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 تعاونی زنان تفیهان در شیراز شناختی روانسطوح توانمندي 

  2ناصر زمانی میاندشتیو  *1پوریا عطائی

  15/8/1394تاریخ پذیرش:    7/10/1393تاریخ دریافت:

  

  چکیده

به عنوان یک هدف مهم در توسعه اجتماعی  گسترده اي گونهبه  شناختی روانتوانمندسازي     

اعضاي تعاونی  شناختی روانژوهش بررسی سطوح توانمندي شناخته شده است. هدف اصلی این پ

) عضو که 418زنان روستایی تفیهان بود. جمعیت این مطالعه تمام اعضاي تعاونی تفیهان بود (

بندي تصادفی انتخاب و مورد مطالعه گیري طبقهنفر از ایشان با استفاده از روش نمونه 200تعداد 

 وسیلهه بود که روایی صوري آن ب نامه پرسشها آوري دادهگردبراي ابزار مورد استفاده  قرار گرفتند.

بین  تأیید و براي بررسی پایایی آن نیز آزمون راهنما اجرا شد که آلفاي کرونباخن اپانلی از متخصص

اي استفاده شده  از آزمون تی تک نمونه شناختی روانمقایسه ابعاد توانمندي  براي بود. 79/0ـ82/0

 دیگراعضاي تعاونی نسبت به  شناختی روانکه بعد شایستگی توانمندي  ندشان داد. نتایج ناست

داري و اعتماد در چنین، میانگین سه بعد شایستگی، معنی ترین میانگین را داراست. همابعاد بیش

تر بوده است. در پایان با توجه به نتایج  بیش بهینهدار از حد معنی اي گونهبین اعضاي تعاونی به 

  .شده یت آمده از این مطالعه پیشنهادهایی ارابدس

  

  ، تعاونی زنان، زنان روستایی.شناختی روانتوانمندسازي، توانمندي  کلیدي: هاي واژه
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  پیشگفتار

هاي رشد اقتصادي، به افزایش در رویکردهاي توسعه به جاي توجه صرف به ارتقا شاخص    

یابی به توسعه حاصل  که دست اي گونهشود؛ به می اجتماع توجه گوناگونآفرینی گروههاي  نقش

این مشارکت نیز در گرو توجه به نیازها و توانمندي اقشار  ،. البتهاستمشارکت همه اقشار جامعه 

توان اظهار داشت که توانمندسازي یکی از ابعاد کلیدي توسعه جامعه است. بنابراین، می گوناگون

هاي اهمیت نقش زنان در برنامه بویژهه است، نیروي انسانی و . در مباحثی که امروزه مورد توجاست

کشاورزي، اقتصادي و اجتماعی و  گوناگونباشد. زنان به عنوان عامل مؤثر در امور رشد و توسعه می

بسزا دارند. اگر به زنان نیز همانند مردان  یاز نظر مشارکت نیروي انسانی مورد نیاز در جامعه سهم

اي مناسب صورت گیرد، زنان ها به گونه گیري از توانمندي و شایستگی آنهرهفرصت داده شود و ب

تر عمل گسترده یهایتوانند به رشد فردي و اجتماعی دست یابند و قادر خواهند بود در جنبه نیز می

دهد که ها خواهند داشت. شرایط کنونی نشان میتري در تمامی جنبهکنند و ایفاي نقش فعال

اجتماعی کافی نبوده و آنان را  -انین و منابع دسترسی زنان در زمینه خدمات اقتصاديساختارها، قو

هاي تواند شامل سیستم خانواده، شرایط شغلی زنان و سیستمسازد. این ساختارها میپذیر میآسیب

) به نقش فاعلی زنان و تحوالت اجتماعی Sen, 2005). سن (Kimiaee, 2010حمایتی باشد (

هاي سیاسی قابل هاي اقتصادي و اجتماعی تا مشارکتوي نقش فاعلی زنان را از فعالیت پردازد. می

هاي فراموش شده چنین، فراگیري گسترده فاعلیت زنان را یکی از بخش داند. همتعمیم می

هاي زنان روستایی، بالطبع نیازهاي آنان نیز از تنوع داند. با توجه به گستره نقشمطالعات توسعه می

ین حال، با وجود اهمیت زنان در نیل به اهداف توسعه، متأسفانه با اسعت زیادي برخوردار است. و و

توجهی در  تر دیده شده است. این کم هاي توسعه کمریزينقش و جایگاه آنان در بسیاري از برنامه

هاي توسعه ه، موجب کند شدن و حتی ناکامی برنامها ها، تخصیص منابع و نیز روند اقدامریزيبرنامه

بایست زنان  شود که می). لذا، این نیاز احساس میAyat and Azamian, 2010خواهد شد (

تر  بتوانند نقش خود را در جامعه بیش راهی توانمند شوند تا از این گوناگونهاي روستایی در زمینه

ر ارتباط است نمایان کنند زیرا توانمندسازي زنان با کیفیت زندگی و مسایل اساسی حقوق بشر د

)Jackson, 2010 .(،با محوریت جهانیسازوکارها و نهادهاي   توانمندسازي زنان روستایی در رویه ،

هاي مربوط به  ها و برنامه هاي برابر در قوانین، سیاست برخورداري زنان روستایی از حقوق و فرصت

؛ از جمله بر حق برخورداري شود ها، امور کشاورزي و روستایی دنبال می امور روستاها و در رأس آن

 برايهاي الزم  زنان از مالکیت زمین، حق برخورداري از آموزش، حق برخورداري از مهارت

بکارگیري فناوري مدرن در امور کشاورزي و آبیاري، حق مشارکت در بازار و امور اقتصادي سطح 

اي،  محلی، منطقه نگوناگوسازي در سطوح  خرد و کالن و نیز حق مشارکت در فرآیندهاي تصمیم

). زنان روستایی Kuumuori Ganle et al., 2015گردد ( المللی در این زمینه تأکید می ملی و بین
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حوالت اقتصادي و یکی از گروههایی هستند که بایستی در فرآیند توانمندسازي زنان دستخوش ت

هاي بهداشتی و سالمت،  اجتماعی شوند زیرا در عمل، دسترسی زنان روستایی به امکانات مراقبت

ست. ارتقاي سطح آگاهی زنان روستایی در جهت رو روبههاي جدي  آموزش و منابع با محدودیت

گردد.  قلمداد میضروري  هاي عنوان یکی از اقدام تحقق توسعه پایدار و تحقق توانمندسازي زنان به

توانمندسازي زنان این است که از دیدگاه نهاد زنان ملل متحد، تحقق  مورداهمیت در  داراينکته 

توانمندسازي زنان نه تنها براي تحقق رفاه فردي، خانوادگی و جوامع روستایی، ضروري است بلکه 

سازي زنان است و به هر تحقق رشد و شکوفایی اقتصادي و اجتماعی کلی جوامع نیز در گرو توانمند

جوامع از توسعه  مقدارکامل در جوامع محقق گردد، به همان گونه   که توانمندسازي زنان به مقدار

با ). Mahmud et al., 2012تر برخوردار خواهند شد ( ها بیش اقتصادي و اجتماعی در تمامی زمینه

وجود اهمیت بسیار زیاد توانمندسازي، متأسفانه در ایران بنا به دالیل گوناگون ازجمله مبهم بودن 

هاي سازمانی، نداشتن تعریف مناسب از روابط کاري و روابط شخصی، نبودن نظام مناسب  هدف

ري نیروي انسانی و برخی وهاي مناسب براي سنجش بهرهارزیابی عملکرد، نبود تعریف شاخص

هاي موجود در بازار که از غیر رقابتی بودن محیط کسب و کار و ساختار اقتصادي کشور ناشی عامل

سازي منابع انسانی تعریف نشده و حتی شود، سبب شده است که سازوکار مشخصی براي کیفیمی

. اهمیت پرداختن به )Hedavand and Sadeghian, 2006این سازوکار چندان جدي گرفته نشود (

، توجه و شناخت چندان زیادي در . ابتداکردتوان از چند جنبه بیان این موضوع و مسئله را می

هاي زنان روستایی تعاونی بویژهها اعضاي تعاونی شناختی روانتوانمندسازي  گوناگونمورد ابعاد 

ی پیرامون های پژوهشباشد، یوجود ندارد، بویژه در تعاونی مورد نظر که یک نمونه تعاونی موفق م

که اعضاي هر تعاونی در  هاي چندان زیادي در مورد اینچنین، پژوهش نگرفته است. هم انجامآن 

تر هستند، انجام نشده است. لذا، تر و در کدام ابعاد ضعیفقوي شناختی روانکدام ابعاد از توانمندي 

تعاونی زنان و مقایسه این ابعاد با یکدیگر اعضاي  شناختی رواناین پژوهش بررسی ابعاد توانمندي 

  را هدف خود قرار داده است.

  

  مبانی نظري

شناختی موجود، در راستاي تفکیک جنسیتی و دور کردن زنان از جامعه هاي هبرخی از نظری    

هاي فرهنگی و اجتماعی، سیاست را هاي تفاوتنمونه، نظریه برايباشند. هاي اجتماعی میفعالیت

کند و در مقابل انتظارات مربوط به زنان را تنها به خانه و خانواده محدود مردانه تلقی میامري 

راثتی وشناختی نیز به دلیل وجود تفاوت در عوامل هاي زیستمبتنی بر تفاوت هاي هکنند. نظری می

نان را به ها بر ادراك متفاوت زنان و مردان نسبت به ابعاد گوناگون زندگی، ز و ژنتیکی و تأثیر آن

هاي دیگري مطرح شد ). در مقابل، نظریهMovahed, 2003دهند (حوزه خصوصی زندگی سوق می
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داشتند. یکی از این هاي متنوع در جامعه گام برمیکه در راستاي تقویت نقش زنان در فعالیت

 تنها نه زنان که دارد تاکید نکته این بر توانمندسازي هاي توانمندسازي است. نظریه نظریه، ها هنظری

 سوال زیر زمان هم و گوناگون سطوح در را نابرابري مولد ساختارهاي بلکه موجود هاينابرابري باید

 افزایش راستاي در را زنان توان کردن لحاظ تر بیش توانمندسازي نظریه کنند. مبارزه آن با و برده

 در قدرت دوباره توزیع راه از انزن توانمندسازي پی در و کندمی تعریف درونی قدرت و خود به اتکاء

پردازان در امور زنان، ). سارا النگه یکی از نظریهRezaee, 2008خانواده و جامعه است ( داخل

دهد که شامل رفاه، دسترسی، آگاهی، مشارکت و توانمندسازي زنان را در پنج مرحله شرح می

هاي در راستاي توانمندسازي، نظریهمهم  هاي هیکی دیگر از نظری). Langeh, 1992باشد (کنترل می

ها دالیل موقعیت  هاي لیبرال، زن و مرد مانند هم هستند. آن از نظر فمینیستباشد. فمینیستی می

و   تعلیم و تربیت مقدرهاي زنان، فقدان یا اندك بودن  تر بودن فرصت تر زنان را ناشی از کم پایین

بر اساس این نظریه زندگی زنان مرکزیت  .(Valerie, 1999)دانند  هاي خانوادگی می محدودیت

ها در  هاي اجتماعی زنان و تجربیات آنیابد و به لحاظ نظري، فهم عدم تساوي جنسیتی، نقش می

 Sadeghiهاي گوناگون اجتماعی است و به لحاظ عملی، هدف ارتقاي حقوق زنان است (حوزه

Fasaee, 2010 .(  

تر در کار خود فعال یساده تشویق کنیم تا نقش ه گونهاد را بتوانمندسازي بدین معناست که افر    

هاي خویش را بر عهده بگیرند و در جا پیش روند که مسئولیت بهبود فعالیت ایفا کنند و تا آن

کلیدي اتخاذ  هاي نهایت به حدي از توان برسند که بدون مراجعه به مسئول باالتر بتوانند تصمیم

ها به است که در آن از راه توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد و تیم . توانمندسازي فرآینديکنند

چنین،  ). همSajedi and Omidvari, 2006شود (بهبود و بهسازي مستمر عملکرد کمک می

توانمندسازي به معناي برداشتن موانع رشد، قادر ساختن افراد به حل مشکالت، برخورداري از 

هاي شغلی و جمعی، افزایش اعتماد میان همکاران، نجام فعالیتهاي مورد نیاز براي اشایستگی

  ).Alsop and Heison, 2005درك اهمیت شغل و ارتقاي عزت نفس است (

باشد. توماس می شناختی روانی دارد که یکی از این ابعاد، توانمندي گوناگونتوانمندسازي ابعاد     

 "عناصر شناختی توانمندسازي"خود با عنوان  ) در مقالهThomas and velthouse, 1990و ولتوس (

را مفهومی چند بعدي دانسته و آن را به عنوان فرآیند انگیزش درونی  شناختی روانتوانمندسازي 

اي عبارت است از: مجموعه شناختی رواناند. از نظر آنان، توانمندسازي در انجام وظیفه تعریف کرده

ر خودکارآمدي، سه حوزه دیگر شناختی؛ یعنی حق ب افزونهاي شناختی انگیزش که از حوزه

شود. در بعد توانمندسازي دار بودن و مؤثر بودن را نیز شامل میانتخاب (خودمختاري)، معنی

باشد افراد می باورکه در ارتباط با احساس و  گیرد در بر میرا  هایی آن دسته از موضوع شناختی روان

نوعی وضعیت روانی و  شناختی روان). توانمندي Salari, 2008( تواند تغییر یابدوسیله فرد میه و ب
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هاي ها و تأثیرگذاري بر زمینهدهی به فعالیتگرایش کاري فعال در افرادي است که توانایی شکل

 ,.Dimitriades and Kufidu, 2009; Spreitzer, 1995; Whiteside et alکاري خود را دارا باشند (

تواند هم از جنبه نظري و هم از جنبه عملی در وقایع اجتماعی، می ناختیش روان). توانمندي 2006

مهم باشد. از جنبه نظري، حل تضادهاي درون گروهی و هویت اجتماعی و از جنبه کاربردي، 

 ).Drury and Reicher, 2009داشته باشد ( در پیتواند تغییرات اجتماعی را  می

  

  پیشینه پژوهش

توماس و ولتوس، به اعتباریابی و  شناختی روان) با استفاده از الگوي Spreitzer, 1995اسپریتزر (    

پرداخت. این ابعاد شامل احساس صالحیت  شناختی روانگیري ابعاد توانمندسازي اندازه

(شایستگی)، احساس خودمختاري (حق انتخاب)، احساس مؤثر بودن و احساس معنادار بودن است. 

 افراد، متغیرهایی نظیر اعتماد و عزت شناختی رواننجش توانمندي رابینسون و همکاران براي س

  ).Robbinson et al., 2002نفس را نیز مورد مطالعه قرار داده است (

ها، اهداف و مقاصد شغلی و بااهمیت بودن شغل از نظر فرد معناداري به مفهوم درك ارزش    

مهارت افراد در انجام وظایف مهم اشاره ). احساس شایستگی به درجه Spreitzer, 1995باشد ( می

این مفهوم به مفاهیم  شناختی روان). در ادبیات Thomas and velthouse, 1990دارد (

). افراد توانمندي Naderi et al., 2008گردد (خودکارآمدي، تسلط شخصی و انتظار از عملکرد برمی

 ه گونهتوانند وظایف را بکنند که میکه داراي احساس شایستگی هستند، همواره اطمینان پیدا می

 Whetten andتوانند بیاموزند و رشد کنند (می نوینهاي مؤثر انجام دهند و در رویارویی با چالش

Cameron, 1998.(  

هاي احساس خودمختاري یا استقالل به معنی آزادي عمل و استقالل افراد در تعیین فعالیت    

با ویژگی خودمختاري در مورد کارهاي خود احساس مالکیت  الزم براي وظایف خود است. افراد

کنند، افراد خودآغازگر و فعال هستند و قادرند که به میل خود اقداماتی را آغاز کرده، می

 ,Conger and Kanungoرا به آزمون بگذارند ( نوینهاي هاي مستقل بگیرند و افکار و ایده تصمیم

1988.(  

تواند بر نتایج و پیامدهاي راهبردي، اداري و اي است که فرد میاحساس مؤثر بودن درجه    

توانند بر نتایج کنند می). افرادي که احساس میSpreitzer, 1995عملیاتی شغلی اثر بگذارد (

تأثیر قرار دادن محیطی که در آن کار توانند با تحتسازمانی اثرگذار باشند، باور دارند که می

). Abdollahi and Nave Ibrahim, 2005شود، تغییر ایجاد کنند (تولید می کنند، یا نتایجی که می

مندي، شایستگی و اطمینان به دیگران مربوط اعتماد به روابط بین افراد اشاره دارد و به عالقه

اند که با آنان منصفانه و صادقانه رفتار شود. افراد توانمند داراي احساس اعتمادند و مطمئن می
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 ,.Robbinson et alدیگر، اعتماد به معنی داشتن امنیت شخصی و شغلی است ( بیانبه خواهد شد. 

2002.(  

) در پژوهش خود نتیجه گرفتند که توانمندي Wang and Zhang, 2012وانگ و ژانگ (

) از Abdollahi, 2003بر عملکرد کاري افراد تأثیر مستقیم و مثبتی دارد. عبدالهی ( شناختی روان

و  هاي پژوهشکارکنان حوزه ستادي وزارت علوم،  شناختی روانلگوي توانمندسازي طراحی ا راه

از احساس توانایی و مهارت الزم براي  یاد شدهفناوري به این نتیجه رسید که کارکنان سازمان 

چنین، در احساس مؤثر بودن، احساس بامعنی بودن و حس اعتماد در  انجام وظایف برخوردارند. هم

) با اعتباریابی ابعاد چهارگانه توانمندسازي به Spreitzer, 1995قرار دارند. اسپریتزر ( حد سبتاً قوي

سهیم است.  شناختی رواناین نتیجه دست یافت که هر بعد در ساختار کلی توانمندسازي 

 به به این نتیجه دست یافت که اعتماد شناختی روانبر ابعاد توانمندسازي  پژوهشچنین، او با  هم

، عملکرد کاري و رفتارهاي خالق و نوآورانه با توانمندسازي ها دادهراد، دسترسی به نفس اف

  ارتباط مثبت و معناداري دارد. شناختی روان

توانمندي روانی  مقدارکه  ند) نشان دادParyab et al., 2011نتایج پژوهش پاریاب و همکاران (    

تان فارس باالتر از متوسط است و اعضاي هاي تولید کشاورزي در اساعضاي هیئت مدیره تعاونی

باالتر نسبت به سایر ابعاد توانمندي  اي ، نمرهشناختی روانهیئت مدیره در بعد شایستگی توانمندي 

 Charmchianچنین، در پژوهش چرمچیان لنگرودي و علی بیگی ( اند. همکسب کرده شناختی روان

Langerodi and Ali Beigi, 2012 داري، میان ابعاد شایستگس، تأثیر، معنی) مشخص شد که از

داشته است.  شناختی روانترین سهم را در توانمندي  اعتماد و خودتعیینی، بعد شایستگی بیش

خود نشان دادند  پژوهش) در Ataei and Zamani-Miandashti, 2010عطائی و زمانی میاندشتی (

تر بوده  ایی نسبت به سایر ابعاد بیشاعضاي تعاونی زنان روست شناختی روانتوانمندي  مقدارکه 

) نشان داد که از بین ابعاد Safari et al., 2010هاي پژوهش سفري و همکاران (است. یافته

داشته  شناختی روانترین تأثیر را بر توانمندسازي  داري بیش، بعد معنیشناختی روانتوانمندي 

خود نتیجه گرفتند که اعضاي  هشپژو) در Gheisari et al., 2011است. قیصري و همکاران (

مناسبی داشته که با افزایش روحیه استقالل،  شناختی روانهاي تولید روستایی توانمندي تعاونی

 پژوهشهاي یابد. یافتهشان ارتقا میهاي خود، توانمنديعزت نفس، اعتماد به دیگران و شایستگی

احساس مؤثر بودن کارکنان با  قدارمکه  کرد) مشخص Naderi et al., 2008نادري و همکاران (

برخوردار  دارمعنی یتوجه به نوع فعالیت و احساس خودمختاري با توجه به سطح تحصیالت از تفاوت

با یادگیري در محیط  شناختی روان) نیز بیان دارد که توانمندي Al Zahrani, 2001بود. الزهرانی (

 داري دارد.کار رابطه مثبت معنی
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  هافرضیه

  در بین زنان عضو تعاونی برخوردار است. بهینه یسطحاز  شناختی روانشایستگی توانمندي  بعد -

  در بین زنان عضو تعاونی برخوردار است. بهینه یاز سطح شناختی روانبعد مؤثر بودن توانمندي  -

  در بین زنان عضو تعاونی برخوردار است. بهینه یسطحاز  شناختی روانداري توانمندي بعد معنی -

  در بین زنان عضو تعاونی برخوردار است. بهینه یسطحاز  شناختی روانبعد استقالل توانمندي  -

  در بین زنان عضو تعاونی برخوردار است. بهینه یسطحاز  شناختی روانبعد اعتماد توانمندي  -

  قرار دارد. بهینه یسطحرضایت اعضا از عضویت در تعاونی نیز در  مقدار -

  

  روش پژوهش

نظارت و درجه کنترل  مقدارها، از لحاظ هدف، کاربردي و از لحاظ گردآوري داده ن پژوهشای    

 روشدر اجراي این پژوهش از  توصیفی ـ همبستگی است. پژوهشمتغیرها و قابلیت تعمیم از نوع 

 418تفیهان ( جامعه آماري مورد پژوهش، تمامی زنان عضو تعاونی پیمایش استفاده شده است.

باشند) با  نفر عضو تعاونی می 77نفر و در روستاي اسماعیل آباد  341روستاي تفیهان  عضو که در

گیري تصادفی پژوهش از روش نمونهاین . در گیرد در بر میسال را  75تا  16میانگین سنی 

 Krejcie and( 1استفاده شد. حجم نمونه آماري بر اساس جدول کرجسی و مورگان بندي شده طبقه

Morgan, 1970 (200  نفر برآورد شد و تعداد نمونه در هر روستا نیز با گرفتن تناسب بین تعداد

نفر و در روستاي اسماعیل آباد  163افراد عضو در هر دو روستا مشخص شد که در روستاي تفیهان 

مورد نظر  نامه پرسش. شداستفاده  نامه پرسشها از ابزار  آوري داده گردشد. براي  برآوردنفر عضو  37

، بخش شناختی روانآن مربوط به ابعاد توانمندي  نخستز سه بخش تشکیل شده بود که بخش ا

در بر هاي فردي اعضاي تعاونی را دوم رضایت از عضویت در تعاونی و بخش سوم آن ویژگی

اي لیکرت و رضایت از تعاونی طیف پنج گزینه شناختی روانکه براي ابعاد توانمندي  گرفت می

هاي مخالف، نظري ندارم، موافق و کامالً موافق) در نظر گرفته شد و براي ویژگی (کامالً مخالف،

، نسخه SPSSافزار پردازي و برآوردهاي پژوهش نیز با نرمداده. شدباز استفاده  هاي پرسشفردي از 

تأیید و براي بررسی صاحبنظران دانشگاهی  به وسیله نامه پرسشروایی صوري . گرفتانجام  18

ذکر شده  پژوهشمتغیرهاي  مقادیر آلفا کرونباخ 1 در جدولآن نیز آزمون راهنما اجرا شد. پایایی 

  است.

  

  

                                                           
1- Krejcie and Morgan’s Table 
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  پژوهش.ـ مقادیر آلفا کرونباخ متغیرهاي 1جدول 

  آلفاي کرونباخ  تعداد گویه  تعاریف کارکردي  متغیرها

انجام  برايهاي خود اعضا به توانایی باوراطمینان و   شایستگی

  .ر تعاونیوظایف محول شده د

6  82/0  

اي از اثرگذاري فرد بر نتایج و پیامدهاي درجه  مؤثر بودن

  .راهبردي، اداري و عملیاتی تعاونی

5  82/0  

ها، اهداف و مقاصد تعاونی و بااهمیت درك ارزش  داريمعنی

  .بودن فعالیت در تعاونی از نظر اعضا

6  82/0  

هاي  یتآزادي عمل و استقالل اعضا در تعیین فعال  استقالل

  .الزم براي وظایف خود

5  80/0  

ها به  روابط بین اعضا و میزان اعتماد و اطمینان آن  اعتماد

  .یکدیگر

8  79/0  

رضایت اعضا از 

  تعاونی

میزان رضایت اعضا از عضویت در تعاونی و فعالیت 

  .در آن

10  79/0  

  پژوهشهاي منبع: یافته     

  

  مورد مطالعهمنطقه 

گرفته است. تعاونی مورد نظر در روستاي تفیهان  انجامونی زنان تفیهان این پژوهش در تعا    

 10)، دهستان بید زرد، بخش مرکزي در شهرستان شیراز واقع شده است. تعاونی تفیهان در (تیون

 زیربر روستاي تفیهان، روستاي اسماعیل آباد را نیز  افزونکیلومتري مرکز استان قرار دارد که 

 4200000عضو و سرمایه ابتدایی  45با  1377ه است. این تعاونی در سال پوشش خود قرار داد

میلیون  154اي معادل عضو و سرمایه 418این تعاونی با  هم اکنون. کردریال فعالیت خود را آغاز 

هاي متنوع به ه خدمات و فعالیتیباشد. این تعاونی توانسته است با اراریال مشغول به فعالیت می

در سطح استان و حتی کشور، از سوي وزارت تعاون و  1386هاي موفق در سال نیاعضا جز تعاو

ها و خدماتی که این تعاونی به اعضاي خود سازمان جهاد کشاورزي معرفی شود. از جمله فعالیت

هاي آموزشی و مهارت آموزي نظیر: ، برگزاري کالسهمچونی هایتوان به مورده داده است را مییارا

شناسی، مشاوره خانواده، کارآفرینی، آشپزي، ایجاد اشتغال براي زنان قارچ، روان خیاطی، پرورش

ه وام به اعضاي تعاونی، یهاي موفق در سطح استان و کشور، اراسرپرست روستا، بازدید از تعاونیبی

  برپایی نمایشگاه و عرضه محصوالت تولیدي تعاونی و اعضاي آن، اشاره کرد.
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  ها و بحثیافته

  هاي فرديیویژگ

سال قرار داشتند. از  75تا  16نتایج توصیفی، پاسخگویان مورد مطالعه بین گروه سنی  اساسبر     

درصد  31درصد سیکل،  36درصد سواد خواندن و نوشتن،  12سواد، درصد بی 12نظر تحصیالت، 

داري خانهاعضاي تعاونی  تر بیشدرصد داراي تحصیالت دانشگاهی بودند. شغل اصلی  9دیپلم و 

هایی نظیر باغداري، زراعت، دامپروري، شغل آزاد و دولتی مشغول درصد) و سایر اعضا در شغل 83(

سال بوده است.  4ترین سابقه سال و کم 13ترین میزان سابقه عضویت در تعاونی به کار بودند. بیش

اند. از دهکرنظر وام دریافت  درصد از اعضا از تعاونی مورد 85استفاده از وام، حدود  مقداربا توجه به 

، 200تا  100درصد بین  5/1هزار تومان،  100تر از درصد کم 5/1درآمد ماهیانه خانوار،  مقدارنظر 

هزار تومان  400درصد بیش از  36و  400تا  300درصد بین  43، 300تا  200درصد بین  5/4

نفره بودند.  5و  4درصد)  49بررسی ( هاي موردخانواده تر بیشدرآمد داشتند. از نظر بعد خانوار، 

  طور میانگین اعضا در چهار دوره آموزشی شرکت داشتند.ه چنین، ب هم

  

  اعضاي تعاونی شناختی روانبندي ابعاد توانمندي اولویت

اعضاي تعاونی ابتدا با توجه به ضریب تغییرات به  شناختی روانجهت بررسی ابعاد توانمندي     

  هاي مربوط به آن پرداخته شده است.ها و گویه ز آنبندي هر یک ااولویت

  

  .گوناگوناعضاي تعاونی در ابعاد  شناختی روانبندي توانمندي ـ اولویت2جدول 

توانمندي 

  شناختی روان

میانگین   گویه

  ايرتبه

انحراف 

  معیار

ضریب 

  تغییرات

رت

  به

  1  229/0  81/0  55/3  هاي منها و ایدهسود بردن اعضاي خانواده از تصمیم  شایستگی

  2  234/0  84/0  60/3  هاي خارج از خانهکسب اطمینان از توانایی انجام فعالیت  

  3  241/0  86/0  58/3  قبول مسئولیت بعنوان هیئت مدیره یا مدیر عامل  

  4  245/0  87/0  55/3  اطمینان از توانایی انجام وظایف محوله در تعاونی  

  5  255/0  90/0  55/3  نزل و چه در تعاونیها چه در مشایستگی براي انجام فعالیت  

  6  261/0  88/0  38/3  اطمینان از توانایی انجام دادن کارهاي منزل  

      4  05/21    جمع

  1  215/0  78/0  62/3  افزایش تأثیر نظرات در تصمیمات خانوادگی  مؤثر بودن

  2  242/0  86/0  56/3  افزایش اثرگذاري و اعتبار در تعاونی  

  3  242/0  86/0  55/3  رام در خانوادهتأثیرگذاري و احت  

  4  260/0  89/0  44/3  تأثیر نظرات در تصمیمات تعاونی  

  5  260/0  88/0  40/3  افتدافزایش کنترل بر آنچه در خانواده اتفاق می  



  شناختی تعاونی زنان تفیهان در شیراز سطوح توانمندي روان                                                                66

 

      31/3  45/17    جمع

  1  235/0  79/0  40/3  اهمیت و معناي کار در منزل  داريمعنی

  2  238/0  83/0  50/3  ر تعاونیهاي محوله ددقت در انجام فعالیت  

  3  241/0  86/0  60/3  نگرش نسبت به کار بیرون از منزل زنان  

  4  250/0  84/0  36/3  دقت در انجام کارهاي منزل  

  5  257/0  89/0  47/3  اهمیت و معناي فعالیت در تعاونی  

  6  260/0  95/0  64/3  فعالیت در قالب کارهاي گروهی  

      83/3  83/20    جمع

  1  240/0  86/0  59/3  بتکار در کارهاي منزلا  استقالل

هاي گیري در مورد انجام فعالیتآزادي عمل براي تصمیم  

  تعاونی

53/3  90/0  255/0  2  

  3  266/0  90/0  39/3  هااحساس استقالل در انجام فعالیت  

  4  270/0  93/0  44/3  ابتکار در انجام امور محوله تعاونی  

هاي ورد انجام فعالیتگیري در مآزادي عمل براي تصمیم  

  منزل

36/3  95/0  285/0  5  

      42/3  34/17    جمع

  1  219/0  76/0  48/3  درمیان گذاشتن اطالعات مهم توسط خانواده  اعتماد

  2  236/0  81/0  45/3  هاگیريمشورت دوستان و آشنایان، در تصمیم  

  3  248/0  89/0  59/3  تري نسبت به سایر اعضاي تعاونی اعتماد بیش  

اعضاي  به وسیلهان گذاشتن اطالعات و اخبار مهم درمی  

  تعاونی

51/3  87/0  249/0  4  

  5  271/0  89/0  29/3  تر نسبت به افراد خانواده اعتماد بیش  

  6  276/0  96/0  48/3  هیئت مدیره تعاونی به وسیلهدرمیان گذاشتن اطالعات مهم   

  7  276/0  92/0  36/3  اتکا به اعضاي تعاونی در مواقع برخورد با مشکالت   

  8  30/0  1  28/3  اتکا به هیئت مدیره تعاونی در مواقع برخورد با مشکالت  

      93/4  21/27    جمع

  )5) و کامالً موافق (4)، موافق (3)، نظري ندارم (2)، مخالف (1کامالً مخالف (

  پژوهشهاي منبع: یافته

  

گی، استقالل، احساس مؤثر بودن داري، شایستتوانمندي اعضاي تعاونی تفیهان در پنج بعد معنی    

که بعد شایستگی توانمندي  ندگویه ارزیابی شد. نتایج نشان داد 30 چارچوبو اعتماد و در 

نسبت به دیگر ابعاد توانمندي  11/4و انحراف معیار  05/21اعضاي تعاونی با میانگین  شناختی روان

داري، استقالل و اعتماد به ترتیب معنی تري دارد. ابعاد مؤثر بودن،میانگین نمره بیش شناختی روان
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هاي بعدي قرار گرفتند. در ادامه به توضیح نمره پاسخگویان در هر کدام از ابعاد توانمندي در رتبه

  کلی اعضاي تعاونی پرداخته شده است. شناختی رواننمره توانمندي  ،و در نهایت شناختی روان

اعضاي تعاونی نشان  شناختی روانایستگی از توانمندي بندي بعد شاز رتبه بدست آمدههاي یافته    

و  55/3اي ، با میانگین رتبه"هاي منها و ایدهسود بردن اعضاي خانواده از تصمیم"داد که گویه 

اي ، با میانگین رتبه"اطمینان از توانایی انجام دادن کارهاي منزل"و گویه  22/0ضریب تغییرات 

ترتیب نخستین و آخرین اولویت را به خود اختصاص دادند. از بین به  26/0و ضریب تغییرات  38/3

اعضاي تعاونی در بعد مؤثر بودن،  شناختی روانپنج گویه مورد استفاده براي شناخت توانمندي 

و  21/0و ضریب تغییرات  62/3، با میانگین "افزایش تأثیر نظرات در تصمیمات خانوادگی"گویه 

 26/0و ضریب تغییرات  40/3با میانگین  "افتددر خانواده اتفاق میافزایش کنترل بر آنچه "گویه 

چنین، میانگین نمره توانمندي  به ترتیب نخستین و آخرین اولویت را به خود اختصاص دادند. هم

  بود. 31/3با انحراف معیار  45/17اعضاي تعاونی در بعد مؤثر بودن  شناختی روان

 شناختی روانشش گویه مورد استفاده براي شناخت توانمندي که از بین  ندها نشان داد یافته    

و ضریب  40/3، با میانگین "اهمیت و معناي کار در منزل"داري، گویه اعضاي تعاونی در بعد معنی

 26/0و ضریب تغییرات  64/3با میانگین  "فعالیت در قالب کارهاي گروهی"و گویه  23/0تغییرات 

 شناختی روانچنین، میانگین نمره توانمندي  اند. همت را کردهبه ترتیب نخستین و آخرین اولوی

بود. از میان پنج گویه استفاده شده  83/3با انحراف معیار  83/20داري اعضاي تعاونی در بعد معنی

ابتکار در کارهاي "هاي اعضاي تعاونی در بعد استقالل، گویه شناختی روانبراي شناخت توانمندي 

به ترتیب با  "هاي منزلگیري در مورد انجام فعالیتبراي تصمیمآزادي عمل "و  "منزل

نخستین و آخرین اولویت را به خود  28/0و  24/0و ضریب تغییرات  36/3و  59/3هاي  میانگین

اعضاي تعاونی در بعد استقالل  شناختی روانچنین، میانگین نمره توانمندي  اختصاص دادند. هم

  د.بو 42/3با انحراف معیار  34/17

، با "مهم توسط خانواده هاي دادهدر میان گذاشتن "دهد که گویه در نهایت، نتایج نشان می    

اتکا به هیئت مدیره تعاونی در مواقع برخورد با "و گویه  21/0و ضریب تغییرات  48/3میانگین 

اخت از بین هشت گویه مورد استفاده براي شن 30/0و ضریب تغییرات  28/3با میانگین  "مشکالت

اعضاي تعاونی در بعد اعتماد، به ترتیب نخستین و آخرین اولویت را  شناختی روانتوانمندي 

با  21/27اعضاي تعاونی در بعد استقالل  شناختی روانچنین، میانگین نمره توانمندي  اند. هم کرده

  بود. 93/4انحراف معیار 

)، چرمچیان لنگرودي Paryab et al., 2011پاریاب و همکاران ( هاي پژوهشها با نتایج این یافته    

)، Abdollahi, 2003)، عبدالهی (Charmchian Langerodi and Ali Beigi, 2012و علی بیگی (

  ) مطابقت دارد.Naderi, 2008) و نادري و همکاران (Gheisari et al., 2011قیصري و همکاران (
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  مطلوب با حداعضاي تعاونی  شناختی روانمقایسه ابعاد توانمندي 

از سطح مطلوبی در بین زنان عضو تعاونی  شناختی روانبعد شایستگی توانمندي  - 1فرضیه 

  برخوردار است.

  

  .با حد مطلوبدر بین اعضاي تعاونی  شناختی روانبعد شایستگی توانمندي مقایسه ـ 3جدول 

میانگین 

  مقیاس

میانگین 

  نمونه

انحراف 

  معیار

آماره   تعداد

  آزمون

درجه 

  آزادي

P صله فا

  اطمینان

18  05/21  4  196  67/10  195  000/0  62/3 ،49/2  

  پژوهشهاي منبع: یافته

  

از آزمون تی تک  شناختی روانهاي مربوط به مقایسه ابعاد توانمندي بررسی فرضیه براي    

بدست آمده که در سطح  t مقدارو با تأکید بر  3. با توجه به جدول اي استفاده شده است نمونه

) 18) و میانگین مقیاس (05/21توان چنین گفت بین میانگین نمونه (دار بود، مینیمع 000/0

چون کران باال و پایین فاصله اطمینان هر دو مثبت است، پس میانگین  معنادار وجود دارد. یتفاوت

بعد تر است. این به این معنی است که میانگین  از میانگین مقیاس بزرگ دار معنی اي ه گونهجامعه ب

تر  دار از حد مطلوب بیش معنی اي ه گونهب در بین اعضاي تعاونی شناختی روانشایستگی توانمندي 

)، چرمچیان لنگرودي Paryab et al., 2011پاریاب و همکاران ( هاي پژوهشاین یافته با نتایج  است.

 Gheisari et) و قیصري و همکاران (Charmchian Langerodi and Ali Beigi, 2012و علی بیگی (

al., 2011.مطابقت دارد (  

  

از سطح مطلوبی در بین زنان عضو تعاونی  شناختی روانبعد مؤثر بودن توانمندي  - 2فرضیه 

  برخوردار است.

  

  با حد مطلوبدر بین اعضاي تعاونی  شناختی روانبعد مؤثر بودن توانمندي مقایسه ـ 4جدول 

میانگین 

  مقیاس

میانگین 

  نمونه

انحراف 

  معیار

آماره   تعداد

  آزمون

درجه 

  آزادي

P  فاصله

  اطمینان

18  45/17  31/3  197  32/2  196  021/0  08/0- ،

01/1-  

  پژوهشهاي منبع: یافته
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شود، میانگین جامعه با میانگین مقیاس در سطح پنج  مشاهده می 4که در جدول  گونه همان    

له اطمینان هر دو منفی است، چون کران باال و پایین فاص دار دارد. ) تفاوت معنیp >05/0درصد (

تر است. این به این معنی است دار از میانگین مقیاس کوچک معنیاي  ه گونهپس میانگین جامعه ب

دار از حد  معنی اي ه گونهب در بین اعضاي تعاونی شناختی روانبعد مؤثر بودن توانمندي که میانگین 

  تر است.مطلوب کم

  

از سطح مطلوبی در بین زنان عضو تعاونی  شناختی روانداري توانمندي بعد معنی -3فرضیه 

  برخوردار است.

  

  .با حد مطلوبدر بین اعضاي تعاونی  شناختی روانداري توانمندي بعد معنیمقایسه  -  5جدول 

میانگین 

  مقیاس

میانگین 

  نمونه

انحراف 

  معیار

آماره   تعداد

  آزمون

درجه 

  آزادي

P  فاصله

  اطمینان

18  83/20  83/3  197  38/10  196  000/0  37/3 ،29/2  

  پژوهشهاي منبع: یافته

  

توان دار بود، میمعنی 000/0بدست آمده که در سطح  t مقدارو با تأکید بر  5با توجه به جدول     

چون  معنادار وجود دارد. ی) تفاوت18) و میانگین مقیاس (83/20چنین گفت بین میانگین نمونه (

دار از  معنی اي ه گونهن هر دو مثبت است پس میانگین جامعه بکران باال و پایین فاصله اطمینا

داري توانمندي بعد معنیتر است. این به این معنی است که میانگین  میانگین مقیاس بزرگ

این یافته با  تر است. دار از حد مطلوب بیش معنی اي ه گونهب در بین اعضاي تعاونی شناختی روان

 ,Charmchian Langerodi and Ali Beigiدي و علی بیگی (چرمچیان لنگرو هاي پژوهشنتایج 

  ) مطابقت دارد.Gheisari et al., 2011) و قیصري و همکاران (2012

  

از سطح مطلوبی در بین زنان عضو تعاونی برخوردار  شناختی روانبعد استقالل توانمندي  - 4فرضیه 

  است.

  .با حد مطلوببین اعضاي تعاونی  در شناختی روانبعد استقالل توانمندي مقایسه ـ 6جدول 

میانگین 

  مقیاس

میانگین 

  نمونه

انحراف 

  معیار

آماره   تعداد

  آزمون

درجه 

  آزادي

P  فاصله

  اطمینان

18  34/17  42/3  198  67/2-  197  008/0  17/0- ،

13/1-  

  پژوهشهاي منبع: یافته
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قیاس در سطح یک شود، میانگین جامعه با میانگین م مشاهده می 6که در جدول گونه  همان    

چون کران باال و پایین فاصله اطمینان هر دو منفی است،  دار دارد. )  تفاوت معنیp >01/0درصد (

تر است. این به این معنی است دار از میانگین مقیاس کوچک معنی اي ه گونهپس میانگین جامعه ب

دار از حد  معنی اي ه گونهب در بین اعضاي تعاونی شناختی روانبعد استقالل توانمندي که میانگین 

  تر است.مطلوب کم

  

از سطح مطلوبی در بین زنان عضو تعاونی برخوردار  شناختی روانبعد اعتماد توانمندي : 5فرضیه 

  است.

  

  .با حد مطلوبدر بین اعضاي تعاونی  شناختی روانبعد اعتماد توانمندي مقایسه ـ 7جدول 

میانگین 

  مقیاس

میانگین 

  نمونه

انحراف 

  معیار

آماره   تعداد

  آزمون

درجه 

  آزادي

P  فاصله

  اطمینان

18  21/27  93/4  199  32/26  198  000/0  90/9 ،52/8  

  پژوهشهاي منبع: یافته

  

توان دار بود، میمعنی 000/0بدست آمده که در سطح  t مقدارو با تأکید بر  7با توجه به جدول     

چون  معنادار وجود دارد. ی) تفاوت18اس () و میانگین مقی21/27چنین گفت بین میانگین نمونه (

دار از  معنی اي ه گونهکران باال و پایین فاصله اطمینان هر دو مثبت است، پس میانگین جامعه ب

بعد اعتماد توانمندي تر است. این به این معنی است که میانگین  میانگین مقیاس بزرگ

این یافته با  تر است. از حد مطلوب بیشدار  معنی اي ه گونهب در بین اعضاي تعاونی شناختی روان

 ,.Gheisari et al) و قیصري و همکاران (Paryab et al., 2011پاریاب و همکاران ( هاي پژوهشنتایج 

  ) مطابقت دارد.2011

  

  رضایت اعضا از تعاونی مقدار

  رضایت اعضا از عضویت در تعاونی نیز در سطح مطلوبی قرار دارد. : مقدار6فرضیه 
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  .رضایت پاسخگویان از تعاونی مقدارـ 8ول جد

میانگین  رضایت از عضویت در تعاونی

 ايرتبه

انحراف 

 معیار

ضریب 

  تغییرات

  رتبه

کنم، رضایت  در مجموع، از منافعی که در این تعاونی دریافت می

  دارم.

14/4 68/0 42/16  1  

  2  03/17 7/0 11/4  بخش است. ارتباطات بین هیئت مدیره و اعضا در این تعاونی رضایت

کنم تصمیم صحیحی براي عضویت در این تعاونی  من فکر می

  ام. گرفته

02/4 71/0 66/17  3  

از شانس مساوي اعضا براي هیئت مدیره یا مدیر عامل شدن، راضی 

  هستم.

16/4 74/0 78/17  4  

  5  20/18  75/0 12/4  رسد. ارتباطات بین اعضا در این تعاونی خوب به نظر می

  6  25/19 77/0 4  که عضو تعاونی شده ام احساس خوب و لذت بخشی دارم. ز اینا

کلیدي در این تعاونی با دریافت نظرات همه اعضا اتخاذ  هاي تصمیم

 شود.  می

12/4 80/0 41/19  7  

  8  56/19 81/0 14/4  از عضویت در تعاونی راضی هستم. روي هم رفته

  9  10/20 80/0 98/3  کنم. ینسبت به خدمات تعاونی احساس رضایت م

  10  41/21 85/0 97/3  هیئت مدیره شایستگی الزم براي هدایت تعاونی را دارند.

  -  -  71/7  74/38  کل

 )5) و کامالً موافق (4)، موافق (3)، نظري ندارم (2)، مخالف (1کامالً مخالف (

  پژوهشهاي منبع: یافته

  

ی مورد سنجش قرار گرفته است که میانگین کلی رضایت اعضا از تعاون مقداردر این بخش     

دهد ها نشان می بوده است. یافته 71/7و انحراف معیار  74/34رضایت اعضا از عضویت در تعاونی 

ها به ترین میانگین هر یک از گویهرضایت اعضا از تعاونی در سطح مطلوبی قرار دارد. بیش مقدارکه 

با توجه به آن، رضایت از منافع دریافتی تعاونی با میانگین نشان داده شده است.  8ترتیب در جدول 

و ضریب  11/4و ارتباطات بین هیئت مدیره و اعضا با میانگین  42/16و ضریب تغییرات  14/4

و ضریب  98/3ه شده از سوي تعاونی با میانگین یترین رتبه و خدمات ارا بیش 03/17تغییرات 

و ضریب تغییرات  97/3راي هدایت تعاونی با میانگین و شایستگی هیئت مدیره ب 1/20تغییرات 

  ترین رتبه را به خود اختصاص داده است.کم 41/21
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  گیري و پیشنهادهانتیجه

کشاورزي، اقتصادي و اجتماعی و از نظر مشارکت  گوناگون کارهايزنان به عنوان عامل مؤثر در     

هنگامی که افراد از سطح توانمندي  بسزا دارند. ینیروي انسانی مورد نیاز در جامعه سهم

آنان در  هاي توانمنديها ارتقا یافته و بر  نفس آنمناسبی برخوردار شوند، اعتمادبه شناختی روان

ها  مثبت خواهد داشت. در نتیجه، باعث افزایش تعهد نسبت به وظایف اجتماعی آن يجامعه تأثیر

بایست زنان شود که میاین نیاز احساس می ،). لذاFairuz Hamid et al., 2013خواهد شد (

تر  بتوانند نقش خود را در جامعه بیش راهتوانمند شوند تا از این  گوناگون یهایروستایی در زمینه

هستند که امکان یکپارچه کردن منابع انسانی،  هاییهاي زنان از جمله تشکلنمایان کنند. تعاونی

هاي کوچک و ایجاد اشتغال با شرایط آسان و در نتیجه توانمندسازي در ابعاد تجمع سرمایه

باعث افزایش  شناختی روانکند زیرا توانمندي را فراهم می شناختی روانتوانمندي  بویژه گوناگون

با هدف  پژوهششود. لذا، این ها میدر تعاونیتعهد کاري و احساس رضایت از فعالیت و عضویت 

هاي اعضاي تعاونی زنان روستایی تفیهان انجام شد. یافته شناختی روانبررسی سطوح توانمندي 

اعضاي تعاونی  شناختی روانکه بعد شایستگی توانمندي  ندبدست آمده از این پژوهش نشان داد

تري دارد. به این معنا که اعضاي ین نمره بیشمیانگ شناختی رواننسبت به دیگر ابعاد توانمندي 

هاي خود براي انجام وظایف محول شده در تعاونی، توانمنديها و تعاونی موردنظر نسبت به توانایی

که  باور دارند) نیز Thomas and Velthouse, 1990و اطمینان زیادي دارند. توماس و ولتوس ( باور

داري، استقالل و دهد. ابعاد مؤثر بودن، معنیافزایش می احساس شایستگی، رضایت شغلی افراد را

 شناختی روانهاي بعدي قرار گرفتند. در مقایسه میانگین سطوح توانمندي اعتماد به ترتیب در رتبه

داري، دار در هر پنج بعد شایستگی، مؤثر بودن، معنیمعنی یدر دو روستا مشخص شد که تفاوت

ود دارد که این میانگین در روستاي تفیهان نسبت به روستاي استقالل و اعتماد دو روستا وج

رضایت اعضا از عضویت در تعاونی نیز در سطح مطلوبی  مقدارچنین،  تر بود. هماسماعیل آباد بیش

تر اعضا در تمام سطوح و نقش پررنگ شناختی روانقرار داشت. در پایان براي ارتقاي توانمندي 

  شود:ه مییدهایی اراها در این امر پیشنهاتعاونی

داري، استقالل و اعتماد از ابعاد توانمندي جا که شایستگی، احساس مؤثر بودن، معنی از آن -

توان تعاونی می هاي تأثیر نظرات اعضا در تصمیم راهاز  ،بنابراین روند. بشمار می شناختی روان

هاي ردن برخی فعالیتک واگذارچنین، با  احساس مؤثر بودن در بین آنها را افزایش داد. هم

داري و با اهمیت بودن توان احساس معنیتعاونی به اعضا در قالب کارهاي گروهی می

بایست هاي تعاونی در اعضا را ارتقا بخشید. براي افزایش بعد اعتماد نیز در بین اعضا می فعالیت

ی را برطرف هیئت مدیره تعاونی به مشکالت اعضا رسیدگی کرده و کمبودها و نیازهاي تعاون

افزون بر و اخبار مهم مربوط به تعاونی را در اختیار تمامی اعضا قرار دهند.  ها دادهنمایند و 
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توان هاي تعاونی میگیري براي فعالیت، با دادن آزادي عمل به اعضا در زمینه تصمیماین

 ها را بهبود بخشید. قدرت استقالل آن

 مقدارپوشش خود قرار داده است و  زیرستا را که تعاونی مورد نظر دو رو با توجه به این -

تر از روستاي اسماعیل آباد در تمام سطوح در روستاي تفیهان بیش شناختی روانتوانمندي 

و در  شودبود، باید ساز و کارهایی تعیین شود تا به نیازهاي هر دو روستا توجه الزم 

تخاذ شود تا از اهالی هر دو روستا مثال تدبیري ا برايهاي تعاونی مشارکت داده شوند.  فعالیت

  در هیئت مدیره حضور داشته باشند.

آینده به بررسی عوامل  هاي پژوهشگردد در ، پیشنهاد میشناختی روانبا توجه به اهمیت بعد  -

برنده  پرداخته شود، تا مشخص گردد چه عواملی پیش شناختی روانمؤثر بر افزایش توانمندي 

 باشد.در بین اعضاي تعاونی می شناختی نرواو بازدارنده توانمندي 

بود که یکی از این  رو روبههایی دیگر با محدودیت هاي پژوهشاین پژوهش مانند بسیاري از  -

ها بود. با توجه  آن به وسیله نامه پرسشها برقراري ارتباط با اعضاي تعاونی و تکمیل محدودیت

ر برخوردهاي اولیه حالت مقاومتی داشته و ها د که اعضاي این تعاونی، زنان بودند، آن به این

ها نداشتند که این مشکل با همکاري مدیرعامل نامه پرسشهمکاري الزم را در مورد تکمیل 

در  ها دادهها نداشتن اسناد و تعاونی مورد نظر تا حدودي حل گردید. یکی دیگر از محدودیت

 مورد اعضاي تعاونی بود.
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