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 نقش زنان در فرآيند توسعه روستايي و كشاورزي ايران جايگاه و ازريابي
 

0Fخدارحم بزي                    

سي                            1                  1F2 اسالم رئي
 

 چكيده
(صنايع دستي و  توسعه روستايي مفهومي جامع و چند بعدي بوده كه در برگيرنده رشد كشاورزي و فعاليتهاي وابسته به آن

صنايع روستايي)، زيربناهاي اقتصادي  اجتماعي، خدمات اجتماعي و تسهيالت مربوطه و مهمتر از همه توسعه منابع انساني 
در مناطق روستايي است. بدين ترتيب زنان روستايي با توجه به نقش و مسووليتهايي كه در محيط مزرعه و منزل دارند 

اتي مختلفي مي باشد كه مسلماً نيل به توسعه روستايي بسيار موثر مي باشد. توجه به نقش عهده دار وظايف توليدي و خدم
زنان روستايي در توسعه روستايي، در برگيرنده تالش براي شناسايي هر چه دقيق تر و ارزشگذاري  فعاليت آنان و رفع 

 بر اين اساس هدف اين مقالهايي مي باشد. مسايل و موانع بر سر راه گسترش فعاليت زنان روستايي در مسير توسعه روست
زنان روستايى در توسعه روستايى ايران است تا بدين وسيله بتوان از بخشهايى هر چند كوچك از  و جايگاه  بررسى نقش
 مطلع شد.  يي وغيرهتوسعه روستاوستايي را در توليد غذا، درآمد،توليد و بازاريابي، سهم زنان ر

 
 ، ايرانروستايي و كشاورزي  زنان و توسعه جايگاه زنان روستايي،روستايي،توسعه  واژگان كليدي: 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .استاديار گروه جغرافيا وبرنامه ريزي شهري  دانشگاه زابل ۱

Email: kh.bazzi@yahoo.com 
 
 .روستايي دانشگاه زابل -دانشجوي كارشناسي جغرافياي انساني  ۲

Email: islam.raesi@yahoo.com 
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 و مباني نظري مقدمه
زنان با توجه به نقشي كه در خانواده ايفا مي كنند، مي توانند به عنوان محور اصلي پيشرفت و توسعه 

امطلوب در سطح بين محسوب شوند با توجه به واقعيت هاي ملموس جهاني متاسفانه زنان ازموقعيتي ن
المللي برخوردارند. بطور مثال تفاوت در سطح سياست گذاري، سرمايه گذاري و دريافت حقوق براي كار 
مساوي پديده اي جهان شمول است. ميزان مشاركت زنان در فعاليت هاي اقتصادي تاييدي بر عدم توجه 

يي در تمام مراحل توليد محصوالت كشاورزي كافي به امور زنان و ارزش افزوده  آنان است، زيرا زنان روستا
و توليدات دامي و به طور كلي تمامي امور دوشادوش مردان به فعاليت مي پردازند و اوقات اندك فراقتشان 
را نيز صرف توليد صنايع دستي مانند گليم و قالي و غيره مي كنند. بنابراين ايجاد زمينه هاي خود آگاهي 

ي و اجتماعي زنان و برنامه ريزي جهت جلب مشاركت آنان در فعاليت هاي هدايت توانايي هاي اقتصاد
گوناگون الزامي است. در مناطق روستايي زنان نقشي به مراتب بيشتر از مردان در اقتصاد خانوار و 
فعاليتهاي درون منزل به عهده دارند و موجب رونق اقتصادي جامعه هستند. هنوز زنان جايگاه خود را در 

شورهاي جهان به ويژه  كشورهاي در حال توسعه به عنوان شهروندان فعال و برخوردار از استعداد بيشتر ك
مشاركت در عرصه هاي اقتصادي، سياسي،  اجتماعي و فرهنگي به دست نياورده اند و كماكان فعاليتهاي 

ئي ياد مي شود. زنان در محاسبات اقتصادي مد نظر قرار نمي گيرد و از آنان به عنوان نيروي كار نامر
تخمين بسيار مأيوس كننده تعداد زنان فعال روستايي و برآورد بسيار كم ميزان مشاركت زنان در 
فعاليتهاي اقتصادي تاييدي بر عدم توجه كافي به امور زنان و ارزش افزوده آنان است. زنان نيروي عمده 

فزايش هر چه بيشتر نرخ رشد توليد براي ايجاد تحول و منبعي بالقوه براي پيشبرد اقتصاد روستا و ا
محصوالت غذايي هستند اگر چه كشاورزي و دامداري به طور سنتي شغلي مردانه بوده اما نقش زنان هرگز 
محدود به خانه و خانواده نشده و زنان عالوه بر فعاليتهاي درون منزل در بيرون( كشاورزي، دامپروري، 

موضوع زنان در ايران به ويژه مناطق روستايي از يك سو با جنگلداري و... ) نيز فعال هستند. اهميت 
محدوديت امكانات و منابع توليدي و از سوي ديگر با رشد سريع جمعيت و انبوه بيكاران در فرآيند 
دستيابي به رشد و توسعه روستايي مواجه مي باشد و زنان روستايي در تمامي مراحل توليد محصوالت 

وشادوش مردان به فعاليت مي پردازند به طور كلي، توسعه فرآيندي است چند كشاورزي و توليدات دامي د
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بعدي و داراي ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كه مشاركت زنان روستايي در اين 
فرآيند ، مشاركتي فعاالنه و تاثير گذار يوده است  و مهمترين جنبه اين مشاركت تاكنون بعد اقتصادي آن 

 زنان روستايي بوده است. براي
 و خانه به حدود  زنان فعاليت حوزه زمين مشرق سراسر در نخستين روزگاران در گيرشمن، گفته به

 داشته فعالي مشاركت جامعه اقتصادي و اجتماعي فعاليتهاي در مردان همچون آنها و نبود خانواده
 مندي بهره با انساني جامعه از نيمي نوانع به همواره نان ايران، تاريخ درطول). 11 ،1372 گيرشمن،(اند

 فرايند در و بين اين در اند بوده متنوع و متعدد هايي نقش ايفاگر تفاوت اقتصادي  اجتماعي ازجايگاه
 محيطي رايط مرهون سرزمين اين زنان ديگر از بيش روستايي زنان اقتصادي  اجتماعي ايگاه پايدار، توسعه

 هاي شاخص استيالي واقعي در. است پذيرفته تأثير ندي ياييجغراف وعناصر عوامل از و بوده
 در خود مشاركت گستردگي رغم علي آنها كه است شده باعث روستايي فضاي در) ماندگي عقب(ناپايداري

 ضعف قدرتي، بي شامل محروميت از اي تله در پذير، آسيب اقشاري عنوان به همواره روزانه، هاي فعاليت
 پايدار فرايندتوسعه در را آنها  اقتصادي -اجتماعي جايگاه بالطبع كه محروميتي يند؛آ فقرگرفتار و جسماني

 جغرافيايي وفضاي مكان ر پايدار توسعه هاي شاخص رجحان شرايط در. است بخشيده تنزل شدت به
 جهت تر مناسب بستري روستايي، زنان جايگاه تعريف در عاميانه نادرست باورهاي از برخي زدايش و روستا
 ،1376 چمبرز،(است شده فراهم مذكور هاي محروميت از رهايي و زنان اين ومنزلت شأن ارتقاء
دستيابي به توسعه و بهبود كيفيت زندگي از آرمان هايي است كه همواره ذهن بشر را به خود ).144

يد دارد، مشغول نموده است. نظر به اين كه توسعه اقتصادي به تغيير برنامه ريزي شده ساخت توليد تأك
بنابر اين به دليل كاهش سهم كشاورزي در توليد و اشتغال، استراتژي هاي توسعه معموالً بر صنعتي شدن 

 ).  M.Chalton، 1984، 16 سريع شهري و به زيان كشاورزي و توسعه روستايي منجر شد(
ايط بهداشت، هاي اجتماعي غير اقتصادي مانند بهبود در سطح سواد، تعليم و تربيت، شرتوسط شاخص 

تصور بر اين بوده كه فرآيند توسعه بر  1970خدمات و تأمين مسكن تكميل شده است. تا پيش از سال 
زنان و مردان بطور يكسان اثر مي گذارد. در اين زمان نفوذ سرمايه داري منجر به مدرنيزاسيون و باعث 

، 1991، 21شد، تشديد نموده است(  زنان وارد مي اقتصاد سنتي شده و اين امر لطماتي را كه بر نابودي
Janet(. 
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از سوي سازمان ملل توجه » دهه زن«و در پي آن ،اعالم » سال جهاني زن«به عنوان  1975اعالم سال 
جهانيان را به نقش انكار ناپذير زنان در توسعه جلب كرد و انگيزه هاي الزم را در سازمان هاي بين المللي 

ور تالش در رفع تبعيض از زنان بوجودآورد در همين زمان و به خصوص و بسياري از حكومت  ها به منظ
) WID(بعد از اعالم سال زن، حجم عظيمي بررسي مسائل خاص زنان از ديدگاه هاي گوناگون پرداختند. 

با فرض بر اين كه رهيافت هاي توسعه بر عليه زنان عمل كرده » زنان در توسعه«از تحقيقات تحت عنوان 
كار نظريه گرديد و به اين نتيجه رسيد كه بايد از طريق رفع  )WID(ر شدن آنها شده، آغاز و باعث متضر

احتياجات عملي جنسيت در راستاي بدست آوردن ما يحتاج آنان، شرايط را براي رفع نيازهاي استراتژيك 
 ). Nafis، 1988، 34آنان فراهم ساخت( 

 

 طرح مساله

ال و مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي همواره در تاريخ پشيرفت با اينكه ضرورت الزام اقتصادي اشتغ 
جوامع بشري مطرح بوده لكن هنوز در كشور ما بين زنان و مردان تعادل مطلوب و قابل قبولي در اين 
زمينه در فعاليتهاي مختلف ايجاد نشده است و اين امر به علل مختلف اقتصاديي، اجتماعي،  فرهنگي و 

گذشته تا به حال مربوط مي شود. زنان تقريباً نصف جمعيت جهان را تشكيل مي  سياسي كشور از
درصد از درآمد جهان است؛ زنان روستايي قشري زحمتكش و فعالند كه  10دستمزد آنها فقط برابر  دهند؛

ادر، در تمامي فعاليتهاي روزانه اعم از كشاورزي ،دامداري، توليد لبنبات فرش،گليم،شالبافي، نخ، حصير، چ
هيزم، پرورش ماكيان، ظروف و صنايع دستي و... همپاي مردان عالوه بر امور خانه داري ، همسرداري و 
بچه داري سهيم مي باشند و ازاين بابت نصيبي منطبق با تالش و فعاليت خود بدست نمي آورند حمايت از 

بعنوان قشر تاثيرگذار و انتقال  زنان و آموزش آنان و همچنين مهارت سازي در آنان و توانمند ساختن زنان
دهند؟ فرهنگ و ارزشها، امري است كه بايد در برنامه ريزيهاي تصميم گيران و سياستگذاران مورد توجه 

 قرار گيرد.
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حال با توجه به نكات ياد شده براي رسيدن به پاسخ اين سوال كه در نقاط روستايي زنان چه نقشي در 
 دارند سواالت زير مطرح مي شود : اقتصاد خانواده و توسعه روستايي

 نقش زنان در برنامه هاي توسعه چه اندازه مي باشد؟  – 1 

 زنان تا چه حد در فعاليت خود آزاد هستند؟  – 2 

 مشاركت زنان در توسعه روستا تا چه اندازه در فرآيند توسعه موثر است؟  – 3 

 مورد نظر و نارسايي هاي آن چيست؟مشكالت زنان در رابطه با فعاليت آنان در روستاي   – 4 

 

 روش تحقيق

در مقاله حاضر، از روش تحقيق كتابخانه اي و اسنادي بكار برده شده است. اين تحقيق كه بر اساس 
كه نقش زنان در جوامع روشهاي فوق الذكر انجام شده است كه نتايج بدست آمده از آن حاكي است 

بطوريكه زنان روستايى در تهيه غذا، كمك به فعاليت هاى  روستايي امروز يك اصل غيرقابل انكار است
 كاشت، داشت و برداشت، پرورش احشام، توليد و بازاريابي و غيره دارند.

 
 توسعه مفهوم 

توسعه، فرآيندي است كه موجب رشد كمي توليدات كاال و خدمات مي شود و در روند آن پديدههاي ناباب 
يسوادي و... ) از بين مي روند و ضمن حصول استقالل اقتصادي و اجتماعي (نظير فقر و محروميت يا ب

تقويت بنيه مالي و مادي جامعه، تحقق عدالت اجتماعي، ترقي فرهنگي، علمي و فني صورت مي پذيرد. 
توسعه به فراگردي گفته مي شود كه در آن جامعه از وضع نامطلوبي به وضع مطلوبي متحول مي شود. اين 
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هاي جامعه را در بر مي گيرد و ماهيت آن اساساً آن است كه توان و ظرفيت بالقوه فراگرد تمامي نهاد
جامعه به صورت بالفعل در مي آيد. به عبارت ديگر در فرآيند توسعه، استعدادهاي سازماندهي جامعه از هر 

راين توسعه جهت بارور و شكوفا م يشود. چه از نظر اقتصادي و چه از نظر اجتماعي، فرهنگي و سياسي. بناب
را بايد جرياني چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامه مردم و 
نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق است(حاتمي، 

1386 ،2 .( 
 

 و كشاورزي  توسعه روستاييمفهوم 
وشته هاي فراواني كه درباره توسعه روستايي وجود دارد، هنوز تعريف و طيف مشكل اينجاست كه به رقم ن

در اينجا به بعضي از تعاريف توسعه روستايي اشاره  توسعه روستايي با دقت و وضوح كامل نشده است.
است كه توسعه روستايي را اينگونه تعريف  ، اولين تعريف كه در كتاب آقاي آسايش به آن اشاره شده داريم

 :ي كنندم
، 1380(آسايش،» توسعه روستايي راهبردي استجهت بهبود زندگي اجتماعي و اقتصادي روستاييان فقير«

10 .( 
)، مدعي است كه توسعه روستايي در عين حال كه عمدتا منوط به پيشرفت كشاورزي 1378مايكل تودارو(

ح زندگي از جمله بهبود درآمد، و شامل: الف) بهبود سطزارعين كوچك است، از اين بسيار فراتر مي رود 
اشتغال، آموزش، بهداشت و تغذيه، مسكن و رشته متنوعياز خدمات اجتماعي مربوط؛ ب) كاهش نابرابري 
در زمينه توزيع درآمدهاي روستايي و كاهش عدم تعادل درآمدها و امكانات اقتصادي بين مناطق شهري و 

ت و تسريع روند پيشرفت در طول زمان گسترش توانايي بخش روستايي در تثبيروستايي؛ ج) 
 ). 232و  231، 1384است(طالب،

توسعه روستايي مفهومي جامع و چند بعدي بوده كه در برگيرنده رشد كشاورزي و فعاليتهاي وابسته به آن 
(صنايع دستي و صنايع روستايي)، زيربناهاي اقتصادي اجتماعي، خدمات اجتماعي و تسهيالت مربوطه و 

مه توسعه منابع انساني در مناطق روستايي است. استراتژيهاي توسعه روستايي بر هفت هدف مهمتر از ه
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مشخص بنا نهاده شده اند كه عبارتند از: رشد توليدات كشاورزي، استفاده بهتر از منابع كمياب، كاربرد 
عيت روستايي بهينه سرمايه، ايجاد فرصتهاي شغلي، توزيع مجدد درآمد، ارتقاء سطح زندگي و مشاركت جم

در تمشيت امور در جامعه. بدين ترتيب زنان روستايي باتوجه به نقش و مسؤوليتهايي كه در محيط مزرعه 
و منزل دارند عهد هدار وظايف توليدي و خدماتي مختلفي مي باشند كه مسلما در نيل به توسعه روستايي 

  بسيار مؤثر مي باشد.
فرآيند همه جانبه و پايداري مي داند كه در چارچوب آن، توانايهاي از اين منظر، اوفارل توسعه روستايي را 

اجتماعات روستايي به منظور رفع نيازهاي مادي، معنوي و كنترل موثر بر نيروهاي شكل دهنده نظام 
، 1389سكونت محلي( اكولوژيكي، اجتماعي، اقتصادي ونهادي) رشد وتعالي مي يابد( وثوقي و ايماني، 

24 .( 
ديده روستا در قالب هر برنامه ريزي منطقه اي از اولويت و اهميت خاصي برخوردار است(شيعه، توجه به پ
). البرت واترسون، توسعه و عمران روستايي را يك فعاليت چندبخشي مركب مي داند كه شامل 1378،2

 ).21، 1381توسعه كشاورزي و توسعه تسهيالت اجتماعي براي هر فرد روستايي مي باشد(آسايش،
 

   روستايي زنان اقتصادي -اجتماعي جايگاه
 كس هر كه داند مي جايي را اقتصادي -اجتماعي پايگاه يا جايگاه خود اجتماعي علوم فرهنگ در ببرو آلن
 طور به او به فرد معاصران كه داند مي اعتباري يا وضع نيز و كند مي اشغال اقتصادي -اجتماعي ساخت در

 ). 381 ،1375 بيرو،( دارند مي تفويض كند مي زندگي آن در كه اي جامعه بطن در عيني
 طبقه آموزش، درآمد، سطح: از عبارتند اقتصادي -اجتماعي متغيرهاي انديشمندان، از برخي اعتقاد به

 بر مي تواند كه ديگري فيزيكي اموال و خانه مالكيت شغلي، وجهه ديگرخواسته، يا خودخواسته، اجتماعي
 بين تعهدات در ).Reddy ،1985، 85باشد( داشته بسزايي تأثير ها فعاليت در دافرا داوطلبانه مشاركت

 فقرزدايي منابع، بر كنترل و دسترسي زنان، نقش شناخت همچون مواردي ، 21 دستوركار جمله از المللي،
 زنان جايگاه تحكيم در مؤثر عوامل عنوان به آنها كردن قدرتمند و سازماندهي و كار، و آموزش با زنان از
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 ). WEDO ،2004 ،3(است شده برشمرده
 

 نقش زنان در توسعه روستايى ايران
بخش كشاورزى، يكى از تواناترين بخش هاى اقتصادى كشور است كه تأمين كننده يك سوم اشتغال، 

نياز صنايع به محصوالت  90/0بيش از چهار پنجم نيازهاى غذايى كشور، نيمى از صادرات غير نفتى، 
ميليون خانوار روستايى  2/4ك پنجم توليد ناخالص داخلى كشور است. توليدات اين بخشكشاورزى و ي

در اقتصاد كشاورزى، سهم » غير مشهود و نامرئى«است. زنان به حاصل فعاليت  عنوان يكى از عوامل 
عظيمى از كل نيروى انسانى مورد نياز بخش كشاورزى در سطح جهان را به خود اختصاص مي 

). بر طبق آخرين آمار رسمى و مستند، كل جمعيت زن و مرد 266-291، 1385همكاران،  دهند(موحد و
هزار  6306هزار نفر بود كه در  اين ميان جمعيت فعال روستايى،  16753، 1375روستايى ايران در سال ، 

نان شاغل و هزار نفر از آ 766درصد) از جمعيت فعال را زنان روستايى تشكيل مى دهند كه  14نفر (تقريباً 
هزار نفر زن  7359هزار نفر مرد هستند و  10257بقيه بيكارند. از كل جمعيت غير فعال روستايى، 

سال سن  6هزار نفر خانه دار و بقيه نيز كمتر از  5176هزار نفر آنها محصل،  1645هستند، كه 
در نظر گرفتن اين آمار و ارقام الزم است به اين نكته  ). با176-195، 1386دارند(مهربانيان و مؤذنى، 

توجه شود كه بر اساس مطالعات و بررسى هاى انجام شده، انجام شده، يك چهارم توليد ناخالص ملى 
درصد نيروى كار  35-40كشورمان در بخش كشاورزى است كه سهم زنان در اين ميان، چشمگير مى باشد

 ). 204-205، 1377زنان روستايى تشكيل مى دهند (حيدرى،  40در اين بخش را ؛ به طورى كه 
بنابراين همان طور كه از آمارها برداشت مى شود، زنان در حدود نيمى از جمعيت جامعه روستايى ايران را 
تشكيل مى دهند. آنان داراى نقش هاى متفاوتى، از جمله وظايف همسرى، كدبانوگرى، توليد و تبديل 

مثل ماست و پنير، كار در مزارع خانگى، تهيه آب و وسائل سوخت، مشاركت در  فرآورده هاى خوراكى
فعاليت هاى اجتماعى، كار بعنوان مزدبگير و ... مى باشند. نقش زنان در توليد غذا از منطقه اى به منطقه 
ديگر و از محصولى به محصول ديگر متفاوت است. عالوه بر مشاركت زنان روستايى در فعاليت هاى 

اورزى، بيشتر آنها در زمينه صنايع دستى نيز فعال هستند كه سهم اين قشر در توليد صنايع دستى در كش
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درصد است (همان) كه توليد صنايع دستى عالوه بر اينكه اهميت زيادى در خود اشتغالى زنان  75حدود 
عنوان يكى از منابع روستايى دارد، محصوالت توليد شده نيز اغلب جنبه صادراتى داشته و در نتيجه به 

مهم ارزآورى براى كشور محسوب مى شود. يكى از اين صنايع دستى كه زنان روستايى مهمترين نقش را 
است، 15-16در توليد آن دارند، فرش دستباف است. ساعت در روز  طول زمان كارى زنان روستايى بين 

خستگى بيشتر به همراه  كارشان نيز يكنواخت تر و سنگين تر از زنان شهرى است، در نتيجه
). خوشبختانه تحقيقاتى در باره نقش زنان روستايى در 176-195، 1386دارد(مهربانيان و مؤذنى، 

روستاهاى ايران انجام گرفته اند كه مى توان آنها را دليلى بر اثبات ادعاى نقش زنان روستا در توسعه 
رفته توسط يوسفى در روستاى لج استان كشاورزى و روستايى دانست. براى مثال در مطالعه انجام گ

آذربايجان غربى، كه درباره نقش زنان در چغندركارى و گوجه فرنگى انجام گرفت، اين نتايج به دست 
درصد از نيروى كار را در چغندركارى تشكيل مى دادند. يعنى فعاليت هاى مربوط به  38آمدند: زنان 

ست انجام مى گيرند را زنان بر عهده داشتند. همچنين وجين، تنك، جمع آورى و سرزنى محصول كه با د
در فعاليت هايى نظير زهكشى، وجين و تنك، برداشت و بسته بندى محصول و تا حدودى فعاليت هاى 
مربوط به سم پاشى و كودپاشى در محصول گوجه فرنگى كه به طور دستى انجام مى شوند، با كمك زنان 

-9، 1384(يوسفى، رصد نيروى كار را تشكيل مى دادندد 41ها زنان انجام مى گرفتند كه در اين زمينه 
6 .( 
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 1375-1389 سالهاي -جنس و روستايي و شهري مناطق تفكيك به كشور كل جمعيت برآورد

 
 منبع: مركز آمار ايران

 
 نقش زنان در توليد محصوالت كشاورزي ايران

در سراسر دنيا، وظيفه زنان روستايى تهيه غذا، كمك به فعاليت هاى كاشت، داشت و برداشت، پرورش 
ن روستايى در مناطق روستايى به احشام، توليد و بازاريابى است. بنا به گزارش بانك جهانى، فعاليت زنا

شكل كارهاى كشاورزى است. آمارهاى غيررسمى حاكى از آن است كه زنان روستايى در ايران به ميزان 

   روستايي     شهري  شرح

 زن مرد جمع زن  مرد  جمع  

1375  3681778
 

 1880502
 

 1801276
 

23237699 1171013
 

1152756
 

1376  3793333  1940353  1852979 2313709 1167106 1146603 

1377  3906573  1993858  1912715 2303677 1162705 1140972 

1378  4023401  2052807  1970594 2291803 1157401 1134401 

1379  4140734  2112012  2028721 2281197 1152784 1128413 

1380  4258746  2171564  2087182 2271384 1148583 1122800 

1381  4370998  2228171  2142826 2259043 1143164 1115879 

1382  4483498  2284904  2198594 2247982 1138445 1109537 

1383  4596643  2341964  2254678 2237829 1134208 1103620 

1384  4709588  2398920  2310667 2229452 1130960 1098491 

*1385  4825996  2457644  2368352 2223581 1128992 1094589 

1386  4957192  2523906  2433286 2196013 1113823 1082190 

1387  5092794  2592327  2500466 2165564 1097306 1068257 

1388  5232478  2662861  2569617 2132578 1076270 1056308 

1389  5363765  2729145  2634620 2109557 1066650 1042907 
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درصد در زراعت پنبه و دانه هاى  50درصد در توليد سبزى و صيفى،  90درصد در زراعت برنج،  60
 -1382،57ابريشم مشاركت دارند(جمشيدى  درصد در پرورش كرم 90درصد در امور باغها و  30روغنى، 

64  .( 
 

 موانع فعاليت زنان در روستاهاي ايران 
مطالعات اقتصادى و اجتماعى نشان داده است كه موانع متعددى در مسير نقش زنان در توسعه روستايي 

 ايران وجود دارد كه عمده آنها به شرح ذيل مى باشد:
 الف:موانع فردى

 منجر به عدم اعتماد به نفس، احساس حقارت، و خود كم بينى مى شود. پايين بودن سواد كه •
حجم زياد فعاليت آنان و تنوع در كار زنان روستايى (بچه دارى، امور منزل، كشاورزى، دامپرورى، صنايع  •

 دستى)
 كم بودن اطالعات، دانش و آگاهى هاى علمى و كاربردى آنها •
 ت و بهداشت فردىسوءتغذيه و پايين بودن ضريب سالم  •

 ب: موانع خانوادگى
 عدم آگاهى نسبت به نحوه برخورد با دختران و زنان •
تعصبات خانوادگى و موافقت نكردن شوهر يا پدر با حضور زنان در فعاليت هاى اجتماعى و اقتصادى به  •

 داليل مختلف فرهنگى و يا تمايل نداشتن به از دست دادن نيروى كار منزل
 منفى نسبت به توانايى آنان باور ونگرش  •
 تبعيض هاى جنسيتى  •
 ج ) موانع اجتماعي : 
 آداب و سنن غلط نظير خرافات ، تقديرگرايي و ... •
 دسترسي پايين زنان به اعتبارات و تسهيالت نهادها و عوامل توليد •
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شاركتي به دور از دسترس بودن خدمات ترويجي ، جهت گيري فعاليت هاي اجتماعي و برنامه هاي م •
 سمت مردان

 كمبود متخصصان زن در جهت آموزش زنان روستايي •
 مشكالت دسترسي به خدمات و تسهيالت اجتماعي و بهداشتي •
 پايين بودن دستمزد زنان روستايي در مقايسه با مردان •
 حضور بسيار اندك سازمان هاي غيردولتي زنان براي پيگيري مسائل و مشكالت زنان روستايي •
 ). 17-18، 1387حضور كم زنان در مديريت روستا و نهاد دهياري( اميري،  • 
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 گيري نتيجه
زنان در جوامع در حال توسعه نقش چشمگيري را در اقتصاد روستا ايفاء مي كنند؛ اما شواهد فراواني 

شدن تعداد زيادي  حاكي از آن است كه سياست هاي توسعه بكار رفته در مناطق روستايي منجر به خارج
از زنان خصوصاً زنان تحصيل كرده از بازار كار روستايي شده است. مشاركت زنان روستايي خصوصاً زماني 

  .كه عنوان سرپرست خانوار را دارند، حساس تر ميشود
با توجه به اينكه روستا يك مكان مناسب براي كشاورزي و فعاليتهاي جانبي وابسته به آن است مي توان 

كه نقش زنان در روستاها بيشتر معطوف به اين نكته بوده و در صورت توسعه بخش كشاورزي در  گفت
روستاها و امكان نهادينه كردن زير ساخت هاي مناسب مي توان نگاه درستي به فرايند توسعه داشته 

ي مورد بخش كشاورزي به عنوان يكي از مهم ترين بخش هاي توليدي كشور در تامين امنيت غذاي باشيم.
نياز مسئوليت بسيار سنگيني بر دوش دارد، كه با توجه به بهره وري نيروي انساني مي تواند اين بخش را 
در دست يابي به اين هدف عمده خود در حد بسيار مناسبي ياري دهد. در اين راستا زنان نيز نقش مهمي 

نان روستايي با آن مواجهند هنوز را ايفا مي كنند. با اين وجود به دليل محدوديت هاي بي شماري كه ز
امكان بروز توانمنديهاي خود را در اين زمينه نيافته اند. در اين ميان با توجه به نقش بسيار عمده اين گروه 
فراموش شده در فعاليت هاي كشاورزي، تمركز و توجه ويژه به اين قشر عظيم از جامعه و فراهم ساختن 

اي آنها مي تواند به رفع موانع و مشكالت بي شمار پيش روي آنها خدمات حمايتي، آموزشي و ترويجي بر
كمك كرده و در نهايت منجر به افزايش و بهبود بهره وري آنها در امر كشاورزي و در نتيجه افزايش رفاه و 
آسايش جامعه روستايي گردد. براي آنكه بتوان موانع و مشكالت فعاليت زنان در روستاها را رفع نمود بايد 

يك برنامه ريزي دقيق و مدون به تقويت بنيه كاري زنان پرداخت تا با همكاري آنها بتوان در يك مسير  با
صحيح قدم گذاشت. دسترسي روستائيان به آموزش در سطوح مختلف، امكان برخورداري آنان از فرصتهاي 

حالت تمركز و  شغلي مناسب و همچنين تجهيزات صنعتي، فني و درماني موجب خواهد شد كه شهرها از
جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي بيرون رفته و امكان توزيع عادالنه منابع و تسهيالت ميان شهر و 
روستا فراهم گردد و دولت بجاي تحمل هزينه هاي سنگين كنترل جمعيت شهرنشين، اين هزينه ها را در 

جهه با عدم امكانات مي بينند و جهت توسعه روستايي و حمايت از زنان روستايي كه آسيب بيشتري در موا
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نسبت به مردان از نرخ مهاجرت بسيار كمتري برخوردارند و مجبور به انطباق با شرايط موجود و استفاده از 
امكانات موجود مي باشند ، به مصرف برساند. در جهان امروز نيل به اهداف توسعه بدون استفاده از توانايي 

 . زنان غيرممكن استهاي نيمي از افراد جامعه ، يعني 
در فعاليت هاي اقتصادي مشاركت زنان در امور روزمره اقتصادي در بسياري از كشورها دسترسي نسبتاً كم 
آنها به منابع اقتصادي است. كه بايد با در اختيار  قرار دادن امكانات اقتصادي به زنان توان آنها را در اين 

آنها حضور زنان در امور اقتصادي را دگرگون كرده، فعاليت  زمينه نيز تقويت نماييم. حوزه ديگري كه در
هاي كشاورزي است. فرصت هايي كه زنها در اين حوزه بدست مي آورند مي توانند تاثير تعيين كننده اي 
بر كاركرد اقتصاد و مناسبات اجتماعي مرتبط با آنها داشته باشند. مباحث مشابهي در شناخت نقش زنان 

يستي، به خصوص در حفظ منابع طبيعي، با ارتباط به زندگي و كار زنان مطرح مي در تحوالت محيط ز
شوند. در حقيقت توانمندسازي زنان يكي از مباحث اصلي فرآيند توسعه براي بسياري از كشورها در جهان 
 امروز است. عوامل موجود شامل تحصيالت زنان، الگوي مالكيت آنها، فرصت هاي شغلي آنها و كاركردهاي
بازار كار هستند، اما چنانچه از اين متغيرهاي نسبتاً كالسيك فراتر برويم، اين عوامل همچنين شامل 

هاي اقتصادي زنان و شرايط  -ماهيت مناسبات شغلي، نحوه برخورد خانواده و بطور كلي اجتماع با فعاليت
كنند  هستند. تمركز  -ومت مياقتصادي و اجتماعي كه تغيير در اين روحيات را ترغيب يا در مقابل آن مقا

توجه بر نقش عامليت زنان نتايج مستقيم روي رفاه زنان دارد ، اما گستره آن بسيار فراتر از رفاه زنان 
 خواهد بود. 

نتيجه آخر اينكه زنان و مردان هردو در برنامه هاي كشاورزي و توسعه روستايي نقش دارند، اما هركدام بر  
انجام مي دهند آگاهيها و نيازهاي متفاوتي دارند از آنجا كه كليه فعاليتهاي اساس نوع فعاليتهايي كه 

انسان براي تامين نيازمنديهايش انجام مي گيرد و مهاجرت روستائيان به شهرها نيز به جهت اميد به 
دستيابي زندگي بهتر و با كيفيت تر است، لذا مي بايست دولتها و حكومتها در سياستگذاري هاي خود و 

رنامه ريزيها، توجه خاصي به برنامه ريزي منطقه اي داشته باشند و اين امر ميسر نمي گردد مگر با ب
شناخت عناصر اقليمي، جمعيتي،  فرهنگي، اقتصادي و سياسي هر منطقه و همچنين نوع ارتباط اين 

هرچه بهتر و عناصر با عناصر خارج از منطقه و بيروني. چنين مطالعه و شناختي موجبات برنامه ريزي 
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منطبق با نيازهاي منطقه را فراهم كرده و از هدر رفتن سرمايه گذاريهاي انجام شده جلوگيري مي كند. 
اگر امكانات آموزش، بهداشت، اشتغال، درمان و ... در روستا فراهم گردد و ارتقاء سطح كيفي زندگي 

از طرفي حمايت از توليدات  روستائي همانند شهر مورد توجه قرار گيرد، مهاجرت تعديل مي شود.
كشاورزي و دامي روستائيان و همچنين صنايع محلي و جذب بازارهاي مناسب براي آن از طرف حكومتها 
مي تواند در دلبستگي روستائيان به زندگي روستايي موثر واقع شود. در نهايت نگاه مثبت برنامه ريزان امر 

ارتقاي موقعيت يك خانواده بهره مند روستائي خواهد  توسعه به مشاركت زنان روستايي، كمك شاياني به
 رساند و عاملي جهت كاهش شكاف ميان خانواده هاي شهري و روستائي خواهد گرديد.
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