناسبپاياني اين است كه چرا تعاوني جاي  سؤالرورت كار براي زنان، 

  ؛ شود يمارائه  ها گروهسه دليل عمده توسط تسهيلگر در تكميل و يا گردآوري پاسخ 

 براي زنان بيشتر است وكار كسبي انداز راهزنان سرمايه كمتري دارند و امكان تجميع سرمايه و 

خواهند بود و بنابراين امكان مديريت كار و اعمال در نظر  كار صاحبوارد تعاوني و يا واره شوند پس خود  توانند
يمكارگزار تلقي  صرفاًدرش سهم ندارند و  ها آنفراهم خواهد بود ولي در بازار كاري كه 

 ي تصميم سازي قرار خواهند داشتها

  ي آن عبارت است از؛ابي قدرت

  ورود زنان به فضاي همكاري و كسب مهارت برقراري ارتباط
  كسب تجربه و مهارت در فضاي كاري 

   تيريو مدي 

    

  كليد طاليي؛
ي زنان از طريق اشتغال، تعاوني يك فرصت استابي قدرتبراي 
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شرايط اجتماعي و اشتغال زنان؛ تغييرات جمعيت شناختي در جامعه امروز؛ 

باال رفتن نرخ بيكاري در جامعه كه بين  -١
سال براي زنان و  ٢٥سن ازدواج؛ ميانگين باال رفتن  -٢
پايين آمدن ميزان ازدواج، باال رفتن شمار  -٣
پايين آمدن نرخ تولد و آزاد شدن اوقات مادران و ايجاد فرصت براي ورود به باز كار -٤
در افراد  ژهيو بهباال رفتن آمار طالق  -٥
نزديك به  ٩٤افزايش تحصيالت زنان، سال  -٦
 ١٢افزايش زنان سرپرست خانوار ،  -٧
يم ٢٤افزايش اشتغال زنان، امروز از  -٨

 

ي براي تر مناسبچرا تعاوني امكان 

بههر گروه بايد كارگاهي؛  سؤال
  .كند يمچه تغييراتي در زنان ايجاد 

رساختيزي بعد از مرور بند جمعدر 
رورت كار براي زنان، ي اجتماعي و ضها نهيزم

سه دليل عمده توسط تسهيلگر در تكميل و يا گردآوري پاسخ  تيدرنها

زنان سرمايه كمتري دارند و امكان تجميع سرمايه و  -١
توانند يمزنان با سرمايه كم  ازآنجاكه -٢

فراهم خواهد بود ولي در بازار كاري كه  ها آنبراي 
ها انيجر بهزنان دور از تجربه ورود 

 
قدرتتغييرات زنان به معناي 

  استقالل مالي  
 ورود زنان به فضاي همكاري و كسب مهارت برقراري ارتباط
  كسب تجربه و مهارت در فضاي كاري
  ي ريگ ميتصمكسب قدرت

  

براي 
  



را بردارند و  شانيها يصندلاز همه خواسته مي شود كه 
اين نمونه تعاوني سيزده آبان . و مهمانان نيز داخل حلقه خواهند نشست

  . كند يمو از مهمانان دعوت 

» كودكان دنيا«اي ديگر به نام  ة موسسهرمجموع
اين موسسه در ابتدا به آموزش مربيان كودك و به راه انداختن 

ي و كافيي نتايج تنها بهتا آنكه در ضمن انجام كار ، مربيان احساس كردند كه آموزش كودكان 
هاي مادران، به فكر تأسيس  مربيان با توجه به توانايي

 را ثبت كردند وزنان كوي سيزده آبان جمعي از مادران محله، تعاوني 
چندين كافه و . پز و هم آموزش موفق است

ها تعاوني،  اين جز بهكنند و  ها و مراسم دريافت مي
  . كند ي و يوگا برگزار مي

 فائق آمديد؟ ها آنآمد و چگونه بر 

 به جمع ما بدهيد؟
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  دقيقه 

  

 ي موفقها نمونهنشست : فاز پنجم

از همه خواسته مي شود كه . زنانه در غالب تعاوني مي پردازيم وكار كسبدر فاز پاياني به بررسي يك نمونه موفق از 
و مهمانان نيز داخل حلقه خواهند نشست) همان صورت اول كه در كارگاه چيده شده بود، بنشينند

و از مهمانان دعوت  پردازد يمسهيلگر به معرفي كوتاهي از اين تعاوني ؛ تشود يماست كه توسط دو نفر از اعضايش اداره 

رمجموعيزاست؛  كاركردهشروع به  ١٣٧٠ساله است يعني  ا ز سال 
اين موسسه در ابتدا به آموزش مربيان كودك و به راه انداختن . هايش را در محلة سيزده آبان شروع كرد

تا آنكه در ضمن انجام كار ، مربيان احساس كردند كه آموزش كودكان  كرد يمهاي سيار در فضاهاي سبز اقدام 
مربيان با توجه به توانايي رفته رفته. آموزش قرار گيرند درروندها هم  ندارد بلكه الزم است مادران و خانواده

جمعي از مادران محله، تعاوني  تيدرنهارو شد و  افتادند كه با استقبال روبه
پز و هم آموزش موفق است و ة پختنيدرزمامروز اين تعاوني هم . اي شدند هاي پارچه پز و درست كردن كتاب

ها و مراسم دريافت مي هاي زيادي هم براي جشن رستوران و شركت بزرگ مشتري ثابت تعاوني هستند و سفارش
ي و يوگا برگزار ميخوان كتابهاي  و پدر خوب و دوره خشونت يبي آموزشي كنترل خشم، تمرين آرامش، ارتباط 

 تعاوني فكر كرديد؟ 

 .ي آن را بگوييدها

آمد و چگونه بر  موجود، چه مشكالتي در فضاي همكاري به ديكاركردتعاوني تشكيل شد و شروع به 
 كار در تعاوني روي  شخصيت و شرايط فردي زندگي شما چه بوده است؟

به جمع ما بدهيد؟ بعدازآنيك تصوير از خودتان يا يكي از همكارانتان در پيش از ورود به تعاوني و 

  .مستقيم بپرسند طور بهي از مهمانان دارند سؤالكه اگر 
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دقيقه  ٦٠: ، طول زمان اجرا ١١ساعت 

در فاز پاياني به بررسي يك نمونه موفق از 
همان صورت اول كه در كارگاه چيده شده بود، بنشينند(به شكل دايره

است كه توسط دو نفر از اعضايش اداره 

ساله است يعني  ا ز سال  ٢٥؛ اين تعاونيمعرفي تعاوني
هايش را در محلة سيزده آبان شروع كرد فعاليت ١٣٧٠است كه در سال 

هاي سيار در فضاهاي سبز اقدام  مهدكودك
ندارد بلكه الزم است مادران و خانواده مطلوب

افتادند كه با استقبال روبه ها آنيك تعاوني توسط 
پز و درست كردن كتاب و وارد كار پخت

رستوران و شركت بزرگ مشتري ثابت تعاوني هستند و سفارش
ي آموزشي كنترل خشم، تمرين آرامش، ارتباط ها دوره

  
  پرسش از مهمانان؛ 

تعاوني فكر كرديد؟  سيتأسچرا به  -١
ها چالششرايط تشكيل تعاوني،  -٢
تعاوني تشكيل شد و شروع به  نكهيبعدازا -٣
كار در تعاوني روي  شخصيت و شرايط فردي زندگي شما چه بوده است؟ ريتأث -٤
يك تصوير از خودتان يا يكي از همكارانتان در پيش از ورود به تعاوني و  ديتوان يم -٥

  

كه اگر  شود يمد خواسته در انتها از افرا
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 ؟شوند يم قدرتمندترچگونه زنان از طريق تعاوني به 

 است؟ تر مناسبچرا تعاوني براي ورود زنان به سازمان اشتغال 
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  آزمودن؛ 

چگونه زنان از طريق تعاوني به  -١ 
  
 

چرا تعاوني براي ورود زنان به سازمان اشتغال  -٢ 

  

  

 


