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  چكيده :

بلكه در هيأتي هم سـو،  » تقابل«اثبات حضور زن در كنار مرد در تكوين تمدن بشري، نه به صورت يك 

واقعيت و حقيقتي است كه مي توان روزنه اي به كشف آن حقيقت ديگر يعني اهميت و نقش زن و توانايي و 

جهان امروز باشد. زن ايراني نيز همچون ديگر همجنسانش در سراسر جهان (هر  آگاهيش براي رويارويي با

چند با شدت و ضعف) چهارچوب هاي كهن را شكسته و از محدوده آشناي ديرپـاي خـود گـام بـه جهـاني      

گذارده است كه ارزش هاي نويني را طلب مي كند. ديگر نمي توان با حقوق محدود هزاره پيش، قرن پيش و 

هه پيش جامعه را پيش برد. امروزه بحث توسعه و روند حركت بـه سـمت ارتقـاي كمـي و كيفـي      يا حتي د

شاخصه هاي پيشرفت و توسعه، از جمله عوامل بسيار مهمـي هسـتند كـه تمـام تـالش تصـميم گيـران و        

سردامداران كشورها به خصوص جهان سوم را به خود مشغول داشته است. كشور ما نيز از اين مقوله جـدا  

ست و بحث ها و تالشهايي كه به نوعي چه در قوه مقننه و چه در قوه مجريه صورت مي گيـرد گـواه ايـن    ني

در برنامه ريزيهاي توسعه تاكنون نقش زنان در مراحل مختلف توسعه بـه صـورت كامـل و يـا      مطلب است.

نمـوده كـه مسـلماً    سيستماتيك مورد توجه قرار نگرفته است و يا اثر اين فرآيند را بر وضع زنان مشخص ن

همين مساله، ناتواني برنامه هاي توسعه را در تاثيرگذاري و دست آخر نتيجه كار بـه خـوبي نمايـان نمـوده     

اي كافي هاي توسعه عامل ايجاد تغييرات هستند بنابراين طراحي پروژه ها نياز به داده هاي پايهپروژهاست. 

پيشرفت بدان نظر دارند توسعه پايدار است كه مستلزم  يكي از اهدافي كه دولتهاي خواهانو مناسب دارد. 

تحقق توسعه اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي است. اما توسعه تنها برداشت كالمي از يـك حركـت نيسـت    

بلكه خود گرايشها و مقدمات خاصي را مي طلبد كه راه را جهت حركت جامعه به سوي آينده تـوام بـا رفـاه    

نارسـايي  » اشتباه در كجا رخ داده اسـت؟ «اين نظريه با طرح سؤال  مي كند. اقتصادي و آرامش خيال هموار

اساسي پروژه هاي توسعه روستايي رايج را در عدم مشاركت زنان روستايي در برنامه ريزي توسعه اي مـي  

و سازماني براي بيـان خواسـته هايشـان     اكثريت وسيعي از زنان روستايي فاقد تشكيالت دداند و تأكيد دار

ده و در نهايت نتيجه گيري مي نمايد تنها از طريق مشاركت كامل و فعال زنان روستايي، توسعه روستايي بو

اين جستار، نقطه شروع را به شمار آوردن زنان در پروژه هاي توسـعه پايـدار    مفهوم واقعي خود را مي يابد.

در چنـد روسـتاي نمونـه در نـواحي      با اشاره به انواع فعاليتهاي زنان روسـتايي  تحقيقدر نظر گرفته و اين 
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مختلف ميهن عزيزمان صورت گرفته است. در نهايت سعي شده با سازماندهي اين اطالعـات، راهكارهـايي   

  جهت تسهيل در اجراي پروژه ها در راستاي دستيابي به توسعه پايدار ارايه گردد.

 مشاركت -5پروژه هاي توسعه  -4زنان روستايي  -3توسعه روستايي  -2توسعه پايدار  -1 كليد واژه :

  مقدمه 

  شناخت هويت زنان ايراني

اجتماعي جهان  –بزرگترين مشغله و درگيري سياسي  ،جستجو براي بازيابي هويت هاي گمشده امروز

   .ما است

گويي به ناگهـان و بـا تنشـي    

همه اقوام و ملـت   ،شديد و جادويي

ها و گاه اقليت هاي مذهبي و فرقـه  

ني سر بر داشته و اي از خوابي طوال

با تكاپويي تند و جنون آميز و غالبـاً  

درصـدد   ،در خشونت بارترين شكل

تبار از ياد  ،باز يافتن هويت گمشده

   .رفته و يا مستحيل شده خويشند

اما هويتي كه ما در جسـتجوي  

ن و ميـان ز  ،قصد اين نيست كه به بهانه جسـتجوي هويـت زن   .از اساس به گونه ديگري است ،آن هستيم

   .سرزمين و يا حدود و ثغوري را طلب كرد ،مرد خط جدايي افكند و با اثبات حقانيت راستين يا دروغين آن

در جايگاهي فراتـر از قـوم و ملـت و     ،زن در قالب نيمه پيكر انساني كه زاينده آن نيمه ديگر نيز هست

ي يافتن هويت و سرشت راستين نـوع  تالش برا ،جستجو براي يافتن هويت راستين او .نژاد و تبار قرار دارد

   .بشر براي جهاني انسان پرور و انسان گرا است

زن در عرصه جهان پهناور ما پيوسته زن بوده است و در همه جاي اين جهـان و از آغـاز پيـدايش بـر     

وردن و پر ،زادن .بار مسئوليتي ويژه را بر دوش داشته است ،و مكان و نژاد و رنگ و آيينفارغ از زمان  ،زمين

هويت جويي  ،در حقيقت .و اين بخشي از حيات زن است كه انكار و چون و چرا نمي پذيرد .به بلوغ رساندن

نقشي كه زن در كنار يا جـدا از   .براي زن در وراي اين بخش از زندگي و اين امتياز ويژه او بايد صورت گيرد

در پيـدايش   ،زيربناي فرهنگ و تمدن ،ريخيساختار تا –در ساختار اجتماعي  –وظيفه باز توليد نسل بشري 

   .موضوع بحث ما خواهد بود ،باورها و اعتقادها و سرانجام در اعتالي بشر داشته يا نداشته است

بـه هـر    .چهره زن درخشندگي و جالي بيشتري به خود مي گيرد ،همچنان كه در گذشته ره مي سپاريم

مي توان يافت كه شـهر را در  اي رفيع ترين بنا و عبادتگاه پيكر او را بر بلند ،دولت شهري كه گام مي نهيم

يادگار بنيانگـذاران ايـن دولـت    در فرهنگ و تمدن انسان » نخستين ها«بسي از  .بازوان حمايت خود داشته

مـردم   ،ايـن مردمـان كشـاورز بـا ايزدشـان      .شهرها و ثمره ورود و حضورشان در اين بخش از جهان بود
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 ،جشـن هـا   ،شيوه گردهمـايي  ،كانال هاي آبرساني ،معماري ،مدارس عمومي ،انمادر محوريش ،ساالريشان

عالمات و خط مكتوبشان چنان گنجينه اي از ابتكار انديشه  ،سرودها و اسطوره ها و از همه مهمتر ،افسانه ها

د كـه  تي دشمنان و تباه كنندگانشان به ميراث بر جاي نهاده انحو عمل براي تمامي نسل هاي پس از خود و 

به ندرت مي توان در زواياي پنهان و آشكار زندگي و تمدن و فرهنگ بشري چيزي يافت كـه ايـن مردمـان    

   .ست كم به آن اشاره نكرده باشنددسخت كوش و آينده نگر پايه گذارش نبوده و يا 

ر بلكـه د » تقابـل «نه به صورت يـك   ،اثبات حضور زن در كنار مرد در تكوين تمدن بشري ،به گمان ما

واقعيت و حقيقتي است كه مي توان روزنه اي به كشف آن حقيقت ديگر يعني اهميت و نقش  ،هيأتي هم سو

   .زن و توانايي و آگاهيش براي رويارويي با جهان امروز باشد

زن ايراني نيز همچون ديگر همجنسانش در سراسر جهان (هر چند با شدت و ضعف) چهارچوب هـاي  

آشناي ديرپاي خود گام به جهاني گذارده است كه ارزش هاي نويني را طلـب   كهن را شكسته و از محدوده

اين  ،از نسل مادر خود فرسنگ ها به دور است ،زن ايراني كه امروز به ساحت اجتماع پا نهاده است .مي كند

ـ  .زندگي جديد و نسل جديدي كه او بايد بزايد و بپرورد اي نيازمند وضعيت و حقوق جديدي است كه با باوره

اين تضاد بـه فضـاي زنـدگي فـردي او      .كهن و حتي معيارهاي دهه هاي گذشته در تضادي جدي قرار دارد

ديگر نمي توان با حقوق محدود  .و پرسش هاي تازه اي را در جامعه مطرح مي كندبسنده نمي كند و مسايل 

   .قرن پيش و يا حتي دهه پيش جامعه را پيش برد ،هزاره پيش

در دوراني زندگي مي كنيم كه حتي اگر بخواهيم چشم بر روي تمامي ابعاد تأثير زنان بـر   ،با اين همه ما

افزون بر نيروي عظـيم كـار    .نمي توانيم نقش زنان را در اقتصاد ناديده بگيريم ،رويدادهاي اجتماعي ببنديم

رين قشر خريدار زن ساده خانه دار روستايي و شهري به صورت بزرگت ،زنان در خدمات و توليد و كشاورزي

و مصرف كننده در تمامي طبقـات  

مسير و نحـوه عملكـرد    ،اجتماعي

بازار عرضه و تقاضـا را در زمينـه   

 .اجناس مصرفي تعيين مـي كنـد  

هم اكنون در اكثريـت قريـب بـه    

تنظـيم   ،اتفاق خانواده هاي ايراني

نحوه تهيه و ميزان مصـرف مـواد   

ــه  ،غــذايي پوشــاكي و تزيينــي ب

   .عهده زنان است

ــداقلي از   ــئوليت ح ــن مس اي

بـه دليـل    .ضايعات و زيان هاي عمده و عمومي بـه دنبـال دارد  اقتصادي را طلب مي كند كه فقدانش آگاهي 

تنوع مشاغل و گسترش آن و همچنين نياز به كسب درآمد بيشتر و انهدام  ،پيچيده تر شدن روابط اقتصادي
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بخش بزرگي از مسئوليت هـايي كـه    ،انواده و خانهو افزايش زمان غيبت مردان از خ» تبار محوري«سيستم 

   .پيش از اين به حكم سنت به دوش مردان بود به دوش زنان منتقل شده است

  

  نقش زن در فرهنگ و تمدن ايران 

در تاريخ پرافتخار ايران كمتر كتابي مي توان يافت 

كه در آن نـامي از زن بـرده نشـده باشـد و يـا آن كـه       

   .آن را زنان تشكيل نداده باشندقهرمان يا قهرمانان 

اگر به منابع ديني رجوع كنيم كهن ترين آنها كه در 

ان از آفرينش آدم و ارتباط زن و مرد سخن رفته تورات 

بـه   در اين كتاب مقدس كه شرح آزادي يهوديان .است

خداوند « :دست كوروش كبير ثبت شده است چنين آمده

ـ  :گفت راي او يـاري  درست نيست آدم تنها باشد و از ب

مالحظه مي شـود كـه در يكـي از كهـن     » بايد بيافرينم

ترين منابع تاريخي زن و مرد از هم جدا نبوده و هر يك 

   .سهمي مساوي داشته اند

تاريخ نشان مي دهد كـه در اكثـر نقـاط دنيـا بـه      

دوستان زن مادام در هن». شور زن در اجتماع داراي مقام برجسته و مهمي نبوده استآاستثناء ايران و مصر و 

العمر تحت تسلط پدر و شوهر و يا مرد خانواده زندگي مي كرد و هرگز از رموز زندگي آگاهي نمي يافته است 

ولي در كشـور مـا زنـان     .همين طور در كشورهاي بابل يا چين .و براي خود هيچ حقي تصور نمي كرده است

   .ه ندهميشه مورد احترام بوده و مقام ارجمندي در اجتماع داشت

كتاب مقدس زرتشت همه جا به نيكي از زن ياد شده و مطالبي آمده كه مشخص مي كند در » اوستا«در 

ايران باستان آن چنان زن و مرد يكسان بوده اند كه حتي پس از مرگ نيز يكسان به محك آزمايش زده مي 

   .شدند و پاداش خود را يكسان دريافت مي كرده اند

آن كه خشكسالي در سرزمين ايران از ديرباز آفتي بسيار بزرگ بوده است براي  در همين كتاب يادآوري

حفظ ايران از اين آفات به درگـاه خداونـد   

استغاثه شده و در چنين احوال ايـزد آب و  

آباداني كه در زندگي مردم و سراسر كشور 

يـا  » زن«يك  .وظيفه اي شايان توجه دارد

نه مهم تك .يعني (آناهيتا) بوده است» بانو«

و قابـــل توجـــه ديگـــر آن اســـت كـــه 
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مقدس كه در حركت دادن گردونه حيات نقش اصلي و مهم داشته و يار و ياور اهورامزدا بوده » امشاسپندان«

   .اند به تساوي نرينه و مادينه انتخاب شده اند

در گات ها كه قديمي ترين و مقدس ترين قسمت اوستا مي باشد شرح يكي از سـروده هـاي مـذهبي    

اهورامزدا در ميان موجودات از زنان و مردان شناسد آن كسي را كه براي ستايشش بـه او بـه   « :چنين است

   .»اين مردان و اين زنان را ما مي ستائيم ،توسط آنها بهترين پاداش بخشيده خواهد شد

   .اين عبارت ديني مبين آن است كه مرد و زن ارزشي برابر داشته اند

شش زنان براي احراز مقام قضا اشاره شده و صريحاً گفته شده كه زناني را كه در كتاب دينكرت به كو

تحصيل علم حقوق نموده اند براي احراز مقام قضا بايد بر مرداني كه از آنها بي بهره اند ترجيح داد و زنان از 

مـرد مسـتلزم    مي رسيدند و رسيدن به اين مقام خواه براي زن و خواه بـراي » زاوتا«نظر روحانيت تا درجه 

زن در ايران باستان داراي حق مالكيت بوده و مي توانسـته دارايـي    .يني بوده استدداشتن معلومات وسيع 

همچنين زنان ايران به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نبود و پيكار سهم داشته اند كه مـي   .خود را اداره كند

دلنشيني درباره جنگ كوروش با آخرين پادشاه ماد توان به يكي از داستان هاي تاريخي پلوتارك كه داستان 

   .اشاره كرد ،است

تأليف » ايران در زمان ساسانيان«يكي از مهمترين منابع تاريخي كه به آنها مي توان استناد كرد كتاب 

   .پروفسور آرتور كريستن سن است كه مطالب آن حاكي از ارزش و مقام واالي زن است

سياستمداري و حتي كشـورداري زنـان در عهـد ساسـاني      ،ب از داناييدر قسمت هاي مختلف اين كتا

   .سخن ها گفته شده است

به احتمال قـوي عامـل اساسـي ايجـاد ميـل       ،شيوع روزافزون تحصيل كماالت در جهان زنان ساساني

   .شديد آنان براي در هم شكستن يوغ اسارت گذشته و شوق كسب استقالل به شمار مي رود

همچنين حـق تصـديق و امضـاء و رد و قبـول      ،مداخله در اموال و حقوق مالي بوده ،اناز ديگر حقوق زن

   .داشته است

اثر شاعر بزرگ ملي ايران حكيم ابوالقاسم فردوسي » شاهنامه«سخن ما بدون ياد كردن از كتاب عظيم 

شـكيبايي و   ،يزيبـاي  ،باوفـايي  ،در شاهنامه فردوسي براي زن صفاتي از قبيـل فـداكاري   .كامل نخواهد بود

   .شجاعت و دالوري زياد به چشم مي خورد ،عشق به ميهن ،دانايي

وفاداري و فداكاري زنان ايران در شاهنامه فراوان است از جمله سودابه توراني همسر كيكـاوس  نمونه 

ـ   ك با اين كه زني آشوبگر بود به خاطر شوهر خويش به زندان رفت تا در آنجا از وي پذيرايي كند و يـا فران

  .. .مادر فريدون كه نمونه زني شكيبا و صبور بوده است و

اميد است با ارايه اين شواهد و امثال آن كه مانند مشتي از خروار است چنين نتيجه بگيـريم كـه زن در   

  1 .به وجود آوردن تمدن ايراني سهمي بسزا داشته است

                                                 
 نوشته فخرالسادات امين ،ستانمقاله زن و كتاب در ايران با ،نقش زن در فرهنگ و تمدن.  1
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  مشاركت زنان در روند توسعه 

  

ه سمت ارتقاي كمي و كيفي شاخصه هـاي پيشـرفت و توسـعه از    امروزه بحث توسعه و روند حركت ب

جمله عوامل بسيار مهمي هستند كه تمام تالش تصميم گيران و سردمداران كشورها به خصوص جهان سوم 

كشور ما نيز از اين مقوله جدا نيست و بحث ها و تالش هايي كه به نوعي چه  .را به خود مشغول داشته است

   .ر قوه مجريه صورت مي گيرد گواه اين مطلب استدر قوه مقننه و چه د

يكـي از اهـدافي    ،توسعه سياسي است كه مستلزم تحقق توسعه اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي است

اما توسعه تنها برداشت كالمي از يك حركت نيسـت   ،است كه دولت هاي خواهان پيشرفت بدان نظر دارند

طلبد كه راه را جهت حركت جامعه به سوي آينده توأم با رفـاه  بلكه خود گرايش ها و مقدمات خاصي را مي 

   .اقتصادي و آرامش خيال هموار مي كند

توسعه يعني تعالي انسان ها و كاهش نـابرابري هـا و    .بلكه كيفي هم هست ،توسعه صرفاً كمي نيست

شورها را تشـكيل مـي   اين واقعيت را نمي توان انكار كرد كه بدون در نظر گرفتن زنان كه نيمي از جمعيت ك

در  .دستيابي به توسعه واقعي ميسر نخواهد شد .دهند

برنامه ريزي هاي توسعه تاكنون نقش زنان در مراحل 

مختلف توسعه به صورت كامل و يا سيستماتيك مـورد  

توجه قرار نگرفته است و يا اثر اين فرآيند را بر وضـع  

زنان مشخص ننموده كه مسلماً همين مسـأله نـاتواني   

و دسـت آخـر   رنامه هاي توسـعه را در تأثيرگـذاري   ب

   .نتيجه كار به خوبي نمايان نموده است

مشـاركت همـه    ،كارايي پروژه ها ،رشد اقتصادي

دستيابي به رفاه اقتصادي و عدالت اجتماعي همـه و همـه احتيـاج بـه      ،استفاده بهينه از منابع محدود ،جانبه

پروژه هايي كه براي توسعه  .بته بايد دربرگيرنده نقش زنان باشدنظريه هاي جديد در توسعه دارد كه صد ال

توسط دولت ها تعريف مي شوند از جمله وسايل اوليه اي هستند كه دولت ها و سازمان هاي بين المللي براي 

يكي از موانع اساسي موجـود   ،حال آن كه .سوق دادن منابع در جهت فرآيند توسعه از آنها استفاده مي كنند

ال حاضر بر سر راه كاربرد نتايج تحقيقاتي و فعاليت هاي بنيادي در جهت توسعه همين عدم اسـتفاده  در ح

   .عملي از زنان در طرح هاي توسعه و به عبارتي لحاظ ننمودن مسايل آنان در اين گونه برنامه هاست
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در تصـميمات و  مشكالت و موارد خاص مربوط به اين قشـر از جامعـه    ،البته لحاظ نمودن مسايل زنان

همكاري و مشاركت اين گروه در پروسـه   ،يك سوي قضيه است و طرف ديگر آن ،برنامه ريزي هاي توسعه

در اينجا ما به مورد دوم يعني نقش و كارايي اين قشر از جامعه در كمك بـه اجـراي بهتـر     ،هاي توسعه اي

پروژه هاي توسعه اي مـي پـردازيم و   

ر اين موضوع كه بدون حضـور زنـان د  

مشاركت طرح هاي توسعه پـروژه هـا   

كارايي و بهـره وري مفيـد خـود را بـه     

   .قابل توجهي از دست مي دهندميزان 

به عنوان مثال آيا مي توان طـرح  

ها و پروژه هـاي صـرفه جـويي هـاي     

ــابع ،اقتصــادي ــه از من  ،اســتفاده بهين

ــي و ــرف كيف ــور  .مص ــدون حض .. را ب

مشاركت زنان به عنوان بخـش قابـل   

   .اي از استفاده كنندگان جامعه به سرمنزل مقصود رساندمالحظه 

اشاعه تفكر و  ،آيا مي توان بدون حضور و مشاركت زنان به بحث هاي توليد فرهنگ و فرهنگ سازي

   ؟حال آن كه آموزگاران واقعي نسل فردا همين مادران و زنان امروز جامعه هستند .منش اجتماعي پرداخت

  

  

  

  در توسعه يافتگي زناننقش نيروي انساني 

 نيروي كننده تعيين نقش امروزه

 بر كشورها يافتگي توسعه در انساني

 عوامل ميان از نيست، پوشيده كسي

 منابع يعني توسعه و رشد براي توليد

 نيروي خدادادي، ثروت و طبيعي

 و مديريت سرمايه، انساني،

 است انساني نيروي اين تكنولوژي،

 .دارد برعهده را اصلي سهم كه

 در اخير دهه دو در چشمگير تحوالت

 كاهش كه گرديده باعث جهان

 جدايي جزء جنسيتي هاي نابرابري

 از يكي و گردد توسعه فرايند ناپذير
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 همراه زنان مشاركت واقع در1.باشد مي جامعه در زنان حضور اهميت و ضرورت تحوالت، اين مهمترين

 در همديگر با كه باشد مي جامعه آحاد همه سانيان ارزش برابري پذيرش نشان مسائل تمامي در مردان

 كه آورند مي وجود به را مثبت تغييراتي و زنند مي تحول به دست آن طريق از و نموده همكاري مختلف امور

 هاي زمينه تمامي در زنان مشاركت ديگر عبارت به . 2افتد مؤثر و مفيد تواند مي جامعه كل آينده براي

 ضرورتي و بوده، روستايي پايدار توسعه به يابي دست عوامل ترين مهم از يكي ياجتماع و اقتصادي زندگي

 نابودي رفتاري، الگوهاي و روانشناختي خاص داليل به مردان به نسبت زنان ديگر طرف از .دارد بنيادين

 در توسعه ريزان برنامه رو اين از .دهند مي نشان واكنش آن به نسبت و كرده درك زودتر را زيست محيط

 داشته مبذول فراوان توجهي روستايي پايدار توسعة خصوص به و توسعه در زنان نقش به اخير هاي سال

 براي دارند،  نگر كل مكتب يك عنوان به  سيستمي ديدگاه به گرايش كه توسعه امروز انديشمندان ، .3اند

 انساني نيروي از نيمي عنوان به ابعاد تمامي در را زنان حضور روستايي توسعه الگوهاي كردن مشخص

 عملي شده فراموش نيمه اين مشاركت بدون را روستايي پايدار توسعه امكان و كرده مطرح فعال بالقوه

 روستاهاي در پايدار توسعه كه گفت توان مي جهان، كنوني وضعيت به توجه با جهت همين به .بينند نمي

 همراه مالي منابع ومالك درآمد صاحب فرسا، تطاق تالش و كار ضمن زنان كه، است پذير امكان زماني ما

 نقش و روستايي توسعه اهميت امروزه، 4.شوند خود جامعه اجتماعي مسائل و امور در مشاركت و دخالت با

 به و نيست پوشيده كس هيچ بر توسعه حال در كشورهاي ويژه به و كشورها پيشبرد و توسعه در آن حياتي

 اعتبار، همين به .است انساني منابع توسعه گرو در مهم اين تحقق امر، ناندركارا دست و كارشناسان باور

 بيان به.باشد مي انكارناپذير امري روستايي، توسعه وجوه ساير بر انساني منابع توسعه و رشد اولويت

 به روستايي پايدار توسعه به دستيابي براي ضروري شرط پيش و كليدي عامل انساني، منابع توسعه ديگر،

 امري زنان، عظيم ذخيره از استفاده بدون توسعه، اهداف به رسيدن نيز، كنوني دنياي در .رود مي رشما

 5.بود خواهد غيرممكن

  
  

   محوريت نقش زنان روستايي 

 اقتصادي، جنبه از كه طوري به .دارند روستايي توسعه روند در اي كننده تعيين و مهم نقش روستايي زنان

 دهكنن توليد روستايي زنان

 مواد تمام از نيمي از بيش

 در هستندكه اي غذايي

 مي توليد روستايي مناطق

                                                 
چگونگي مشاركت زنان در تشكل هاي اقتصادي اجتماعي روستايي 125-101،صص.1385،سال275ماهنامه جهاد، شماره. 1

 اشرف حامدي استان گلستان،

مجموعه مقاالت همايش اعتبارات خرد 138-113،صص.1380،سالمعاونت ترويج و مشاركت مردمي وزارت جهاد كشاورزي .2

 صفري شالي نقش توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي زنان در توسعه پايدار روستايي،،ن روستايي و عشايرزنا

مجموعه مقاالت همايش اعتبارات خرد 333-319،صص.1380معاونت ترويج و مشاركت مردمي وزارت جهاد كشاورزي،سال . 3

 رحيمي روستايي، زنان روستايي و عشاير،نقش توانمندسازي مالي زنان در توسعه پايدار

مجموعه مقاالت همايش اعتبارات خرد 138-113،صص.1380معاونت ترويج و مشاركت مردمي وزارت جهاد كشاورزي،سال . 4

 صفري شالي زنان روستايي و عشاير،نقش توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي زنان در توسعه پايدار روستايي،

 موحد.ح،لشگرآرا.ف،كركه آبادي.ن تحليل جنسيتي و زنان روستايي،912-266،صص.1385،سال273ماهنامه جهاد، شماره . 5
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 و نگهداري سازي، آماده با مرتبط هاي فعاليت از بسياري بوده، خانوار اقتصاد مديران واقع در زنان .شود

 آوري جمع ،غذايي مواد تهيه ها، دام از نگهداري به مربوط امور در و دارند عهده بر را غذايي مواد فرايند

 نكته اين اخير، سال چند در كه طوري به .كنند مي ايفا اي عمده نقش نيز اقتصادخانوار مديريت و سوخت

 دست به زنان فعاليت طريق از روستايي خانوارهاي درآمد از اي عمده سهم كه است شده روشن خوبي به

 فراوري در .است مردان سهم از يشب خانوار، اقتصاد در زنان درآمد سهم حتي موارد برخي در و آيد مي

 آوري جمع در نيز را اساسي نقش بلكه غذايي مواد تأمين و تغذيه مديريت تنها نه زنان نيز، غذايي مواد

   1.دارند برعهده غذايي مواد توليد و تهيه براي سوخت وتأمين

  

   اصول توسعه پايدار روستايي و جايگاه زنان روستايي 

 واقع در .است محيطي ارزش و منابع بقاي و حفظ بر روستايي پايدار توسعة تأكيد از اي عمده بخش

 كه است توسعه از بعد يك گرايي محيط

 زير در .بخشد مي " پايدار"صفت بدان

 توسعه اين مفروضات و اصول مهمترين

 :شوند مي ذكر

 واقع در و اولين :گرايي محيط -1

 توسعه اين بعد مهمترين

 جنبش يك گرايي محيط .است

 نظام يك يا و اجتماعي

 سياسي و اجتماعي باورداشت

 اي عمده مجموعه به كه است

 بين تعامل رابطه در باورها از

 .شود مي اطالق طبيعي جهان و انسان

 ارگانيك زراعت نقش نيز و مكملي اقتصاد نوعي عنوان به :روستايي غيرزراعي اقتصاد بر تأكيد -2

 .كشاورزي جايگزيني نوعي مانند

 كه تصور اين برخالف پايدار روستايي توسعه مطالعات در :مزرعه خانوار و مزرعه ليلتح واحد  -3

 پارادايم كه دارد وجود اعتقاد اين شوند، مي تلقي توليدي كاهش و نابودي به رو كوچك مزارع

 .است كوچك مزارع كارايي بر مبتني جديد كشاورزي توسعه

 .جايگزين يك عنوان به گذاري سرمايه يبرا آن هاي ظرفيت و محيطي زيست تنوع به باور  -4

 .روستايي توسعه در زنان عامليت و مشاركت بر حد از بيش تأكيد  -5

 2 محلي دانش از گيري بهره و اطالعاتي ارتباطي فناوري كارگيري به  -6

  

                                                 
،تسريع روند توسعه روستايي ازطريق اولويت بخشي به زنان و  25-1،صص.4،شماره1377فصلنامه روستا و توسعه،سال . 1

 عمادي.م ،ژوهشتحول در پ

مقدمه اي بر نظريه پردازي  ،5،جلد1384سال ،انسياست ها و مديريت برنامه هاي رشدوتوسعه در ايرمجموعه مقاالت همايش  .4

 محمدپور.الف ،و روش شناسي نو در مطالعات توسعه روستايي و توسعه روستايي پايدار معاصر
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 وزمين انسان مادر زن كنند، مي بارور هم را زمين زايند مي خود همانطوركه زنان عمومي، باور يك طبق

 گردآوري، در او بالفعل و بالقوه هاي توانايي از بازتابي زن، كانوني و محوري شخصيت .است

   1 .است بخشيدن زندگي و كردن سير روياندن،حفاظت،

 به را كشاورزي كارهاي از زيادي قسمت روستايي زنان است، شده انجام كه بسياري مطالعات اساس بر

 مسئله در آنها كه كرد بررسي نقشي طريق از را زنان كاركرد توان مي طبيعي منابع مورد در .دارند عهده

 2.دارند خاك و آب

 به محيط طبيعي نگهبانان اولين و طبيعي منابع مديران اولين عنوان به را روستايي زنان توان رو،مي اين از

 آنهادر پرورشي نقش و مردان با درمقايسه روستايي زنان :است معتقد ميشرا كه طوري به آورد، حساب

 جنگل ازتخريب جلوگيري براي آنها.دهند مي نشان بامحيط بيشتري وطبيعت،تعامل محيط به نزديكي

 از معموالً كه باشند داشته ايرمايحتاجيوس سوخت آوري جمع براي بيشتري فعاليت بايد طبيعي هاومنابع

  3.  شوند مي تأمين طبيعت صحنه

  وستاييمشاركت زنان در جهت نيل به توسعه پايدار ر

 زنان روستا، درهر كليدي عناصر كارآمدترين و ورترين بهره

 باشندو مي روستا در توليد امر دار عهده كه هستند روستايي

 4.كنند مي ايفا اقتصادي و اجتماعي تغييرات در را حياتي نقش

 مهمي بخش زنان كهاست  ازآن حاكي برآوردها عبارتي به

 تشكيل توسعه حال در كشورهاي در را كاركشاورزي  ازنيروي

 .دهند مي

 ملل سازمان پذيرش و نظر مورد كه مهمي نكته حاضر حال در

 مهم است،نقش مطرح نيز جهاني ارقام و آمار در باشدو مي

 و روزمره فعاليتهاي در آسيايي كشورهاي در روستايي زنان

 اين وجود با متأسفانه كه حاليست در اين و است روستا آينده

 از امكانات ازمندي  بهره ميزان لحاظ از آنان مهم، نقش

  5.نيستند برخوردار مناسبي جايگاه

 دخالت معناي به مشاركت

 خود، تكامل و توسعه در مردم

 زيست محيط و زندگيشان

                                                 
توسعه  -،مجموعه مقاالت گردهمايي زنان،مشاركت و كشاورزي ،زنان روستايي1376فصلنامه اقتصادكشاورزي و توسعه،سال.1

  آزادي.ح و كرمي.ع ،فراتحليل -ژي نوين پايدار و تكنولو

،بررسي نقش زنان روستايي در پيشگيري از تخريب و آلودگي محيط 28-25،صص.1379،سال227-226ماهنامه جهاد، شماره. 2

 آصفي راد .ز  زيست،

ه توسع -،مجموعه مقاالت گردهمايي زنان،مشاركت و كشاورزي ،زنان روستايي1376فصلنامه اقتصادكشاورزي و توسعه،سال. 3

 آزادي.ح و كرمي.ع ،فراتحليل -ژي نوين پايدار و تكنولو
4 Development of Rural Women through Education and 

Empowerment,Delhi,AbhijeetPub.Bhuimail.A&Sampa.P,2005 

ونت مشاركت زنان در توسعه روستايي،معا،38-29صص .،1380،سالمجموعه مقاالت همايش اعتبارات خردزنان روستايي 5

 عمادي.م ، ترويج ومشاركت مردمي وزارت جهاد كشاورزي
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 انساني مطلوب رفتارهاي عيني تبلور عنوان به روستايي، توسعه در روستائيان مشاركت.است خودشان

 مي جلوه بنيادي كامالً و طبيعي امري را مشاركت پديده روستايي، توسعه به سيستمي نگرش .است مطرح

 اهداف به نيازدستيابي پيش را بزرگسال و جوان و مرد و زن از اعم روستايي، اقشار تمام مشاركت و دهد

 پوشيده كسي بر كشورها يافتگي توسعه در انساني نيروي كننده تعيين نقش عبارتي به1.داند مي توسعه

 انساني، نيروي خدادادي، ثروت و طبيعي منابع يعني توسعه و رشد براي توليد عوامل ميان از ،نيست

 چشمگير تحوالت .دارد عهده بر را اصلي سهم كه است انساني نيروي اين تكنولوژي، و مديريت سرمايه،

 توسعه رايندناپذيرف جزءجدايي جنسيتي هاي نابرابري كاهش كه گرديده باعث جهان در اخير دهه دو در

 رو اين از 2.است مطرح جامعه در زنان حضور ضرورت در تغيير تحوالت، اين مهمترين از يكي و گردد

 مي زنان لحاظ اين از و آورد شمار به ها برنامه موفقيت در اصلي عامل عنوان به توان مي را زنان مشاركت

 در 3. است آنان به متعلق ها برنامه هك نمايند واحساس نمايند دخالت ها برنامه به دادن شكل در بايد

 همچون كشاورزي، جمله از ها بخش تمام در زنان توسعه، حال در كشورهاي در ويژه به جهان سراسر

 پيشبرد و اجتماعي هاي ساخت پوياي حيات تداوم براي مردان پاي به پا جامعه اقتصادي هاي بخش ساير

 خود به را كار نيروي از توجهي قابل سهم و كنند يم شتال خدماتي  توليدي فرايندهاي مؤثر كاركردهاي

 محور،  مشاركت گرا، عدالت پايدار توسعه فرايند در كه تأكيدكنوني با و اين رغم علي .دهند مي اختصاص

 ارائه و ها برنامه توسعه در دارد، وجود زنان ويژه به بشر آحاد تمام توانمندسازي بر درونزا و مدار انسان

 ها آن به كه چنان اند، گرفته قرار اغماض مورد  مردان با مقايسه در حداقل  زنان ههاي گرو خدمات،

 به روستايي، توسعه قانونگذاري در جهاني هاي سياست البته4.است گرديده اطالق شده فراموش مخاطبان

 كشاورزي و روستايي توسعه هاي تئوري در را الزم جايگاه هنوز اما داشته، معطوف بيشتري توجه زنان

 ابعاد با متناسب را اجتماعي هاي جنبه روستايي، يكپارچه توسعه هاي برنامه كه طوريه ب نكرده كسب

 براي نزديكي و مستقيم ابزار اجتماعي، جوانب كه دارد تأييد نكته اين بر وگيرد مي نظر در اقتصادي

 مناطق عمده هاي فعاليت كه اين به توجه با حال عين در .باشد مي بيشتر رفاه سطح به زنان دستيابي

 مي فعال آن جنبي هاي فعاليت در روستايي زنان از عظيمي بخش و دهد مي تشكيل كشاورزي را روستايي

 بر تأكيد بگيرد، قرار موردنظر بايد چه آن كشاورزي، و روستايي توسعه مفهوم چارچوب در لذا باشند،

 اقتصاد در زنان كار وضعيت بهبود و ها نابرابري رفع انساني، عظيم منبع يك عنوان به زنان كيفيت ارتقاي

  .5. است

                                                 
،تحليل مشاركت زنان 354-341،صص .1387مجموعه مقاالت همايش مديريت و توسعه كشاورزي پايدار در ايران،سال 1

 و بني عامريان.ل ،علي بيگي.الفهاي آموزشي ترويجي روستايي شهرستان سنقروكليايي دربرنامه

چگونگي مشاركت زنان در تشكل هاي اقتصادي اجتماعي روستايي 125-101،صص.1385،سال275رهماهنامه جهاد، شما. 2

 اشرف حامدي استان گلستان،

مجموعه مقاالت همايش اعتبارات خرد 138-113،صص.1380معاونت ترويج و مشاركت مردمي وزارت جهاد كشاورزي،سال . 3

 صفري شالي ماعي زنان در توسعه پايدار روستايي،زنان روستايي و عشاير،نقش توانمندسازي اقتصادي و اجت

،انتشارات موسسه توسعه روستايي 1383رهيافت ها و فنون مشاركت در ترويج كشاورزي و توسعه روستايي،سال . 4

 ايران،شعبانعلي فمي .ح و علي بيگي .الف و شريف زاده.الف

 موحد.ح،لشگرآرا.ف،كركه آبادي.ن زنان روستايي، تحليل جنسيتي و291-266،صص.1385،سال273ماهنامه جهاد، شماره . 5
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 روستايي، توسعه هاي ديدگاه ترين مهم از يكي امروزه

 و جنسيتي ديدگاه بر تĤكيد با پايداري سوي به حركت

 در زنان حياتي نقش حاضر حال در 1. است مشاركتي

 غذايي، امنيت تأمين مانند توسعه به امورمربوط از بسياري

 جمعيت كنترل فقر، كني ريشه زيست، محيط ايداريپ

 گرديده روشن المللي بين جامعه براي اجتماعي وتوسعه

 ديگران نه و داشته باور را آن زنان خود نه كه حالي در است،

 زنان عمده سهم به توجه با ولي .اند آورده حساب به را آن

 ،پايدار توسعه هاي طرح در متأسفانه كشاورزي، در روستايي

 عنوان به همچنان و گرفته قرار توجه مورد كمتر قشر اين

 عنوان به مشاركت 2.شوند مي قلمداد «نامرئي »شركاي

 روستايي توسعه اهداف به دستيابي در عنصر ترين كليدي

 زنان مشاركت .است برخوردار خاصي ضرورت و ازاهميت

 برنامه اخيراً .باشد داشته مربوطه ايه واتخاذسياست توسعه فرايند در مهمي تأثير تواند مي روستايي

 از يكي باشند، داشته پايداري نتايج و يابند دست توسعه به بخواهند اگر كه شدند متوجه توسعه ريزان

 در امروزه .باشد مي منبع اين از متناسب و كافي گيري بهره و زنان ويژه به انساني منابع به توجه آن وجوه

 نوين هاي نظريه و باشند نمي مهم چندان فيزيكي هاي سرمايه و طبيعي ابعمن پايدار، توسعة و توسعه امر

 نيازمند خود نيز انساني هاي قابليت درآوردن فعاليت به حال عين در اما هاست؛ انسان بر متكي توسعه،

 روحيه تا شود مي سبب مردان با همراه زنان مشاركت لذا .است انساني نيروي در گذاري سرمايه

 در گامي مشكالت، با رويارويي هنگام و شده تقويت آنان در پذيري مسئوليت و نفس به اعتماد خودباوري،

 هر موفقيت كليد زنان مشاركت .باشند متكي خود به همواره و بردارند معضالت و مشكالت اين رفع جهت

 همان زيرا ؛گيرد مي صورت پايدار توسعه تسهيل و جامعه وضعيت بهبود به نيل منظور به كه است اقدامي

 ضروري و الزم امري خوديار و زا درون توسعه الگوهاي بر تكيه ريزان برنامه براي امروزه دانيم مي كه طور

 مي كار به خودرا تالش و خالقيت جامعه افراد تمام شود اجرا مشاركتي مديريت الگوي اگر زيرا باشد، مي

 با پايدار توسعه ترتيب بدين .بدهند جامعه يتوضع در بهبود ايجاد براي اصالحي نظر كدام هر تا گيرند

 تعيين براي مناسبي قالب عنوان به زندگي، كيفي شرايط بهبود و انساني احتياجات كردن برطرف هدف

 مي محسوب طبيعت و اجتماع انسان، بين متوازن و متعادل رابطه ايجاد و و منابع از برداري بهره نحوه

 ممكن ابتدا در اگرچه دوسويه، و پايين از حركت با مردان و زنان ركتيمشا رهيافت به تأكيد با لذا .شود

 و نيازهايشان به گويي پاسخ در اجتماعات توان افزايش باعث بلكه باشد، نداشته را آرماني كارايي است

 محلي، مديريت در زنان ويژه به مردم حضور دليل به رهيافت اين .است توسعه جريان در مردم شركت

 كليه در زنان مشاركت نتيجه در .دارد زيست محيط با سازگاري و خواهي عدالت زايي، درون به گرايش

 به يابي دست عوامل مهمترين از يكي سياسي و فرهنگي اقتصادي،اجتماعي،اعم از   زندگي هاي زمينه

 .دارد بنيادين وضرورتي بوده روستايي پايدار توسعه

                                                 
تاثيردانش بومي زنان روستايي بر توسعه پايدار  150-138،صص.1385،سال240ماهنامه جهاد، شماره 1

 كشاورزي،شاهرودي.ع،چيذري.م وتوسلي.ب

2 .Monitor,2 Appleton,H.E&Hill,L.M.1995,Gender and indigenous knowledge in variousorganizations,IK 
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 كليه در روستايي زنان مشاركت براي غيردولتي و دولتي يها سازمان گسترش جهت الزم تسهيالت ايجاد

 و خرد اعتبارات قالب در روستايي زنان مالي تأمين،روستايي هاي فعاليت در خصوصاً مديريتي، سطوح

 هاي فعاليت در روستايي زنان مشاركت دامنه گسترش و توسعه،روستايي پايدار توسعه راستاي در كالن

 براي فرهنگي و سياسي آموزشي، اقتصادي، ابعاد در الزم آموزشي امكانات نمودن فراهم،روستا عمراني

 در روستايي زنان

 هاي فعاليت و خانه در جنسيتي تبعيض رفع جهت در آموزشو روستايي پايدار توسعه به دستيابي راستاي

  .1طرح ساختنيل به مقصود را ميتوان از جمله راهكارهاي اجرايي جهت  اجتماعي

  

  نسيتي و مشاركت زنانمناسبات ج 

براي درك بهتر ويژگي هاي روستايي به شناخت عميق تري از فضاي روستايي كه در آن روابط اجتماعي و 

مناسبات جنسيتي به خوبي قابل درك باشد،نياز است.مكان هاي روستايي همانند ديگر مكان هاي جغرافيايي 

بازتابي از نگرش ها،عقايدوديدگاه هاي در فضاهايي به شدت جنسيتي هستندوتمامي رفتارهاوعملكردها 

درمطالعات جنسيتي روستايي،شكل غالب هويت زنانه  2خصوص جايگاه و نقش ها و وظايف دو جنس است.

نوع معيشت،اشتغال و اقتصاد حاكم 3در جوامع زراعي با نقش سنتي همسر كشاورز بودن پيوند خورده است.

 جنسيتي به شمار مي آيد،به گونه اي كه به نظر مي رسد فعاليت برمنطقه از عوامل اصلي خلق كننده فضاهاي

كشاورزي كه مستلزم به كارگيري نيروي انساني وبعضانيروي كارخانوادگي است،نه تنها درفصل كاربلكه 

تقريبادرتمام فصول سال زنان را به نوعي درگير كشاورزي وفعاليت هاي وابسته به آن مي كند.اين امر به 

كلي ازروابط جنسيتي است كه درآن زنان آزادي،اختيارات و نقش فعال تري دارندوخودبه وجودآورنده ش

خودزمينه مشاركت موثرتري برايشان فراهم مي شود.بايد درنظرداشت كه در چنين جامعه اي نگرش مردان 

داردكه در  نيز به قابليت هاي زنان مثبت است.در مقابل،برخي ديگر از فعاليت هاي اقتصادي در روستاهاوجود

مقايسه با كشاورزي،كمتر به نيروي كار زنان نياز دارد،كه از آن جمله مي توان از دامداري نام بردكه به ويژه 

،نقش زنان تحت الشعاع فضاي مردانه قرار نوع شباني آن را عمدتا مردان انجام مي دهند.در چنين محيطي

يف زنان تاثير دارد،بلكه نگرش زنان به خودشان را مي گيردواين امر نه تنهابر نگرش مردان به حقوق و وظا

دركشورهاي درحال توسعه وبه ويژه نيزمغشوش مي كندوزنان خودشان را در موقعيت تابع و منفعل مي بينند.

هاي بيشتر و اوقات  تيمسئولدرجوامع روستايي،زنان روزكاري طوالني تري درمقايسه بامردان دارند.آنها

ساعت كارزنان درمزارع كشاورزي آفريقاسخن مي گويد و وات مور به اين 16يل از فراغت كمتري دارند.گابر

نكته اشاره داردكه صرف نظر از اينكه حجم كار كشاورزي زنان چقدر است،تفاوت اندكي درميزان مشاركت 

ديگرافراد خانواده دركارهاي خانگي در جوامع مختلف وجود دارد.طبق تحقيقات انجام شده در اين 

ا،زنان نقشي حياتي دراجتماعات روستايي ايفا مي كنند.آنان عهده دار انواع فعاليت هاي كشاورزي و كشوره

تربوزروپ اسبعضا دامداري،كسب درآمدازتوليدات جانبي و اشتغال در مشاغل با دستمزدهاي ناچيز هستند.

                                                 
،مقاله مشاركت زنان و توسعه پايدار روستايي،خسروي پور.ب و 56،ص.1390،سال133و132ماهنامه كار و جامعه، شماره . 1

 فروشاني.ن

،مقاله مناسبات جنسيتي در فضاهاي روستايي وتاثيرآن 158- 135،صص.1391،سال3پژوهش هاي روستايي،شماره ماهنامه. 2

 چيان.شبرمشاركت زنان،خاني.ف و چوب

3 .Asztalos Morell Ildiko,2008,Gender Regimes,Citizen Participation and Rural Restructuring,Department 

of Sociology,Uppsala University,Uppsala Sweden,Rural Sociology,Wageningen 

University,Wageningen,The Netherlands Amsterdam,Elsevier. 
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هاي مشاركت  در مطالعاتش درخصوص مشاركت اقتصادي زنان دركشورهاي درحال توسعه برتنوع ويژگي

زنان درساختارهاي گوناگون اقتصادي تاكيد ميكند.او از عوامل فرهنگي ومحيطي به عنوان داليل اصلي تنوع 

رفتارهاي اقتصادي زنان نام مي برد.وي در مطالعاتش الگوهاي مشاركت زنان 

    1رادركشاورزي،تجارت،خدمات،صنعت وديگرحرفه هاي تخصصي معرفي كرده است.

در استان گيالن نشان دادكه كار زنان حتي نزد خودشان منزلت پاييني دارد،به طوري كه 2مطالعات خاني

آنان عمدتا تمايل شديدي به ادامه تحصيل دختران شان نشان مي دادندومعتقد بودندكه تحصيل تنها وسيله 

در  3و خـاني حاجيلو اي است كه مي تواند آنان را ازوضعيتي كه مادران شان دچار آن شده اند نجـات دهـد.  

مطالعه شان در آذربايجان شرقي درخصوص تاثير نگرش مردان به موفقيـت تسـهيل گـران زن روسـتايي     

دريافتندكه نظر مثبت مردان خانواده وجامعه روستايي درخصوص كارووظايف زنان و همچنين حمايـت آنـان   

بهره وري  ينامرئستون هاي زنان را به عنوان  4عباسياززنان،نقش بسيارمهمي درموفقيت آنان داشته است.

ياد كرده است،چرا كه وي نيزمانند بسياري ازپژوهشگران،خانه داري رافعـاليتي توليـدي كـه در توليـدملي     

افزون بر ويژگي هاي فـردي و شخصيتي،سـاختارجغرافيايي،بافت   محاسبه نمي شود،به حساب آورده است.

تصويري كـه  ندگي زنان روستايي تاثير مي گذارد.فرهنگي روستا نيز بر كاروز -اقتصادي والگوهاي اجتماعي

اغلب درجامعه روستايي به شدت حاكم است،اين است كه كارهاي مهم را مردان انجام مي دهندوزنان نقش 

كمك كننده به آنان را دارند.به طوركلي هم مردان و هم زنان براين باورند كـه كـار بـراي زن كمتـر از مـرد      

وظيفه اي كه در تامين معاش دارند،بايد دستمزدبيشتري دريافـت كننـدوامنيت   اهميت داردو مردان به دليل 

به طورمثال در جامعه روستايي از همسران كشاورز انتظار مي رودكه هـم پـاي   5شغلي بيشتري داشته باشند.

،براي كارگران غذا تهيه كنند،ازمحصوالت جمع آوري شده مراقبـت  ديگر اعضاي خانواده در مزرعه كار كنند

نندو فرآوري محصوالت موردمصرف خانواده را برعهده داشته باشند.اماچون درقبال اين گونـه فعاليـت هـا    ك

ايـن بـاور   دستمزدي دريافت نمي كنند،هم خودشان و هم مردان خانواده،آنان را صرفا خانه دار مـي داننـد.   

ليت صل از فعابه نتايج حاجنسيتي كه مالك تقسيم كار اجتماعي در در روستاهاست باعث مي شود كه مردان 

اين تصور سبب مي شود كه هـم مـردان و هـم    شوند. قائلزنان اهميتي ندهندوامتيازات كمتري رابراي آنان 

زنان هيچ گونه تالشي براي تغيير و بهبود شرايط زنان انجام ندهند و بنابراين زنان در موضعي انفعالي قرار 

خودبه خود از حضور در عرصه هاي اجتماعي و مشاركت فعال گيرند و دچار ضعف اطالعات و آگاهي شوند و 

اقتصادي ،باز مانند.زناني كه خود و همسران شان نگرش مثبتي به فعاليت هاي زنان در عرصه هاي اجتماعي

                                                 
،مقاله مناسبات جنسيتي در فضاهاي روستايي وتاثيرآن 158- 135،صص.1391،سال3وهش هاي روستايي،شمارهپژ نامهفصل . 1

 برمشاركت زنان،خاني.ف و چوبچيان.ش

 ،خاني.فبه راهنمايي دكترسعيدي ،رساله دكتري1375،سالجايگاه و نقش اشتغال زنان در فرآيند توسعه روستايي . 2

، بررسي تاثير نگرش مردان بر ايجاد گروه هاي مستقل زنان روستايي،مطالعه موردي 1387ال،س2روستاوتوسعه،شمارهفصلنامه . 3

 استان آذربايجان شرقي،حاجيلو.ف وخاني.ف 

 بهره وري ملي،عباسي.ح ينامرئ، مقاله ستون هاي خالصه مقاالت همايش زن خانه دار درتوسعه،اداره فرهنگ وارشاداسالمي همدان . 4

 ،ترجمه:نجم عراقي ملي،نشر ني،ابوت،پامال1380سال ،نجامعه شناسي زنا .5
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درعرصه مشاركت به مراتب موفق ترنـد.همچنين زنـاني كـه خودوهمسـران شـان تمايـل       ،و فرهنگي دارند

س هاي ارتقاي مهارت و به طور كلي كالس هاي آموزشي دارند نيز از لحـاظ  نان در كالزبيشتري به شركت 

اقتصادي و فرهنگي شكيباتر و موثرترند.شايان ذكر است زناني كه سـطح  ،مشاركت در عرصه هاي اجتماعي

   1سطح مشاركت شان نيز باالتر است.،تحصيالت باالتر و سطح درآمد ماهانه باالتري دارند

 

   نتيجه گيري

توانمنـدي و   ،كسب دانش .و توانمندي آنان است منابعي موثر در رهايي افراد از فقر ،ات و دانشاطالع

عوامـل مهـم   از در جهت ارتقا و بهبود و بازيـابي دانـش سـنتي    فقدان آن ناتواني است.توليد دانش مدرن 

به شكل قابل جذب  توسعه جوامع انساني و محلي هستند.بنابراين،توليد و اشاعه و كاربرد دانش و اطالعات

كالس هاي آموزشي و در زنان روستايي است.  فرآيند تغييرو استفاده موثر و هدفمند از آن الگويي براي آغاز 

زنـان   افـزايش توانمنـدي  ترويجي و عضويت در تشكل ها و تعاوني هاي روستايي تـاثيري چشـمگير بـر    

ايي مي توانند بـر ابعـاد مختلـف توانمنـدي     روستايي دارد.زنان با عضويت در تعاوني ها و تشكل هاي روست

ارتباط تنگاتنگي با نـوع فعاليـت    ارزش ها و باورهاي غالب در جامعههنجارهاي فرهنگي و  خويش بيفزايند.

و سياسـت هـاي    تحـول ذهنيـت هـا   بـراي   فرهنگي -ايجاد فضاي اجتماعيزنان در عرصه عمومي دارند و 

پيشـنهاد   هاي اجتماعي امري اجتناب ناپذير به نظر مي رسـد. معطوف به روابط جنسيتي و بازسازي ساختار

مي شود كه برنامه هاي ترويجي و توسعه اي با هدف ارتقاي مشاركت و موقعيت زنان در روستاها بـه گونـه   

مردان به كاركرد،حقوق و وظايف زنان از  نگرشو بيش از همه فضاي عمومي روستااي طراحي شود كه ابتدا 

 روسـتايي  دانشـگاه ها و آگاهي هاي الزم براي ايجاد اين تغييـر آمـاده گردد.تاسـيس    طريق دادن آموزش 

مختص روستاييان و تعريف و تدوين رشته هاي موردنياز زنان و مردان روستايي با هدف ارتقاء سطح دانش 

طعـي  و برپايي كارگاه هاي كوتـاه مـدت و مق   آموزش هاي فني و حرفه ايروستايي كارآمد خواهد بود.ارائه 

ارگان هاي مرتبط در جهت بارز ساختن اهميت  براي دختران و زنان روستايي از طريق ارتباط با سازمان هاو

زنـان در عرصـه زمـين     توسعه مالكيتنقش هاي زنان در فرآيند اجتماعي شدن آنان موثر به نظر مي رسد.

درخـانواده ومراحـل مختلـف     واراضي روستايي با هدف توانمندسازي آنهادر تصميم گيري و اعمال مـديريت 

طراحي فضـاهاي  توليد كشاورزي،موانع فرهنگي اجتماعي در زمينه مشاركت زنان را كمرنگ خواهد سـاخت. 

درالگوهاي مسكن پيشنهادي جهت فعاليـت هـاي خـانگي زنـان روسـتايي بـه صـورت فـردي يـا           خاص

دقيق ابزار مـورد  مي سازد.بررسي  جمعي،نقش و جايگاه اقتصادي اجتماعي آنان را در محيط خانه نيز متبلور

درجهت بهبـودوافزايش درجـه ي مكانيزاسـيون ايـن ابـزار بـه منظـور         استفاده ي زنان روستايي و تالش

طراحـي  زنـان روسـتايي و    افـزايش تخصـص تكنيكـي   آنان و همچنين كاري  كاهش بارو تواناسازي زنان

                                                 
،مقاله مناسبات جنسيتي در فضاهاي روستايي وتاثيرآن 158- 135،صص.1391،سال3پژوهش هاي روستايي،شماره فصلنامه . 1
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بـه عنـوان    زن دهيـار اخت. تجربه و حضـور  آنان،مشاركتشان را چشمگيرتر خواهدس ابزارمتناسب بافعاليت

مدير اجرايي روستا مي تواند نقشي موثر و تسهيل كننده در تحول نگرشي افـراد جامعـه روسـتايي داشـته     

عاليت فباشد، پيشنهاد مي شود كه در برنامه ريزي ها و سياست گذاري هاي توسعه اي،مشخصا به حضور و 

زن روسـتايي در شـوراهاي   يشتر توجه شود. حضور حداقل يك زنان روستايي در عرصه مديريت روستايي ب

در رويكرد تصميم گيري هاي مشاركتي و توسعه وتقويت و حمايـت از تشـكل هـاي خـاص زنـان       روستاها

  روستايي (اعم از دولتي وغير دولتي)ضروري به نظر مي رسد.
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