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چکیده

از دههی  1980اعطای تسهیالت بهه عوهنا یکه از ههترهنی سهاز
کارهای ایجاد شغل ،به یژه بنای زنا  ،هنرد تاکیه رهنار فنهرهه اسه .
بنخ هطالعات تجنب نشها دادهانه کهه عه د دسرنسه بهه اعر هار،
هح دیر عت ه بنای بسیاری از کارآهنیوا به شتار هه ر د .بسهیاری
از کارشواسا هعرق ن دسرنس به اعر ارات زنا را تنانتو هه سهازد،
به اشرغال اسرقالل اررصادی آنا یاری ه رسهان نقه آنها را در
تصتیمفینیها در سطح خانناده جاهعه ارتقاء ه بخش  .با ایه اهال،
بنخ از هحققا نیز هعرق ن بخه رابهل تهنجه از زنها ع ه رغهم
دسرنس به هوابع هال  ،کورنل بن نحنهی اسرفاده از اد ن ارن  .تهاهی
اعر ارات ارزا بنای سنهایهفذارا از سهنی د له یکه از هههمتهنی
ابزارهای ایجاد اشرغال در ایهنا بهنده یکه از اشهکال هشهخ ایه
سیاس  ،تسهیل اعطای اد با ننخهای سند پائی به شنک های تعا ن
اس  .در ای هقاله با اسرفاده از آهارهای رست هصاا ههای هسرقیم
با ه ینا تعا ن های زنا در اسرا هازن را نشا داده ش ه اس کهه
1
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بسیاری از زنا دریاه کوو ه ی اد هعالی اررصهادی ج یه ی را آغهاز
نکندهان به هتی جه اعطای اد ارزا به شهنک ههای تعها ن در
ایجاد اشرغال هنهقی چو ان ن اشره اس .
واژگان کلیدی :اعر ارات بانک  ،تعا ن های زنا  ،اشرغال زنا  ،اسهرا

هازن را .

طبقهبندی E24, H81, J16 : JEL

 .1مقدمه

از سالهای دههی  1980تا کون اعطای اعر ار بهه زنها عه هههای بسهیاری را بهنای
تحنل در ضعی اجرتاع اررصادی آنا را در بنداشره اس  .ابر ا به نظهن هه رسهی
که تسهیالت اعطای به زنا اشرغال آنا را اهزای ده در په آ برنانوه هنرعیه
آ ها را در خانه اجرتاع به ند بخشو  .بسیاری از هطالعات ج ی اثن بخش ای فننهه
سیاس ها را هنرد تندی رنار دادهان  .ای هقاله بهه بنرسه اثهنات اعطهای اد در ایجهاد
هنص های شغ بنای زنا از طنیق تعا ن های زنا ه پندازد .اعطای اعر ار به بخه
تعا تنسط بانکهای د لر اینا انجاد ه شند ،ای ساز کار ش یه سیاس اعطای اد
جه ارتقاء سطح اشرغال درآه زای بنای زنا اس که در بسهیاری از کشهنرهای در
اال تنسعه به اجنا فذاشره ش ه اس .
در ای تحقیق ،با اسهرفاده از اطالعهات دادهههای آههاری رسهت هصهاا هههای
هسرقیم ،عت کند تعا ن های زنا اسرا هازن را ط سالهای  1370-87هنرد بنرس
رنار فنهره تا هشخ شند که سیاس های اعر اری در اشرغالزای تعا ن های زنا چهه
تاثینی داشره اس .
د ل اینا در اعطای اد ،بنای تعا ن های زنا ا لنی خاص رائل بنده ر ن اخذ
اد را بنای ای تعا ن ها تسهیل کنده اس  .با ای اال ،اتای های د لره عتنهها بهه
شکل فینی تعا ن های هنهق هوجن نش ه اس  .در ارع با اعتال ای سیاس  ،بخشه از
بندجهی عتنه به کانالهای ریخره شه ه کهه هشهاغل پایه اری ایجهاد نکهنده اسه .
تجنبهی تعا ن های زنا اسرا هازن را نشا ه دهه کهه هنرعیه زنها در بازارکهار
هراثن از هجتنعهی درهم توی های از عناهل اجرتاع  ،هنهوگ  ،اقنر  ،اررصهادی اسه
اعطای اعر ارات نرنانسره تغیینچو ان در هنانع اشرغال زنا بنجند آ رد.
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ای هقاله از  6بخ تشکیل ش ه اس  .بخ  2به بنرس ادبیات هنبهنط بهه نقه
شنک های تعا ن در اررصاد اثنات سیاس های اعر اری بن اشرغال زنها هه پهندازد.
ضعی عنضهه تقاضهای
بخ  3به عت کند بازار کار اینا اخرصاص دارددر ای بخ
نین ی کار تحنالت بیکاری در سالهای پس از انقالب بنای هندا زنها بهه تفکیه
بنرس ه شند .بخ  4تصنینی از بخ تعا ن در اینا تنسیم ه کو  .بخه  5بهه
ارائه ی نرایج ااصل از تحقیق هی ان در تعا ن های زنا اسرا هازن را هه پهندازد
بخ آخن نیز هطالب هطن اه در کل هقاله را جتعبو ی ه کو .
 .2حمایت دولت از اشتغال زنان

تعا ن  ،نهادی اس که بن اساس هعالیرهای دا ط انه فن هه از عناههل اررصهادی در
پاسخ به نیاز های اررصادی اجرتاع خاص شکل ه فیند یژف اص آ هالکیه
جتع کورنل نظارت دهنکناتی اس  .از نقطه نظن تاریخ  ،تعها ن هها بهه هوظهنر
کاه هشکالت کارفنا ایجاد شغل در اررصادهای صوعر تشکیل ش هان (بینچال،1
 .)1997تعا ن های کشنرهای در اال تنسهعه ،بهنخال کشهنرهای صهوعر  ،عتنهها از
اتای های د لر بنخنردار فندی هان  .در بنخ ازکشنرهای در اال تنسعه ،تعا ن هها
به عونا عاه جه ایجاد اشرغال بنای زنا هنرد اتایه د له رهنار فنهرههانه  .در
بنخ هنارد هتچن هو  ،اتای های د لره از طنیهق کورهنل هسهرقیم سهازها ههای
غیند لر  ،در تحنک پنیای تعا ن ها هنهق عتل کنده به اهزای اشرغال زنا هوجن
ش ه اس .
اعطای اعر ارات بعونا یک از ههترنی ساز کارهای کاه هقهن ایجهاد اشهرغال
بنیژه بنای زنا هنرد تاکی بسیاری از کارشواسا نهادهای بی الت اس  .هطالعهات
تجنب در بسیاری از کشنرهای در اهال تنسهعه هانوه ه ی هی  ،بهوگالد  ،تنیویه اد
تنبافن نشا دادهانه کهه عه د دسرنسه بهه اعر هارات یکه از هحه دی ههای هههم
کارآهنیوا بخصنص در هوگاد راه انه ازی بوگهاه ههای اررصهادی اسه  .ایه هطالعهات
هتچوی تاکی ه کو که ای هشکل بنای زنها در هقایسهه بها ههندا شه ی تن اسه
(بن یوی  ،بنفن ،جنهی ن1989 ،2؛ شنلن هاشت . )1994 ،3
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اتریپ ( )1993هعرق ن که تسهیالت بانک ه تنانه تنانتوه ی زنها
ه ن
اعرتاد به نفس آنا را در ایجاد ارت اط هتکاری با دیگنا اهزای ه ده  .آ ها نشها
ه دهو که هن چو اعطای اعر ار به زنا پاسهخگنی هتهه هشهکالت نیسه کهه هقهن
هادی هنهوگ در کشنرهای در اال تنسعه بنجند ه آ رد ،اها تاثین هث ر بن ساله
خانناده تغذیه دارد ه تنان بن کیفی زن ف زنا کمدرآهه تهاثین فهذارد .شهنلن
هاشت ( )1994بن ای نکره تاکی ه کوو که تغیین به هند اهویه اررصهادی زنها ،
آفاه سیاس اقنر اههزای هشهارک اجرتهاع نرهایج هسهرو کهه از طنیهق
اعطای اد به زنا ااصل ه شند .بوابنای  ،آنها بن ای با رن که اعر ارات ابهزاری بهنای
تنانتو سازی اررصهادی اجرتهاع سیاسه زنها اسه  .نرهایج ااصهل از هطالعهات
س سراد چ  )1996( 1فنئرز س فنپرا ( )1996نشا ه ده که بی از  60درص
از ادهای که زنا اخذ کندهان  ،در ارع تنسط خنیشا ن ا هند کورنل هصن شه ه
در اال که زنا خند هسئنلی رست بازپنداخ آ را بن عه ه داشرهان .
هطالعه  151هنرد از ادهای پنداخ ش ه به زنا تنسط بانه فهناهی نشهانگن آ
اکثهن
اس کهه  12درصه کهل ادهها بهه ههندا عوهن خهانناده تسه یم شه ه اسه
ادفینن فا ز ار بن درآه ایجاد ش ه از هعالی های خند نیز کورنل ن ارنه (تهاد،
 .)1996از بنخ از یاهرهها چوی بن ه آی که طنحهای اعر ارات عت تا به نفهع زنهان
اس که در ضعی نس را خنب به سن ه بنن (کنیهنی ،نه ر تیهاد1995 ،2؛ ه هم
هنس .) 1996 ،3
آره داریز ،هنرداک هنرداک )2005( 4هعرق ن که تاثین اعر ارات بن تنانتو سازی
زنا هتچوا هنضنع بحثانگیزی اس  .آنا تاکی دارن که اعر ارات نه ننش ار ی ال
نه ف نله ای جاد ی بنای رهع تتهاه هنانهع تنانتو سهازی زنها .
تتاد هشکالت اس
اعر ارات به خندی خند نت تنان بن سیسرم هندساالری در خانه جاهعه غ ه نتای .
فنپرا ( )2011هعرق اس که اتای های د ل بنای ارتقاء تهنا کهارآهنیو زنها
کاه نیس  .زنا بنای آغاز هعالی های اررصهادی بها هشهکالت هناجهه هسهرو کهه در
ارز ها با رهای هنهوگ – اجرتاع ریشه دارد در هوای اقهنر جناههع انعکهاس
1
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یاهره اس  .با رهای اجرتاع زنا را از هشارک در هعالی های اررصهادی بهاز هه دارد.
هق ا فنای زنا به کارآهنیو ناش از ر رت با رهای اجرتاع در هنرد نق زنا در
جاهعه خانناده اس .
بسیاری از هحققا اینان هنانع دسرنس زنا به اعر هار اثهنات ایه اعر هارات بهن
اشرغال زنا را هنرد کو کا رنار داده ان  .بنخ بن ایه با رنه کهه هنچوه ت عهی
جوسیر ع یه زنا در رنانی هقنرات بانک اینا جند ن ارد ،با ای اال زنا اینان ،
به دلیل هح دیرهای هنهوگ اجرتاع  ،در هقایسه با هندا دسرنس هح دتنی بهه
اعر ارات بانک دارن (غاله  ،1380 ،ذاکنی خ ی  .)1382 ،هطالعات دیگهنی اهاک
از آ اس که اکثن ادهای که به عونا آغاز هعالی های اررصادی تنسط زنا دریاهه
ه فندد ،در عتل بنای خنی یا اجاره هسک  ،خنی لنازد خانگ یا تهیهه جههاز بهنای
دخرنا هزیوه ه شند (دیهیم هاب .)1382 ،
نرایج ااصل از هطالعهی یعقنب ( )1385نشا داده اس که سیاس اشرغالزای از
طنیق اعطای اد در هواطق ر سرای اسرا زنجا هنهقی آهیز ن نده بان هها نظهارت
هؤثنی بن نحنهی اسرفاده از اد ن اشرهان  .افنچه ،تاثین اعطای اد در ایجاد هنص ههای
شغ بنای زنا هتچوا بحث بنانگیز بار هان ه اس  ،اها ی با ر هشرنک جند دارد
که اتای های هال د ل بای با هعالی های دیگنی از ر یل تغیینات اقنر نههادی
در خصنص جایگاه زنا در خانناده جاهعه هتهناه فهندد .عت کهند تعها ن ههای زنها
اسرا هازن را نشانگن آ اس که عناهل هنهوگ اجرتاع ههانع بنسهن راه اجهنای
هنهقی آهیز سیاس اعطای اد به تعا ن های زنا بنای تسهیل تسنیع اشهرغال آنها
اس  .ل پی از بنرس عت کند بخ تعا  ،هن ری کنتاه از ضعی بازار کهار ایهنا
به درک بهرن ع ل اجنای سیاس اتای از تاسیس تعا ن های زنا یاری ه رسان .
 .3عملکرد بازار کار ایران

در طنل سالهای  1345-56اینا با ننخ رش هرنسط ساالنه بی از  10درصه  ،دارای
یک از سنیعتنی آهوگهای رش اررصادی در جها بند ،ل ای ننخ رش باال عته تا
با تکیه بن درآه های ااص ه از صادرات نفر تاهی هال هه شه  .بحهنا ههای نهافزین
د را انقالب آثار هخنب جوگ تحتی ای ر ن هث را تغییهن داد .هرنسهط رشه
تنلی ناخال ه در هاص هی سال های  1357-67بهه اه د سهاالنه هوفه  2درصه
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توزل یاه  .در سال  ،1365در ا ج جوگ کاه ش ی ریت نف نهنخ بیکهاری بهه
 14.2درص رسی ؛ ل ننخ بیکاری در هیا زنا بسیار ( 25.5درصه ) بسهیار بهاالتن از
هندا بند .پس از جوگ ،با شن ع بنناهههای بازسازی اررصادی ،تنلی اشرغال اههزای
بنای زنا به
ننخ بیکاری در سال  1375بنای کل جتعی هعال به  9.1درص
یاه
 13.4درص کاه یاه .
هتانطنر که ج ل  1نشا ه ده در طنل سهالههای  1355-90نهنخ بیکهاری در
هیا زنا هتناره بسیار باالتن از هندا بنده اس ؛ به هتی جه زنا تهال کهندهانه
که با اهزای سطح تحصیالت خند ،اارتال پی ا کند هنص های شغ را بهاال ب ننه ؛
به نحنی که سهم زنا در هیا دانشجنیا از  38درص در سال  1375بهه بهی از 50
درص در سال  1385اهزای یاهره اسه  .بها ایه اهال ،پیه ا کهند کهار بهنای زنها
تحصیلکنده هتچوا دشنار اس  .هنچو در سال  1390ننخ بیکاری زنا  ،در هقایسهه
با سال  1385کاه یاهره ل ع اص کم شه نهنخ بیکهاری زنها  ،کهاه نهنخ
اشرغال زنا رش ی ن اشره اس  .نهنخ هشهارک
هشارک زنا در بازار کار بنده اس
زنا از  16.4درص در سال  1385به  12.3درص در سال  1390توزل پی ا کنده اس .
ای کاه بنای زنا دارای تحصیالت عال بسیار ش ی تن بنده اس .
جدول  .1تحوالت نرخ بیکاری ()1355-90

1355

1365

هند ز

10.2

14.2

ز

16.4

25.4

هند ز

4.3

5.9

3.9

ز

3

6.2

4.7

هند

هند

9.1

4.4

کل نیروی کار

1375

12.9

1385

1390

9.1

12.75

12.3

13.3

23.35

20.9

21.8

17.6

50.1

30.3

8.5

نیروی کار دارای تحصیالت دانشگاهی
5.8
هاخذ :هنکز آهار اینا .1394 ،

3.7

10.8

12.3

10.5

13.1

با جند پائی بند ننخ هشارک زنا  ،در اال ااضهن چهال اصه بهنای جاهعهه
اینا بیکاری اس  .در سال  ،1389ننخ بیکاری ( 14.6درص ) نزدی به ننخ بیکاری در
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سال ( 1365در د را جوگ اینا عناق) اس کهه نشهانگن نهاتنان اررصهاد ایهنا در
ایجاد هنص های شغ  ،به رغم اهزای ش ی درآه نفه در طهنل سهالههای دهههی
 1380بنده اس .
بخ د لر هتناره بزرفرنی هنجع جذب هرخصصا دارای تحصیالت عهال بهنده
اس  .شنایط کار بخ د لر از جت ه دسهرتزد بهاال ،اهویه شهغ  30 ،ر ز هنخصه
ساالنه با اقنق کاهل ،ش هاه هنخص زایتا توتی بنای بازفش به کار ،دالی ه
اس که زنا را به جسرجنی کار در ای بخ عالرتو کنده اسه  .له اسهرخ اد در
بخ د لر در اال هح د ش اس  .بها اجهنای سیاسه ههای تعه یل اررصهادی از
بنناههی ا ل تنسعهی اررصهادی ،اجرتهاع هنهوگه جتههنری اسهاله ایهنا (-72
افهذاری هنسسهات د لره بهه بخه
 ) 1368تع یل نین ی انسهان بخه عتهنه
خصنص در ا لنی رنار فنهره اس  .از ایه ر شهنک ههای د لره دیگهن هو هع هههم
اشرغال نت شند .ط سالهای  1385-89شتار نین ی کار شاغل در بخ عتنه از 5
به  3.5هی ین نفن کاه یاهره اس (هنکز آهار اینا  .)1391 ،در بخ خصنصه نیهز
بسیاری از هشاغل هاهیرا هندانه بهه اسهاب
هنص های شغ بنای زنا هح د اس
ه آیو  .در هناجهه با اهزای اونر زنها در بهازار کهار در په آ بهاال رههر سهنیع
بیکاری در هیا زنا تحصیل کنده ،د ل جه اهزای هنص های شهغ بهنای زنها ،
اعطای اعر ار به تعا ن های زنا را در ا لنی رنار داد.
 .4بخش تعاونی در ایران

پس از پین زی انقالب اساله  ،بوا به خناس اکثنی هندد اینا تاهی ع ال اجرتاع
ا لنی یاه  .در ای راسرا بنای ج نفینی از تکاثن ثن ت در دس بخه خصنصه  ،بهن
اساس هاده  44رانن اساس اساله  ،بخ تعا به عونا د هی بخ ههم اررصادی
کشنر (بع از بخ د لر ) هنرد تاکی ارع شه بخه خصنصه در رده سهند رهنار
فنه  .به نظن هه رسهی کهه فسهرن بخه تعها راه سهنه بهی سهنهایهداری
سنسیالیزد باش  .انرظار ه ره که بخ تعا از ی سن کار فن ه را سهاها دهه ،
نابنابنیهای درآه ی را کاه ده در عی اال هندد
ااساس هسئنلی را اهزای
را تشنیق کو تا پس ان ازهای کنچه را ر ی ههم فذاشهره در جهه تسهنیع رشه
اررصادی ایجاد هنص های شغ با هتکاری یک یگن تال کوو  .بعه از پایها جوهگ
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اینا عناق در د را بازسازی اررصادی ،بخ تعا ا لنی یژهای کسهب کهند .در
سال  1372زارت تعا جه اجنا ارتقای سیاس های نهوه تعها تشهکیل شه .
ههترنی سیاس ای زارتخانه تسهیل هنایو دریاهه اد از بانه ههای د لره بهنای
تعا ن های تازه تاسیس بند .با جه ریت نف در طنل سالهای  ،1380-86ادهای
پنداخر به تعا ن ها به ش ت اهزای یاه  .انرظار ه ره که در طنل بنناههی چهارد
تنسعه ( )1384-88ای بخ اه د  1/4هی یهن هنصه شهغ ایجهاد کوه ( زارت
تعا .)1384 ،
از سال  1376اعطای اد به تعا ن های زنا در ا لنی رنار فنه  .ب ی هعوه کهه
تاکیه بهن پهی شهنط تهاهی سههم هعیوه از
بان های د لر هنظف ش ن که ب
سنهایه تنسط هؤسسی  ،به تعا ن های زنا اد ب هو  .به ع ارت دیگن ،بان هها هج هنر
بندن تتاد نیازهای سنهایهای ای تعا ن ها را تاهی نتایو  .در اال که ننخ بهنه بهنای
بخ تعا ن شنک های خصنص هشابه اس  ،تعا ن ها در هقایسهه بها شهنک ههای
هرنسط شنایط هساع تنی بنای دسریاب به اعر هارات بهانک دارنه .
خصنص کنچ
در اال که بنای شنک های خصنص کنچ دریاهه اعر هارات بهانک عتنهها دشهنار
اس ؛ آ ها بنای دریاه اد بای ثیقه ارزشتو طنح تنجیه اررصهادی ارائهه کووه .
در هنارد خاص هوگاه که تعا ن ها برنانو ثاب کوو که اشرغال رابل تهنجه را بهنای
زنا هارغالرحصیل دانشگاهها هناهم ه آ ردن  ،هه تنانوه ادههای بها بههنه پهایی نیهز
دریاه کوو .1
در طنل سال های  1376-86بی از  90درص تعا ن ها اد دریاه کندنه ( زارت
تعا اینا  .)1387در بسیاری هنارد شنک های خصنص بنای دسرنس به اد بطهنر
صنری به تعا ن تغیین ناد دادن  ،در صنرت کهه هاهیه تعها ن (سهنهایه بنابهن اعوها
کورنل دهنکناتی بن عت کند بوگاه) ن اشرو  .هح دی هیزا کل اعر هارات
ه ینی
تخصههی یاهرههه بههنای تعهها ن ههها در اسههرا هههای هخر ههف ،کسههان کههه بهها نهادهههای
تصتیمفینن ه تنزیعکوو هی اعر ارات ارت ط نزدی داشرو از ا لنی یهژه بنخهنردار
ش ن  ،در اال که بسیاری دیگن از هرقاضیا تاسیس تعا ن به اعر هارات سهخا تتو انه
دسرنس پی ا نکندن .

1

هصاا ه با ه ین اداره تعا

باب سن
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به هوگاد اهزای هیزا اعر ارات تخصی یاهره بنای تعا ن هها ،تعه اد تعها ن ههای
زههان کهه اعر هار کهاه پیه ا کهند ،از شهتار
تازه تأسیس به سنع اهزای یاهه
تعا ن های تازه تاسیس کاسره ش  .به طنر هثال در سالهای  1386-87در پ اههزای
تنرد اعتال سیاس های انق اض از سنی بان هنکزی ایهنا  ،اعر هارات بهانک بهنای
تع اد تعها ن ههای تهازه تأسهیس بهی از  30درصه
تعا ن ها به ش ت کاه یاه
کاه یاه  .در تابسرا  ،1388تعا ن ههای تهازه تأسهیس جتعها ه غه هعهادل 150
هی یارد ریال اد درخناس کندن که هنرد هناهق بانکهای د لره رهنار نگنهه  .1بها از
هیا رهر اهکا دریاه اد ،تتایل به به ث تعها ن ههای ج یه نیهز بهه نحهن رابهل
تنجه کاه یاه .
با جند اتای د ل از تعا ن ها در سه دهه فذشره ،سهم بخه تعها در تنلیه
ناخال ه  0.5تا  0.6درص اس  .تع اد زیادی تعا ن هته ساله به ث هه رسهو
ه ع هسرو که شتار رابل تنجه هنص شغ ایجاد ه کوو ؛ ل بخه بزرفه از
ای تعا ن ها عتال هعهالیر ن ارنه  .بهه طهنر هثهال در سهال  34.6 ،1382درصه کهل
تعا ن ها غین هعال بندهان ؛ ای نسه در سهال  1392بهه  48.2درصه رسهی ه اسه
(ج ل  .)2هعال یا غینهعال بند تعا ن ها از سنی بازرسا با بازدی هسهرقیم تتهاس
ت فو تائی ه شند .زهان که تعا ن به تتاس ت فو پاسخ ده یا در بازرس هسهرقیم
هجهز بند کارفاه اشرغال نین ی کار در تعا ن هس م فهندد ،تعها ن هعهال هحسهنب
ه شند .با تنجه به تع اد کم بازرسا  ،هشخ نیس که دریقاَ چه درص ی از تعا ن ها
هعال هسرو .
هتانطنر که ج ل  2نشا ه ده بن اساس آهار هورشنه از سنی زارت تعها  ،در
هعالی های صوعر  ،هع ن رال باه در سالهای  1392 1382بی از  40درصه
از تعا ن ها غینهعال بنده ان  .در طنل سالهای  1382-92سهم تعا ن ههای غیهن هعهال
در عنصههای هخر ف ،غین از هعالی ههای سهاخرتان  ،بهه شه ت اههزای یاهرهه اسه .
بسیاری از تعا ن ها به رغم دریاه اد هیچگاه شن ع به کار نت کوو ؛ بنخ نیهز پهس
از ه ت کار را هرنرف ه نتایو .

1

هصاا ه با ه ین اداره تعا

باب سن
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جدول  .2تعاونیهای فعال و غیرفعال در سالهای  1382و 1392
1392

1382

تعا ن

غینهعال

ننع هعالی
خ هات
کل

نس

نس

تعا ن
هعال

تعا ن غینهعال

کل تعا ن هعال
غینهعال

19846

10506

30352

34.6

98،250

91،461

189،711

48.2

غینهعال به کل

6013

1904

7917

24

40،575

34،752

75،327

46.1

تعا ن هعال

430

1224

1654

74

13،195

15،297

28،492

53.7

تعا ن های

553

440

993

44.3

1،688

1،711

3،399

50.3

غینهعال

7960

3054

11014

27.7

24،188

20،989

45،177

46.5

تعا ن

کل تعا ن هعال

864

668

1532

43.6

1،220

1،393

2،613

53.3

غینهعال به کل

4026

3216

7242

44.4

17،384

17،319

34،703

49.9

صوع
هع
کشا رزی
رال باه
ساخرتان

هاخذ :زارت تعا  ،رهاه تاهی اجرتاع .1394 ،

زارت تعا اعالد نتنده که بخ تعا ط سالهای  1359-81ا د  800ههزار
هنص شغل ایجاد کنده؛ ای ررم در سال  1392به بی از  1.1هی یهن شهغل رسهی ه
اس (ج ل  .)3ل در پذین آهارهای رست هنبنط به اشهرغالزایه بخه تعها
بای ااریاط کند؛ زینا تعا ن ها در زها ث شتار نین ی کار پی بیو شه هی خهند را
اعالد ه کوو  .اشرغال پی بیو ش ه تنسط ای تعا ن ها در زارت تعا  ،کهار رههاه
اجرتاع به عونا هنص های شغ ایجاد ش ه اعالد هه فهندد در صهنرت کهه شهتار
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کارکوا تعا ن ها عتنها بسیار کترن از دادههای رسهت اسه ؛ بهه عهال ه بها تنجهه بهه
داده های رست در سال  1382هعادل  31درص در سال  1392اه د  40درصه از
هنص های شغ ذکن ش ه در تعا ن های غین هعال هحن ش ه اس .
جدول  .3اشتغال در تعاونیهای فعال و غیرفعال در سالهای  1382و 1392
1392

1382

ننع هعالی
خ هات
کل

صوع

تعا ن هعال

تعا ن غینهعال

کل تعا ن هعال
غینهعال

غینهعال به کل

نس

نس

هع
کشا رزی
رال باه
ساخرتان
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تعا ن

تعا ن

تعا ن هعال
185،035
15،543
248،673
38،334
327،202
768،428
1،583،215

تعا ن غینهعال
172،771
9،870
153،503
59،219
278،191
364،596

39.6

غینهعال

32.2

1،038،150

کل تعا ن هعال

46.0

غینهعال به کل

357،806

545040

244550

789590

31

25،413

149075

34053

183128

18.6

402،176

10653

12942

23595

54.9

97،553

120237

80236

200473

40

60.7

605،393

145380

49996

195376

25.6

38.2

1،133،024

19942

9005

28947

31.1

38.8

2621365

99753

58318

158071

36.9

48.3
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 .1 ،4تعاونیهای زنان

تعا ن های زنا تعا ن های هسرو که بی از  70درص اعوای آ ها را زنها تشهکیل
ه دهو  .اتای از شکلفینی تعا ن های زنا  ،از سال  1376جه ه ارزه بها بیکهاری
زنا تحصیلکنده آغاز ش  .از سال  1379ار اهات اتایر هخر ف با هه بهاال بهند
هشارک زنا در انزه های اررصادی اجرتاع به اجنا فذاشره ش که در هیا آ هها
اهزای اعر ار بنای اعطای اد به تعا ن های زنا بسیار اائز اهتی بند .ای تعها ن هها
از داشر سنهایه ا لیه جه شن ع کسب کهار هعها شه ن بهنای دریاهه اد در
ا لنی رنار فنهرو ( زارت تعا الف. )1384 ،
در سههال  ،1385در هجتههنع  88585تعهها ن جههند داشههره کههه  15درصه از ایه
تعا ن ها ( 13559شنک تعا ن ) هنبنط به زنا بنده اس  .ایه تعها ن هها عته تا در
زهیوهی صوایع دسر پنشاک هعالی دارن که یژف آ ها نیاز بهه سهنهایه انه ک
تکونلنژی ساده اس  .بنای تنلی ل اس صوایع دسر زنا نیازی بهه اجهاره ی کارفهاه
ن ارن ه تنانو در هوزل خهند کهار کووه  .بهی از  50درصه تعها ن ههای زنها را
تعا ن های هصن ه ارس دخرنانه تشکیل ه دهو  .ل در سالهای اخین تع اد نس
تعهها ن هههای کههه در بخهه هههای خهه هات آهنزشهه هانوهه ههه ارس ،هههه کندک
آهنزشگاههای کاه ینتن هعالی ه کووه  ،اههزای یاهرهه اسه ( زارت تعها .)1387 ،
افنچه ،بخ تعا نق ان ک در رش تنلی اشرغال داشره اس  ،ل تعا ن های زنا
در هقایسه با تعا ن های دیگن عت کند ناهنهقتنی داشرهان  .بنای تنسیم تصنین اضحتهنی
از عت کند ای شنک ها ،تعا ن زنا اسرا هازن را هنرد هطالعه رنار فنهره اس .

 .2 ،4تعاونی زنان در استان مازندران

از سال  1376اداره تعا اسرا هازن را تعا ن های بسیاری را بنای دریاه تسههیالت
به بان های اسرا هعنه کنده اس  .ج ل  4ننسا تع اد تعا ن ههای ج یه را طه
سالهای  1380تا  1387در اسرا هازن را را نشا ه ده  .با اهزای ریت نف ط
سالهای  1379تا  1386اخرصاص اعر ارات فسرنده به تعا ن ها ،تعا ن ههای ج یه
رش رابل تنجه پی ا کندن  .از سهال  1386بهه دلیهل اجهنای سیاسه ههای اعر هاری
انق اض از سنی بان هنکزی اینا  ،شتار تعا ن های تازه تاسیس به ش ت سقنط کند،
ل ش ت کاه تع اد تعا ن های زنا تازه تاسیس بسیار بیشرن از دیگن تعا ن ها بند؛
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به نحنی که نس تعا ن های زنا به کل تعا ن های اسهرا هازنه را از  12.6درصه
در سال  1380به  8.4درص در سال  1387رسی .
جدول  .4تعاونیهای تازه تاسیس در استان مازندران ()1380-87
1380

1385

1387

کل تعا ن ها

595

1128

933

رش
1380-85

سهم تعا ن های زنا در کل تعا ن ها

12.58

11.35

78

89.3

8.36

70.7
-9.8

تعا ن های زنا

75

هاخذ :ادارهی تعا

128

اسرا هازن را .1388

رش
1385-87
-17.3
-39.1

-26.3

در سال  503 ،1382تعا ن زنا در اسرا هازن را به ث ه رسهی ه بهند کهه یه
چهارد آنها رستا هعال  41درص غین هعال  34درصه بقیهه اد دریاهه کهنده در
اال تجهیز کارفاه بندهان ( زارت تعا  .)1387 ،تعا ن های در هوگاد تجهیز کارفهاه از
پنداخ ارساط اد هعا هسرو با زین پنداخ ادها را بع از  6هاه تا ی سال پهس
از دریاه اد شن ع ه کوو  .با شن ع بازپنداخ اد ای تعا ن ها رسهتا هعهال ناهیه ه
ه شنن  .اها دلی در دس نیس که تعا ن های که بازپنداخ اد را آغهاز کهندهانه
در عتل هعال باشو  .هتا طنرکه در ج ل  5هالاظه ه شند ،در سال  1382نزدیه
به  62درص از تعا ن های زنا اسرا هازن را غین هعال بنده ان ؛ ایه نهنخ بهنای کهل
تعا ن های اسرا  53/8درص بنده اس  .به ع ارت دیگن نس نتننههای نها هنههق در
بی تعا ن های زنا از دیگن تعا ن های اسرا هازن را بیشهرن بهنده اسه  .اه د 61
درص از تعا ن های زنا در بخ پنشاک هعالی داشهرهانه کهه  75.2درصه از ایه
تعا ن ها در سال  1382غین هعال بندهان  .به نظن ه رسه کهه بهه ث ه رسهان یه
تعا ن تنلی پنشاک با هعنه  7عون ز دشنار ن نده اس  .بسیاری از زنها عوهن ایه
تعا ن ها اد دریاهر را اارتاال بنای ال هشکالت هال خانناده به هصن رسهان هانه
در ارع هعالی ج ی ی را آغاز نکندهان یا پس از هه ت غینهعهال بهند عتهال هوحهل
ش هان  .آهار هنبنط به تعا ن های هعال غینهعال در اسهرا هازنه را در سهال 1392
نیز ضعی هشابه را نشا ه ده  .بنای ب س آ رد تصنینی شهفا تهن از عت کهند
تعا ن های زنا  ،هطالعه هی ان در اسرا هازن را انجاد ش ه اس .
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جدول  .5تعاونیهای زنان در استان مازندران سالهای  1382و 1392
1392

1382

14

17

31

54.8

32

44

76

57.9

ساین

54

31

85

36.5

279

193

472

40.9

کل

ننع هعالی

11

9

20

45.0

16

36

52

69.2

125

202

327

61.8

545

708

1253

56.5

کشا رزی

هعال

غینهعال

غینهعال

کل تعا ن هعال

غینهعال در کل تعا ن ها

سهم تعا ن های

هعال

47

152

199

76.4

114

350

464

75.4

هعال

غینهعال

غینهعال

کل تعا ن

کل تعا ن ها

سهم تعا ن غینهعال در

10

2

12

16.7

104

85

189

45.0

صوع
صوایع دسر
هن

هاخذ :زارت تعا  ،کار رهاه اجرتاع .1394

 .5نتایج کار میدانی

بنای تحقیق در هنرد عت کند تعا ن های زنا اسرا هازن را لیس تعا ن ها از ادارهی
تعا اسرا دریاه ش  .پنسشواههای طناا ش که سهؤاالت اصه آ در ارت هاط بها
تنلی اشرغال تعا ن ها طناا ش ه بند .بنای تکتیل پنسشواههها با اعوای تعا ن هها
هصاا ه به عتل آه  .به عال ه با هسئنلی ادارات تعا در شهنهای هخر هف اسهرا در
خصنص نقاط رنت ضعف تعا ن ها ففرگن ش  .ه ا لیهی تحقیق شواسای تعا ن ههای
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هنهق ناهنهق در هعالی های هخر ف اررصادی تعیی هیزا تاثین یژف های اعوهای
تعا ن ها هتچن س  ،تحصیالت ضعی تأهل در هنهقی یا ع د هنهقی آ ها بند.
فن ه از دانشجنیا هقطع کارشواس دانشگاه هازن را در بازدی از تعا ن هها انجهاد
هصاا ه با اعوای آنها بنای پن کند پنسشواهه در ای طنح هتکاری داشرو .
در ابر ا رنار بند تتاه  125تعا ن زنا هعال اسرا هنرد هطالعه رنار فیننه  ،له
در عتل از  74تعا ن ( 60درص کل تعا ن های هعهال اسهرا ) بازدیه شه در آ هها
پنسشواهههای هنبنطه تکتیل فندی  .اها در اقیق بی از  80درص تعا ن های زنها
در  9شهن اسرا (ساری ،آهل ،بابهل ،باب سهن ،بهشههن ،توکهاب  ،هنیه کوهار ،ف نفهاه
ننشهن) در پنش ای تحقیق رنار فنه  40 .درصه از تعها ن هعهال هعنهه شه ه در
لیس  ،در عتل جند خارج ن اشهرو  .در بسهیاری از ههنارد آدرسههای ث ه شه هی
تعا ن ها اشر اه بند .در چو ی هنرد شنک هعال در آدرس ذکن شه ه جهند ن اشه .
بعو از تعا ن ها هنفز کاری را شن ع نکنده بنخ از آنها کار را بع از ه ت هرنرهف
کنده بندن  .از آنجا که هسئنلی زارت تعا ارت اط هوظت با تعا ن ها ن ارنه  ،لیسه
شنک های تعا ن هعال غینهعال بطنر هوظم تع یل نت شند.
 .1 ،5ساختار سنی و سطح تحصیالت اعضای تعاونیهای نمونه

زنا با تحصیالت هرنسط باالتنی سهم ( 52درص ) را در نتننهی هنرد هطالعه تشهکیل
ه دادن  .ا د  9درص از زنا جاهعهه نتننهه ،دارای تحصهیالت ابره ای  39درصه
دارای تحصیالت ه ارک دانشگاه بندن  82 .درص از پاسخدهوه فا ازد اج کهنده
بی  30تا  50سال س داشرو  .زنا جنا ( 20-30ساله)  6.5درص از پاسخدهو فا
را به خند اخرصاص داده بندن  .هقط پوج درص از زنا هجند بندن یا کترن از  30سهال
س داشرو  .هته زنا جنا زین  30سال دارای ه رک دانشگاه بندنه کهه عته تا در
هنبیگنی کاه ینتن کار ه کندن  .نرایج هطالعه هی ان  ،هطالعهات ر ه
بخ آهنز
(غاله  ،1380ذاکنی خ ی  )1382را هنرد تاکی رنار هه دهه کهه خهانناده ههای
سور عت تا از هنزن ا پسن بنای شن ع کسب کار اتای هه کووه  .عهال ه بهن ایه
زنا جنا در خاننادههای سور آزادی عتل چو ان ن ارن بنای شهنک در بسهیاری
از اهاک عتنه هح دی دارن به هتهی دلیهل شهانس کترهنی بهنای ایجهاد یه
شنک ج ی دارن .
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 .2 ،5تمرکز در فعالیتهای محدود اقتصادی

ا د  50درص از تعا ن های نتننه در بخ پنشاک صوایع دسر بقیهه عته تا در
زهیوههای چن کشا رزی ،کندکسرا هنبیگنی هعالی داشرهان که جز هعالی های
سور زنا هحسنب ه شند عتنها به سنهایهی زیادی نیاز ن ارد .تعها ن ههای تنلیه
صوایع دسر غال ا کارفاه ن ارن هحصنالتشا را در خانه تنلی ه کووه  .بها
هن
تنجه به ایوکه ننخ بهنه اعر ارات اعطای به تعا ن های کشا رزی کترن از دیگن تعا ن ها
بنده ،تع اد تعا ن های زنا هعال در بخ کشا رزی در ا ایل دههی  1380بهه سهنع
اهزای یاه  .بنای ث تعا ن های کشا رزی اعوا بای هال زهی زراعه باشهو یها
سو رست اجاره ارائه دهو که نشا ده زهی به ه ت  5سال اجاره ش ه اس  .زنها
جنا دارای تحصیالت عال عتنها رادر به تشکیل تعا ن های کشا رزی نیسهرو زیهنا
عتنها زهیو در اخریار ن ارن تها برنانوه دانه کشها رزی هه ر خهند را در آ بکهار
فینن  .در ارع در بسیاری از تعا ن های کشا رزی زنا  ،هندا صااب زههی هسهرو
هعالی ها را کورنل ه کوو  .آ ها از زنا خنیشها ن جهه ث ه رسهت تعها ن هها
اعر هارات اسهرفاده
اسرفاده از تسهیالت دسرنسه آسهانرن بهه اتایه ههای د له
ه کوو  .هتا فننه که درجه ل  5هالاظهه هه شهند ،در سهال  45 ،1392درصه از
تعا ن های زنا در بخ کشا رزی اسرا هازن را غینهعال بندهان .
 .3 ،5وضعیت اشتغال

تعا ن های زنا نتننه غال ا شنک های کنچ با کم تن از  10نفن کارک بندهان  .ا د
 34درص از ای تعا ن ها (25شنک ) بطنر رست بی از  10کارفن داشرهان له در
ارع شتار شاغ ی آ ها بسیار کترن از تع اد اعالد ش ه اس  .در اکثن تعا ن های زنها ،
بن اسهاس تقاضهای بهازار تعیهی
تع اد کارفنا ساع کار هرغین انعطا پذین اس
ه شند .نین ی کار شاغل در تعا ن ها عتنها کارفنا پاره رره هسهرو کهه از اهویه
شغ هحن د ه باشو  .بخ بزرف از شاغ ی در تعا ن های ههن  ،صهوایع دسهر
پنشاک در خانه کار ه کوو دسرتزدی کترن از ا ارل رست دریاهه هه کووه  .در
اال که بن اساس رانن کار اینا  ،هته شنک ها هنظفو ا ارل دسرتزد رسهت را بهه
نین ی کار ب ندازن هتهی کارکوا را بیتهه کووه  48 ،درصه کهارفنا تعها ن ههای
نتننه ،تح پنش بیته ن ندن  .بخ اعظم شاغ ی تعا ن های زنها هشهابه کارکوها
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پاره ر  ،دسرتزد پهایی

اکثن شنک های خصنص کنچ با هشکل هشاغل هنر
هق ا پنش بیته دس به فنی ا هسرو .
نااهو شغ
هتانطنر که در ج ل  6هالاظهه هه شهند ،بهن اسهاس آههار ادارهی تعها اسهرا
هازن را  74 ،تعا ن زنا رستا ه زد به ایجاد  871هنصه شهغ (بطهنر هرنسهط 12
نین ی کار بنای هن تعا ن ) بندهان  .هنچو تعیی هیزا اشرغال ارع در تعها ن ههای
نتننه اهکا پذین ن نده ،چنا که ط ق بازدی های بعتل آه ه اکثن تنلی ات تعها ن هها در
خانهها انجاد ه ش ه اس ؛ ل در ارع تع اد شاغ ی تعا ن های نتننه ،بسیار پایی تهن
از آهار رست بنده اس  .به عونا هثهال ،بهن اسهاس دادهههای رسهت تعه اد شهاغ ی
تعا ن های هعال زنا در صوایع دسر  146نفن بنده اس ؛ اها بسیاری از کارکوها ایه
تعا ن ها (تع اد نس ر ش نیس ) پی از تاسیس تعا ن نیز در خانههای خند کار
ه کندهان پس از تاسیس تعا ن به کار سابق خهند اداههه هه دهوه  .شهنک تنلیه
ارعه اشهرغال در
هنآ ردههای غذای هثال دیگنی از عه د انط هاق آهارههای رسهت
تعا ن های زنا اس  .ای شنک که در سهال  1373تاسهیس شه ه دارای  40کهارک
اس  .در سال  1378هال ای شنک با هعنه هتسهن بنخه دیگهن از خنیشها ن ا
ز  ،کارخانه را به صنرت تعا ن زنا بهه ث ه رسهان ه تها از هزایهای دسرنسه بهه اد
بهنههو شند .ب ی تنتیب تعا ن ج ی ی به ث رسی ه ل شغل ج یه ی بهه جهند
نیاه ه اس .
جدول  .6اشتغال در تعاونیهای زنان نمونه
تع اد تعا ن ها

ننع هعالی

9

رال باه

16

پنشاک

شتار شاغ ی
125
147

صوایع دسر

11

249

کشا رزی

8

45

صوع

آهنزشگاه رانو ف

6

کاه ینتن

ه رسه هه کندک
ساین هعالی ها
جتع

95

11

66

9

66

4

74

هرنسط اشرغال در هن تعا ن
13.9
9.2

22.6

15.8
5.6
6

78

19.5

871

11.8

هاخذ :اسرخناجش ه از پنس ناهههای پژ ه

7.3
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 .4 ،5مدیریت و کنترل مردان در تعاونیهای زنان

در اسرا هازن را به هانو دیگن هواطق کشنر ،ه ینی هعالی ههای اررصهادی در اکثهن
هنارد در دس هندا اس  .به هتی دلیل در بسیاری از تعا ن های زنها نیزههندا بها
عونی صنری زنا خنیشا ن تعا ن های را به ث ه رسهان هانه تها از اد اهریهازات
دیگن بهنههو شنن  25 .درص از تعا ن های زنا نتننه هنرد هطالعه بهه ضهنح تنسهط
هندا اداره ه ش ه اس که بهنهبندارا ارع از ادها بندهان  .به عوهنا هثهال ،هاله
ی کارفاه تنلی پنشاک ،در سال  1380شنک خند را بهه نهاد تعها ن زنها بهه ث ه
رسان  11کارفن ز ای کارفاه اعوای ای تعا ن تازه تاسهیس را تشهکیل دادنه  .اد
نس را خنب نیز دریاه ش که تتاها تح کورنل صااب کارفاه رنار فنهه  .در چوهی
هناردی هالکا اص شنک های تعا ن اسواد راننن را به نحنی توظهیم هه کووه کهه
اق هالکی انحصاری خند را افظ کوو از اعوا ناههی رست دریاه ه نتایوه کهه
تائی ه کو هیچفننه سهت در دارای های شنک ن ارن  .به عونا نتننههای دیگهن ،در
ی تعا ن زنا که هعالی بسره بو ی هناد غذای انجاد ه ده  ،ههند صهااب کارفهاه
تعا ن را با هعنه خنیشا ن ا ز به عونا اعوای تعا ن به ث رسان ه از اهریازات
اد اسرفاده کنده اس  .در اال که  15کارفن پاره ر ز بها دسهرتزد پهایی به
بیته تاهی اجرتاع در ای کارفاه اشرغال داشرهان .
در هنرد دیگن ،خاننادهای با تاسیس تعا ن زنا در بخه تنلیه ر که ل هاس ،در
عتل اد دریاهر را در اخریار داهاد خانناده رنار داده بند .ای تعا ن با ظنهیره بسهیار
در ارهع نقه
پائی  2کارفن پاره ر ز  ،عتال هعالی اررصادی سندآ ری ن اش
اسطهای را ایفا ه کند که هزیوههای دریاه اد را بنای دیگنی کاه ه ده .
 .5 ،5نمونههای موفق

هنهقتنی نتننههای تعا ن های زنا هعتنال شنک های خصنص بندن که بی از 20
خشه هشهکالت
سال از تاسیس آ ها ه فذش  .ای بوگاهها با جند رراب سخ
بازاریاب تنانسره بندن به کار خنی اداهه دهو  .به عونا هثهال ،یه تعها ن صهوایع
دسر که هعالیر را در سال  1365شن ع کنده بند تنسط ز  45سالهای اداره ه ش
اکثهن
که از هیزا سند شنک رضای داش  .ای تعا ن  15کارفن نیته ره داشه
آنها در هوزل فل هصونع درس ه کندن  .هعالی یک دیگن از ای تعا ن ها که بهی
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از  20سال سابقهی کار داش  ،طناا د خ پنده بند 3 .کارفن در ای شنک به کار
اشرغال داشرو  .هنرد دیگن شنکر بند که در سال  1359تاسیس ش ه بهند ر تخره
تنلی ه کند .ه ین ای شنک زن  51ساله بند که از پائی بند سند شنک شهکای
داش  .پوج کارفن تتاد ر در ای تعا ن شاغل بندن  .هته ای ه ینا زنا هراهل بها
تحصیالت ا د دی م بندن  .ای شنک های خصنص نیز پس از سهالهها هعالیه بهه
عونا تعا ن های زنا به ث رسی ه بندن تا برنانو از اتای های ههال د له بههنه
ب نن .
تعا ن های خ هات زنا از ر یل آهنزشگاههای رانو ف  ،ه ارس ،ههه کهندکهها
دبینسرا ها از دیگن تعا ن های هسهرو کهه در سهالههای اخیهن هعالیه ههای ههنهق
داشرو  .بن اساس هقنرات اساله  ،زنا در دبینسرا ها آهنزشگاهها بای تح آههنز
هع تا ز رنار فینن هتی اهن هنجب شکلفینی تعا ن های زنا در ایه رشهره از
هعالی ها ش ه اس  .بنای هثال دبینسرا دخرنانه ای در سال  1378به صهنرت تعها ن
زنا تاسیس ش ه ینی آ را ز هراهل  52سهالهای بهن عهه ه فنهه کهه هه رک
 20دبین با تحصیالت دانشهگاه در ایه دبینسهرا هشهغنل بهه کهار
لیسانس داش
بندن  .در سال  1381ی تعا ن زنا آهنز رانوه ف تاسهیس شه  .کهه  7هنبه ز
داش .
نتننهی دیگنی از تعا ن های زنا هنهق هنکز آهنز کهاه ینتن اسه کهه در سهال
 1376تاسیس ش ه  7هنب دارد .ه ین ای هنکز زن جنا هجهند اسه  .ایه فننهه
خ هات بنای تاهی تجهیزات هنرد نیهاز هکها هواسهب بهنای تشهکیل کهالسهها بهه
سنهایهی رابل تنجه نیازهو ن  .اکثن زنا عون در ای تعا ن ها تحصهیالت دانشهگاه
دارن ه  .تقنی هها تتههاه هصههاا ه شههنن فا در تعهها ن هههای هنهههق اظهههار داشههرو کههه
تعا ن هایشا هعال هسرو تاکی کندن که فنای به کسب اسرقالل ههال انگیهزهی
ههت بنای شن ع کار آ ها بنده اس  .ای شهنک هها پهس از ث ه بهه شهکل تعها ن
ادهای دریاه کندهان که در غ ه بن هشکالت هال شا نق ههؤثنی داشهره اسه .
یاهره های ای تحقیق نرایج هطالعهی یعقنب ( )1385در اسهرا زنجها را ههنرد تائیه
رنار ه ده که زنان که پی از دریاه اد هعالی اررصهادی را آغهاز کهنده بهندهانه ،
تنانسرهان از اد ها بنای فسرن هعالی خنی اسرفاده کوو  ،در اال که اکثهن زنها
دریاه کوو هی اد رادر به شن ع هعالی ج ی ی ن ندهان .
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 .6 ،5عملکرد ادارات تعاون در شهرستانها

زارت تعها از اعتهال سیاسه اتایه ههال از تعها ن هها ،اههزای
ههترنی ه
هنص های شغ ج ی اس  ،له ادارات تعها در شهنسهرا هها بهن اههزای تعه اد
تعا ن های تازه تاسیس باال رههر آههار رسهت اشهرغال در تعها ن هها تاکیه دارنه .
هتهساله زارت تعا آهار رست تع اد تعا ن ها هنصرهای شغ ایجاد شه ه تنسهط
آ ها را هورشن ه کو تا هیزا هنهقی ااصل از عت کند خند را نشها دهه  .بوهابنای
ههترنی ظیفهی ادارات تعا شهنسرا ها تشنیق هندد جه تشکیل تعا ن هها در
نهای ایجاد دادههای رست هط نب اس  .به عونا هثهال در سهال  1381اداره تعها
اسرا هازن را از هنکز کاریاب خناس تا جنیو فا کار را بنای ایجاد تعا ن با ا ارل
 7عون هعنه کوو  .در ای سال ههن تعها ن تهازه تاسهیس هه تنانسه اه ارل 210
هی ین ریال (هن ی عون  30هی ین ریال) اد د لر دریاه کو  .با تنجه به ایه کهه
اهناد بیکار جنیای کار عتنها شواخر از هم ن ارن ایجاد انگیزه بنای هعالی هشهرنک
در آ ها بسیار دشنار اس  ،بسیاری از تعا ن های ث ش ه از اهناد جنیای کهار ،پهس از
دریاه اد به سنع هوحل ش ن .
هنرد دیگن تشنیق تنلی کوو فا صوایع دسر به تاسهیس تعها ن اسه  .کارکوها
ادارهی تعا اسرا هازن را بسیاری از تنلی کوو فا سور صهوایع دسهر را تنغیهب
کندن که هعالی خند را به صنرت تعا ن به ث ه رسهانو تها برنانوه از ادههای ارزا
بهنههو شنن  .کارکوا ادارات تعا نظارت ج ی بن نحنهی اسرفاده از ادهای دریاهر
ن اشرو ار زهان که هط ع ه ش ن اد پنداخ ش ه در جهه فسهرن هعالیه
تعا ن هصن نش ه ،اعرناض نت کندن  .از اهزای شتار تعا ن ها خنشهوندن اعهالد
ه کوو که با تاسیس شنک های تعا ن  ،که در ارع تغیین اسم شنک ههای خصنصه
اس  ،هنص های شغ ج ی ی ایجاد ش ه اس .
اداره تعا بطنر ک  ،در هنرد سطح ارع اشرغال هیزا تنلی در تعا ن ها دره
نظارت چو ان ن ارد .نظارت غین هؤثن ای ادارات ،اهریازهای هوحصن به هند یهژهای
را بنای فن ه از خنیشا ن د سرا نزدی هقاهات د لر هناهم آ رده که هه تنانوه
از اعر ارات ارزا اسرفاده کوو  .بعونا هثال ی تعا ن صوایع دسر کنچه در سهال
 100 ،1381هی ین ریال اد دریاهه کهنده بهند د سهال بعه  ،در سهال  ،1383بهه
بهانهی فسرن تجهیزات تنلی ی ،هج دا اه به ارز  150هی ین ریهال درخناسه
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کنده بند .ه ین ایه شهنک تعها ن  ،بهه رغهم هخالفه کارشواسها ادارهی تعها
شهنسرا  ،با اسرفاده از ارت اطات که با هقاهات رده باال داشه  ،سهنانجاد اد را دریاهه
کند .ی تعا ن دیگن صوایع دسر اه در ا د  300هی ین ریال جه تاهی هال
تجهیزات ج ی هاشیو کند تنلی دریاه کند ،اها ای پنل را جهه خنیه زههی
اسرفاده کند .در صنرت که کارفاه تنلی صوایع دسر هتچوا کثیف غیهن هجههز بها
چو کارفن غین رست بار هان  .هقاهات اداره تعا  ،به رغم آفهاه از نحهنهی هصهن
اد ،به ه ین اا اعرناض نکندن  .آ ها به هتی ا رانع بندن که هه ین ااه تهنا
بازپنداخ اد را دارد.
بنناههریزی اصنار داشهرو کهه د له بایه بهه
بسیاری از هقاهات سازها ه ینی
اعطای کت های یژه به تعها ن هها پایها دهه نسه بهه تعها ن هها هشهابه دیگهن
شههنک هههای خصنص ه رهرههار نتای ه (هحسههو  . )1384 ،بهها ای ه اههال ،هههم چوهها
سیاسرگذاران جند دارن که بن اثهن بخشه هعالیه بخه تعها در اههزای رشه
اررصادی ،اشرغال ع ال اجرتاع تاکی ه رزن بنای اث ات نظن خنی بهه آهارهها
دادههای هورشنه از سنی زارت تعا اسرواد ه کوو .
 .6نتیجهگیری

در سالهای دهه ی  1980اعطای اد بنای ارتقاء سهطح اشهرغال تنانتو سهازی زنها
هنرد تاکی رنار فنه  .انرظار ه ره که پنداخ اد به زنا به اههزای سهطح رههاه
ارتقاء هنرعی آنا در خانناده جاهعه هوجن شند .ل در طنل زها هطالعهات تجنبه
بسیاری نشا دادن که هن چو تاهی هوابع هال تاثین رابل تهنجه در هنهقیه زنها
کارآهنی دارد؛ ل در بسیاری از هنارد نحنهی اسرفاده از ادههای اعطهای بهه زنها در
کورنل خند آنا نیس .
تعا ن های زنا یک از اشکال اتای از اشرغال زنا در بسهیاری از کشهنرها بهنده
اس  .در طنل  4دهه فذشره زنا اینان بطنر هزآیو ه ای ارد بازار کار ش هانه ؛ اهها بها
تنجه به هح دی های اجرتاع هنهوگ  ،ننخ بیکاری در هیا زنا هتهناره بهی از
هندا بنده اس  .از سال  1376اعطای اعر ارات ارزا به تعا ن های زنا یک از یک از
ههترنی ابزارهای اتای از اشرغال زنا بنده اس  .د ل تسههیالت اعر هاری خهند را
بطههنر سههخا تتو انه در اخریههار تعهها ن ههها رههنار داده اس ه ؛ در اههال کههه بسههیاری از
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هج نرنه هشهکل کت هند

شنک های کنچ به بازار رست سنهایه دسرنس ن ارنه
نق یوگ را با پذین ننخ های باالی بهنه ال کوو .
یاهرههای ای تحقیق نشا ه ده که شتار کثینی از تعا ن ههای زنها در اسهرا
هازن را که اد دریاه کندهان  ،بطنر صنری هعال هسرو عتال جند خارج ن ارن .
بنخ از ای تعا ن ها اد دریاهر را هیا اعوا تقسیم ه کوو هیچ کسب کهاری را
آغاز نت کوو .
تعا ن های هعال زنا عتنها شنک ههای خصنصه کهنچک هسهرو کهه در تنلیه
صوایع دسر پنشاک ،هعالی های کهه بهه سهنهایهی عظیته نیهاز ن ارنه  ،هرتنکهز
ش هان  .تنلی هحصنالت ای تعا ن ها غال ها در خانههههای کهارفنا پهاره رره انجهاد
ه شند که هزدی ان ک دریاه ه کوو از هنفننه بیته اجرتاع هحن د هه باشهو .
اکثن زنا نتننه در ای تحقیق هراهل دارای تحصیالت هرنسطه بنده در اه د 40
سال س داشرهان  .نرایج ااصل از ای تحقیق یاهرههای هطالعات ر را تائی ه کوه
که خاننادههای سور از دخرنا هجند جنا بنای تاسیس شنک ههای ج یه اتایه
نت کوو  .عال ه بن ای  ،بسیاری از تعا ن های زنا تنسط ه ینا هند اداره ه شند کهه
زنا خنیشا ن خند را بعونا اعوای تعا ن هعنه کندهانه  .در چوهی ههناردی ،زنها
عون تعا ن ها صنها بعونا اسطه های بنای دریاه اد د لر عتل هه کووه عتهال
هیچ کورنل بن نحنهی اسرفاده از اد ن ارن  .بوابنای اعطای اد با بههنه پهایی راه کهار
هواس بنای ال هشکل اشرغال زنا ارتقاء هنرعی آنا در جاهعه خانناده نیسه ؛
نشا ه ده که اعطای اد با بهنه پایی راه کار هواس بنای ال هشکل اشرغال زنها
اجهنای بنناهههههای در جهه
به ند هنرعی آنا در جاهعه خانناده نیسه  .به
تحنالت هتزها هنهوگ اقنر در جه ارتقاء ضعی زنها  ،بها اعطهای اد جهه
ایجاد تعا ن نت تنا زنا را تنانتوه سهاخ  .بها جهند ایه تعتهیم نرهایج ااصهل از
پژ ه در عت کند تعا ن های زنا اسرا هازن را به ساین نقاط کشهنر ،پهژ ه ههای
بیشرنی را ه ط .
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