
   

 

اجتماعی اندیشکده تعاون-تهیه شده در دپارتمان فرهنگی  00شماره   -0011بهار  
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 هایزنان:تعاونی

 هایزناندرایرانمروریبرتجربیاتتعاونی

 مقدمه

اصل نخست   (ICA)المللی تعاون  به زعم اتحادیه بین
ها به ویژه از نوع جنسیتی  تعاون ناظر بر رفع انواع تبعیض

ها، این نهادهای نیمه مستقل را عالوه بر  در تعاونی
فضایی برای مشارکت داوطلبانه، در اشتغالزایی و 

های خرد به ویژه برای زنان برجسته  بکارگیری سرمایه
 کند.  می

ها تأکید  که بر توسعه یکپارچه تعاونی ۰۷۹۱در دهه 
با -شد، اهمیت مشارکت روستاییان و به ویژه زنان  می

در  -توجه به مشارکت قابل توجه در بخش کشاورزی
 (. ۹روند توسعه محلی مورد توجه قرار گرفت )

در فضای عمومی روستا که اغلب مردانه است، ایجاد 
ها زمینه را برای  مستقلی چون تعاونی نهادهای نیمه

مشارکت زنان هم به عنوان عضو عادی و هم عضو فعال 
کند. در بستر این فضای  در هیئت مدیره فراهم می

مشارکتی، زنان نقش تولیدگری و کنشگری را در کنار 
 (. 6مندی از دستاوردهای تعاونی تجربه خواهند کرد ) بهره

به -شمسی  ۹۱های زنان، از دهه  در ایران نیز تعاونی
آغاز بکار کرده و امروز  -طور رسمی و با پشتوانه نهادی

نیز به لحاظ تعداد، عضویت و میزان اشتغالزایی برای زنان 

هزار تعاونی  ۷9 سهم قابل توجهی دارند. در حال حاضر 
هزار مورد از آنها با  ۰۱فعال در کشور وجود دارد که 

ها، اختصاص به  درصد از کل تعاونی ۰۰سهمی معادل 

(. در این نوشتار برآنیم که مروری بر ۰9زنان دارد )
 های زنان در ایران داشته باشیم. وضعیت تعاونی

 تعریف تعاونی زنان چیست؟

درصد از  ۰۱شود که  های تعاونی گفته می به شرکت
های  توانند با سرمایه (. زنان می۰1اعضاء آنها زن باشند )

های موجود درآمده و یا به  اندک خود به عضویت تعاونی
های ویژه زنان بپردازند. در ایران زنان  تأسیس تعاونی

ها برای دریافت راهنمایی در  پیشگام برای تشکیل تعاونی
جلسات ترویجی و توجیهی به ادارات کل تعاون 

، حداقل کنند. عالوه بر آن های کشور مراجعه می استان
های زنان وجود دارد که  یک نفر به عنوان رابط تعاونی

های زنان را بر عهده  مسؤولیت راهنمایی و هدایت تعاونی
  (.9دارد )
. ۰ها عبارتند از:  ترین اهداف تشکیل این تعاونی مهم

بهبود وضعیت اقتصادی زنان به خصوص زنان سرپرست 
. ایجاد امکان فعالیت جمعی و مشارکتی و ۲خانوار 

. توجه به 1های خرد و سرگردان  آوری سرمایه جمع
های بانوان و به فعلیت رساندن آنها  استعدادها و توانمندی

های زنان و  . مهارت۰. باال بردن سطح تخصص 9
. فراهم 6ها به سوی اقتصاد سالم  گیری این مهارت جهت

های مناسب و کنترل کیفی  نمودن اشتغال سالم در محیط
 های مناسب و اشتغالزا  . ارائه طرح۹ها  آن از طریق تعاونی

 اصل اول تعاون

ای هستند که )ورود و  های داوطلبانه ها سازمان تعاونی
عضویت( برای همه افرادی که قادر به استفاده از 

های  خدمات هستند و مایل به پذیرش مسئولیت
، فارغ از تبعیض جنسیتی، باشندعضویت نیز می

  باشد. اجتماعی، نژادی، سیاسی و مذهبی آزاد می

 های فعالهای زنان از تعاونی سهم تعاونی های زنان تعاونی های فعال تعاونی سال

 درصد ۷.۰ ۱۲۰1 ۱666۰ ۰1۷6

 درصد ۰۱.۷ ۷۱9۱ ۷۱۰۷۲ ۰1۷۹

 درصد ۰۰ ۰۱116 ۷9۰1۲ ۰1۷۱

 درصد ۰۱.۱ ۰۱1۰۰ ۷۰۷۰۹ ۰1۷۷

 های فعال در کل کشورهای زنان از تعاونی: سهم تعاونی۰جدول 
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. ۱ا توجه به فرهنگ و موقعیت جغرافیایی هر منطقه ب
دسترسی بیشتر زنان عضو به اعتبارات بازار و مراجع 

 گیرنده اقتصادی و غیره. تصمیم

 های زنان در ایران تعاونی

اگر دیرینگی امر تعاون در فرهنگ ایرانی و مصادیق عرفی 
، و سنتی همچون همکاری در برداشت محصول کشاورزی

ها و هویت جمعی ایرانی را به  همیاری در برگزاری جشن
عنوان بستری جاری در تاریخ این کشور بپذیریم، اما 
تشکل یافتن رسمی زنان پس از تأسیس اولین تعاونی در 

پس از پیروزی های اولیه،  ، در قالب تعاونی۰1۰۰سال 
آبادی در شهرهای  ، به همت صدیقه دولتانقالب مشروطه

 گردد. یزد، کرمان و اصفهان باز می
، پس از تشکیل دفتر امور زنان در نهاد ۰1۹1در سال 

ریاست جمهوری و تأسیس دفاتر زنان در ادارات دولتی، 
دکتر پروین معروفی به عنوان مدیر کل دفتر ترویج وزارت 
کشاورزی و رییس وقت دفتر امور زنان در این ساختار 

های خاص زنان  منصوب شد. وی پیشنهاد تأسیس تعاونی
روستایی را ارائه نمود. این پیشنهاد هر چند که مسکوت 

های  ماند، اما مقدمه خوبی برای تشکیل نخستین تعاونی
 زنان گردید. 

های سازمانی و  معروفی پس از مواجه شدن با مخالفت
های  ، طرح را به یونیسف برد. پیرو این پیگیریعمومی

های زنان روستایی به ریاست  مجدانه، سرانجام دفتر تعاونی
ترتیب نخستین تعاونی  لیال توحید شکل گرفت. بدین
در روستای آبسرد  ۰1۹1روستایی برای زنان نیز در سال 

 (.۰۲دماوند تاسیس شد )
طبق گزارش معاونت تعاون در وزارت تعاون، کار و رفاه 

 ۰۱هزار تعاونی فعال در کشور  ۷9از مجموع  اجتماعی
ها به زنان  درصد کل تعاونی ۰۰هزار تعاونی معادل 

های  درصد اعضای تعاونی 1۲اختصاص دارد و بیش از 
همچنین  .(۲دهند ) فعال کشور را بانوان تشکیل می

 ۰9بخش و  9های فعال زنان در در  ها و اتحادیه تعاونی
گرایش مانند تولیدی، توزیعی، خدماتی فعالیت  ۷6رشته و 

های زنان در بخش  درصد تعاونی 6۰دارند و بیش از 
 .(۷تولیدی مشغول فعالیت هستند )

 های زنان روستاییتعاونی

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران پیرو تصویب 
های تعاونی روستایی زنان در دی ماه  اساسنامه شرکت

، در جهت ارتقاء سطح خانوار روستایی، توسعه پایدار ۰1۹۲
و نهایتاً توانمند نمودن زنان، زمینه را برای تأسیس 

 های زنان در مناطق روستایی فراهم نمود. تعاونی
درصد از نیروی کار در  9۱دهنده حدود  زنان که تشکیل

های این حوزه را  درصد فعالیت ۰۱کشاورزی هستند و 
کنند، نقش مهمی در توسعه روستایی پایدار دارند.  تقبل می

شرکت  1۲9هزار نفر از زنان روستایی در قالب  6۲اکنون 
، هایی چون: کشاورزی زمینهتعاونی روستایی زنان در 

خدمات، صنعت، صنایع دستی، آموزش و پرورش و 
 ۰1۹۲از سال   روستا ۲۲۰9فرهنگی با مشارکت -اجتماعی

  .(۰۰و  ۰، ۰باشند ) مشغول فعالیت می

 های موفق در ایرانمروری بر نمونه

 تعاونی بانوان خدیجه کبری •

شهر، با هدف در خمینی ۰1۹6این شرکت تعاونی از سال 
پذیر )خودسرپرست، بدسرپرست ایجاد اشتغال بانوان آسیب

درآمد( فعالیت خود را آغاز نموده است. در این شرکت و کم
عالوه بر فروش سهام، استعدادیابی متقاضیان کار، آموزش 

های جهت تخصیص تعیین مهارت، برگزاری کالس
های حقوقی، اخالقی و اجتماعی، ارائه انواع مشاوره

پزشکی، خانوادگی، شغلی و تحصیلی و استفاده از حضور 
 شود. کارشناسان خیر در هیئت مدیره انجام می

هایی نفر در زمینه ۲۰۱در طی دو سال گذشته حداقل 
چون: صنایع دستی )مینا و قلمزنی(، صنایع تبدیلی 
)سبزیجات و ادویه(، خدماتی )اعزام نیرو جهت پرستاری از 

-سالمندان  و نظافت منازل( به صورت متمرکز و نیمه
 باشند.متمرکز مشغول به کار می

توان به ها و اقدامات جدید این تعاونی میاز برنامه
هایی چون استخدام نیروهای مجرب و توانمند در زمینه

 (.۱طبخ غذا، صنایع دستی و کار با اینترنت اشاره کرد )

 های موفق عبارتند از: دیگر نمونه

 شرکت تعاونی روستایی زنان اندیمشك: •

عضو و فعال در زمینه هایی چون: کارگاه  9۲۰دارای 
 خیاطی، مهدکودک، فروش پارچه و غیره 

ثبت   تعاونی فرش دستباف امید فردا: •

روستای مرندیز در استان خراسان رضوی به 

عنوان نخستین روستا در هنر فرشبافی در ایران 

با مهارت ویژه بافت فرش در ابعاد بزرگ و 

المللی وایپو برای  صادرات آن و اخذ نشان بین

  این روستا

های خراشاد و الزهرا در خراسان  تعاونی •

احیاء هنر پارچه بافی سنتی و ثبت جنوبی: 

 ۰۱ملی این هنر و قرار گرفتن در زمره 

 کارآفرین برتر

 اشتغالزایی جمع اعضاء تعداد سال

۰1۷۲ ۹61 6۰1۱ ۰۲۲۰۰ 

۰1۷1 96۷ 1۱۱۷ ۰۲9۱ 

۰1۷9 ۰۹9 ۰۱1۱ 6۹۹9 

۰1۷۰ ۰۱۷ ۰9۷۰ 61۱۹ 

۰1۷6 ۰۱1 6۲6۱ ۹۰1۱ 

۰1۷۹ 6۲۹ 691۰ ۷۱۰۰ 

۰1۷۱ 9۷6 96۱۰ ۹۰۱۹ 

۰1۷۷ ۰99 ۰۰۰۲ ۰۰9۹ 

 ۰۰۰91 1۷1۷۲ 9۰6۰ جمع کل

 ۰1۷۱تا  ۰1۷۲های زنان از سال : اطالعات تعاونی۲جدول 
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تعاونی روستایی زنان آفتابگردان در استان  •

: اجرای پروژه های بومگردی و گردشگری اصفهان

و راه اندازی کسب وکارهای نوین در جهت اشتغال 
 (.۷زنان و دختران روستایی )

 مشکالت و مسائل:

مسئله اجتماعی در این تعاونی، در سطح یک، اشتغال زایی 
برای کارآفرین و در سطح دو، حل مسائل اقتصادی اجتماع 

افزایی گروه هایی که فاقد درآمدند، برخورداری محلی، توان
از رویکرد منفعت رسانی به زنان روستایی سرپرست خانوار 
و عضوگیری از زنان بدسرپرست و خودسرپرست بوده است 

(۱ .) 
 دیگر مشکالت عبارتند از:

 کمبود سرمایه کافی •
 دشواری در دریافت تسهیالت و اعتبارات •
 مقررات دست و پاگیر و بروکراسی اداری •
 های زنان جدی نگرفتن فعالیت •
 آشنا نبودن زنان با فرهنگ تعاون و موانع موجود •
آفرینی بیشتر برای  گرایش نظام اداری برای فرصت •

 مردان
عدم آشنایی جامعه و خصوصا زنان با فرهنگ تعاون ) •

۰۲) 
های  های مختلف در امور تعاونی درگیر بودن دستگاه •

در وزارت تعاون، کار و  زنان همچون: معاونت تعاون
رفاه اجتماعی و ... در وزارت جهاد کشاورزی و احتماال 

 معاونت زنان و امور خانواده در نهاد ریاست جمهوری.

 پیشنهادات:

ضرورت آشنایی و آموزش عمومی به ویژه برای زنان  .1
ها و ماهیت حقوق آنها باید  در خصوص نوع فعالیت تعاونی

، جهت کمک به ها با هدف مشخص مطمئن شد که تعاونی
 (.6اند ) محرومین ایجاد شده

های زنان از تبعیض  با توجه به اینکه زنان در تعاونی .2
ها  برند، الزم است ابتدا مفهوم این تعاونی جنسیتی رنج می

مورد بررسی قرار بگیرد که زنان دقیقا چه نقشی دارند و 
 (1شوند؟ ) اصولی چون مشارکت چگونه محقق می

 سال تعداد تعداد روستاهای تحت پوشش تعداد اعضاء میزان سرمایه )هزارریال(

۰۱۱۰۹6 9۱99 ۰1۰ ۲۷ ۰1۹1 

۲9۲۱69 ۹۹۱۰ ۲۰۰ ۰۷ ۰1۹9 

9۷9۱۹6 ۰۰199 ۲۷۷ ۹9 ۰1۹۰ 

۹۲۰۷۰۲ ۰۰669 9۱1 ۷1 ۰1۹6 

۰۱۲6۹۹۹ ۰۹6۲۱ ۰۱۲ ۰۱۰ ۰1۹۹ 

۰۰۲۱۱۱۰ ۰۷۱۰۰ 691 ۰۰9 ۰1۹۱ 

۲۰9۱۲۷۰ ۲1۱۱1 66۱ ۰۰۰ ۰1۹۷ 

۲6۱9۱۲۹ ۲6۱۷۰ ۹۰۰ ۰1۲ ۰1۱۱ 

19۰9۹۱۰ ۲۷69۷ ۱۱۹ ۰91 ۰1۱۰ 

9۰۱1۹۲۷ 1۰۰۰9 ۱۷۲ ۰۰۰ ۰1۱۲ 

۰۰۹۷۱۰۱ 16۰۷۱ ۷۱6 ۰۱۰ ۰1۱1 

6۰۰۰۰۲۲ 9۲۲6۷ ۷۲۷ ۰۷۱ ۰1۱9 

۹۹9۲۰۰۲ ۰۱۱1۰ ۰۲۰۹ ۲۱۷ ۰1۱۰ 

۷۲916۰۱ ۰۲۰96 ۰1۲۰ ۲۲۱ ۰1۱6 

۰۰۱۱۱۱۱۱ ۰۰۱۱۱ ۰99۰ ۲۰۱ ۰1۱۹ 

۰11۰1۰۰۰ 6۱۲۱9 ۰6۹۰ ۲۷9 ۰1۱۱ 

۰۰۲۷9۲۰۹ 6۰۱19 ۲۲19 1۰۱ ۰1۱۷ 

۰69۷99۹۷ 6۰6۰۲ ۲۲۱۷ 1۰۷ ۰1۷۱ 

۰۷6۰1۷۱۱ 6۲۲1۹ ۲۲۰9 1۲9 ۰1۷۰ 

 ۰1۷۰تا  ۰1۹1های زنان در مناطق روستایی از سال : تعاونی1جدول 

 منابع

 . قابل مشاهده در: ۰1۷۱۹۰۰۹۱1. اتحادیه ملی تعاونی های روستایی زنان تشکیل می شود. ۰

https://www.maj.ir/index.aspx 

page_=dorsaetoolsenews&lang=1&sub=0&PageID=128171&PageIDF=0&tempname=Main 

 ها فعالیت دارند؟ قابل مشاهده در: های زنان بیشتر در کدام رشته (. تعاونی۰1۷۷. اکبری علی. )۲

 http://taavononline.ir/%تعاونیE2%80%8C رشته%-کدام-در-بیشتر-زنان-های E2%80%8C۹ه 

هدای  های زنان. توانمنددی شناختی مشکالت تعاونی (. تبیین جامعه۰1۷۹. ایزدی، نسیم. عطایی، پوریا و یعقوبی، احمد. )1
 .۲۰ – 1۷. صص: 1۹مورد نیاز مدیران. فصلنامه زن و فرهنگ. سال دهم. شماره 

 .۰9۲۹. سال ششم. شماره ۰1۱6تیرماه  6. روزنامه اعتماد، گزارش اجتماعی. چهارشنبه 9

 های زنان روستایی. قابل مشاهده در: (. تعاونی۰1۷۹. سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران. )۰

https://corc.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=0&tempname=main&PageID=1045 

 .۰۰۰ – ۰۹۱ها. فصلنامه علوم اجتماعی. صص:  (. اشتغال زنان و تعاونی۰1۹9طلب، ژاله. ). شادی6

های تدعداوندی  (. بررسی نقش شرکت۰1۷۲اهلل و دزگی، عالیه. ) . فال سلیمان، محمود. میکانیکی، جواد. صادقی، حجت۹
های تعاونی خوسف و خراشاد در اسدتدان  ی موردی شرکت روستایی زنان در وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضاء )مطالعه

 .۷۰ – ۰۰6. صص: 9. شماره 1ریزی فضایی )جغرافیا(. دوره  خراسان جنوبی(. برنامه

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119966 
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 00شماره  -0011بهار  بولتن سیاستی تعاون

(. تعاونی های زنان روستایی، پتانسیلی برای کارآفرینی اجتماعی )مطالعه موردی: تعاونی زنان روستایی مهر ۰1۷۱. فیروزآبادی، سید احمد. ایمانی جاجرمی، حسین و دباغی، حمیده. )۱
 . قابل دسترسی در:۰9۷ – ۰۹1شهرستان پاکدشت(. فصلنامه زن در توسعه و سیاست )پژوهش زنان(. صص:  -آفرین ارم

 https://www.magiran.com/paper/1846127 

 های تعاونی توانمند خدماتی فعال کشور(. معرفی شرکت۰1۷۹. معاونت امور تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. )۷

 های زنان(. آمارهای تعاونی۰1۷۷. معاونت تعاون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، )۰۱

 های زنان در بخش تولیدی. قابل مشاهده در:  درصد تعاونی 6۰(. فعالیت ۰1۷۱. معاونت امور زنان وخانواده. )۰۰

http://women.gov.ir/fa/news/12752 

 های زنان در ایران ۹ ماجرا از دوران مشروطیت شروع شد. روزنامه اعتماد. قابل مشاهده در:  ( اولین تعاونی۰1۱6. مقدم، خدیجه. )۰۲

https://www.magiran.com/article/1431765 

لد سوم. شمداره اول. یابی تشکیل تعاونیهای زنان و بررسی مشکالت حضور زنان در تعاونیها (مورد مطالعه: استان بوشهر. نشریه کارآفرینی در کشاورزی. ج (. زمینه۰1۷۰. منفرد نوذر. )۰1
 .۰۹ – 11صص: 

 (. نقش موثر زنان در ارزآوری و اشتغالزایی. قابل مشاهده در:۰1۷۷. وب سایت اقتصادگردان. )۰9

 http://eghtesadgardan.ir/fa/http://eghtesadgardan.ir/fa/news/160033 


