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 چكیده 

ت و به باور كارشناسان و امروزه اهميت توسعه روستايي و نقش آن در توسعه و پيشبرد كشور بر هيچ كس پوشيده نيس        

ر گرو توسعه منابع انساني است، توسعه منابع انساني پيش شرر  دسرتيابي بره توسرعه     د دست اندركاران امر، تحقق اين امر،

اسرت. عردح وررور زنران روسرتايي در       مشروود  و پايدار روستايي است. نقش زنان روستايي در محيط مزرعه و منزل موثر

، واقعيتي است كه ريشه در كمبودها، نارساييوا، بي توجوي ها وامکانراتي دارد كره زمراني كره برا      سازمانوا و نوادهای رسمي

عناصر فرهنگي و اصول واكم بر تفکر و تلقي برنامه ريزان و مديران و عامه مردح همراه مي شود، موانرع متعرددی همنرون    

به مرور زمان زن روسرتايي را بره بري    . ن وجود دارد، در مسير مشاركت زناعوامل اجتماعي عوامل فردی، عوامل خانوادگي،

از آنجايي كه زنان روستايي در جامعه مرا و بسرياری از كشرورهای در ورال توسرعه گرفترار        .قابليتي و بي منزلتي مي كشاند

از اهميت  معرالت و كاستيوای فراوان هستند، پرداختن به نقش و پايگاه اقتصادی ر اجتماعي آنان در فرآيند توسعه روستايي

ويژه ای برخوردار است. به همين منظورتوانمندسازی و آموزشوای متناسب با فعاليت و پيشه زنان در ابعراد و عرصره هرای    

در مقاله واضر سعي شده اسرت بره نقرش و     .مختلف زندگي جوت ارتقاء بينش، دانش و نگرش آنان اهتمامي خاص داشت

 .ورزی پرداخته شودجايگاه زنان روستايي در توليد و توسعه كشا

 سازی. توسعه پايدار روستايي، زنان، موانع مشاركت، توانمند :های کلیدیواژه

 

                                                           

كارشناس ارشد و پژوهشگر اداره كل منابع طبيعي و  جغرافيا، گرايش برنامه ريزی روستايي دانشگاه آزاداسالمي واود مشود،دانشجوی دكتری  -1

 آبخيزداری استان خراسان رضوی 

ابع طبيعي و آبخيزداری استان خراسان دانشگاه فردوسي مشود، كارشناس ارشد و پژوهشگر اداره كل من (ژیواگرواكولكشاورزی) دانشجوی دكتری -2
 رضوی 

 فريمانگروه كشاورزی دانشگاه پياح نور ير دانشجوی دكتری خاكشناسي دانشگاه اروميه، مد -3
 دانش آموخته كارشناسي ارشد موندسي منابع طبيعي، دانشگاه علوح كشاورزی و منابع طبيعي مازندران -4
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 مقدمه  -1
امروزه اهميت توسعه روستايي و نقش وياتي آن در توسعه و پيشبرد كشور بر هيچ كس پوشيده نيست و به باور كارشناسان و 

چيز ديگری در گرو توسعه منابع انساني است به همين اعتبار اولويت رشد دست اندركاران امر، تحقق اين امر موم بيش از هر 

و توسعه منابع انساني بر ساير وجوه توسعه روستايي ، امری انکارناپذير مي نمايد. پس توسعه منابع انساني عامل كليدی و 

ه از نيمي از پيکره جامعه يعني زنان پيش شر  دستيابي به توسعه پايدار روستايي است و رسيدن به اهداف توسعه بدون استفاد

 ، امری غير ممکن خواهد بود و به همين دليل زنان روستايي آموزش ديده نقش موثری در توسعه روستايي خواهند داشت.

ميليون نفر  5/6زنان روستايي نقش موثری در فعاليتوای توليدی در بخش كشاورزی را انجاح مي دهند. طبق آمار موجود ودود 

عالوه بر اين دختران  ان روستايي بطور مستقيم در كاشت، داشت و برداشت محصوالت كشاورزی ورور فعال دارنداز زن

زنان روستايي جمعيت قابل مالوظه ای از جوامع  روستايي نيز از كودكي به فعاليت كشاورزی و دامپروری مشغول مي شوند.

ا تمامي فعاليتوای مربو  به خانه، اعم از پخت و پز، نگوداری بنه ها و در كنار كار كشاورزی، تقريب مختلف را تشکيل مي دهند.

نظافت منزل نيز به عوده زنان روستايي مي باشد. نقش زنان روستايي در توسعه روستايي، در برگيرنده تالش برای شناسايي هر چه دقيقتر 

ت زنان روستايي در مسير توسعه روستايي مي باشد. پرواضح و ارزش گذاری فعاليت آنان و رفع مسايل و موانع بر سر راه گسترش فعالي

رشد  .است منطق توجيه كننده اين تالش، ضرورت استفاده از تمامي ظرفيتوای بالقوه منابع انساني زنان، جوت امر توسعه مي باشد

توزيع مجدد درآمد، ارتقاء سطح زندگي و توليدات كشاورزی، استفاده بوتر از منابع كمياب، كاربرد بوينه سرمايه، ايجاد فرصتوای شغلي، 

همزمان با طرح مسايل  1341از سال  مشاركت جمعيت روستايي در تمشيت امور در جامعه ازاستراتژدهای توسعه روستايي است.

زنان و نقش آنان در توسعه، تأثير و چگونگي نقش زنان روستايي در توسعه و بخصوص توسعه كشاورزی مورد توجه بوده 

زنان روستايي در اكثر  دليل اين امر، نقش انکارناپذير زنان روستايي در فعاليتوای مختلف جوامع روستايي مي باشد.است و 

درصد از نيروی  55جوامع، نيروی عمده كار كشاورزی را تشکيل مي دهند. شواهد موجود واكي است كه در آفريقا ودود 

التين و خاورميانه زنان به عنوان عرو خانوار، يا در مواقع مواجرتوای كار كشاورزی را زنان تشکيل مي دهند. در آمريکای 

برون مرزی مردان، به ميزان قابل توجوي درگير كارهای كشاورزی هستند. فعاليتوای مربو  به كاشت، داشت و برداشت 

ت از جمله زمينه های محصول، نگوداری و مراقبت از داح و طيور و برخي فعاليتوای مربو  به بازاريابي و فروش محصوال

مشاركت زنان در كار كشاورزی به شمار مي روند. در كنار كار كشاورزی، تقريبا تمامي فعاليتوای مربو  به خانه، اعم از پخت 

و پز، نگوداری بنه ها و نظافت منزل نيز به عوده زنان روستايي مي باشد. توجه به نقش زنان روستايي در توسعه روستايي، 

ه تالش برای شناسايي هر چه دقيقتر و ارزش گذاری فعاليت آنان و رفع مسايل و موانع بر سر راه گسترش فعاليت در برگيرند

زنان روستايي در مسير توسعه روستايي مي باشد. پرواضح است منطق توجيه كننده اين تالش، ضرورت استفاده از تمامي 

 .ظرفيتوای بالقوه منابع انساني جوت امر توسعه مي باشد

 بیان مساله -2

 :برای توسعه تعاريف مختلفي آورده شده است. بعري از اين تعاريف به قرار زير است

توسعه به معنای ارتقاء مستمر كل جامعه و نظاح اجتماعي به سوی زندگي بوتر و يا انساني تر است ... برای درک معنای دروني 

اين ارزشوای اصلي عبارتند از:  .رهنمود عملي در نظر گرفته شود توسعه بايد وداقل سه ارزش اصلي به عنوان پايه فکری و

 .(1)معاش زندگي، اعتماد به نفس و آزادی كه نمايانگر هدفوای مشتركي است كه به وسيله تماح افراد و جوامع دنبال مي شود

شکوفايي و بالندگي مجموعه نوادها  توسعه به مثابه پروسه ای بغرنج در واقع تکامل ابزار و وسايل توليد كاال و ارائه خدمات و
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 .(2)و سازمانوای مختلف اقتصادی و اجتماعي و فرهنگي و تحول بنادين در كليه شؤون و عرصه های ويات اجتماعي است

توسعه، فرآيندی است كه موجب رشد كمي توليدات كاال و خدمات مي شود و در روند آن پديده های ناباب اجتماعي )نظير 

يا بيسوادی و غيره( از بين مي روند و ضمن وصول استقالل اقتصادی و تقويت بنيه مالي و مادی جامعه،  فقر و محروميت

توسعه به فراگردی گفته مي شود كه در آن جامعه  .(3)تحقق عدالت اجتماعي، ترقي فرهنگي، علمي و فني صورت مي پذيرد

مامي نوادهای جامعه را در بر مي گيرد و ماهيت آن اساسا آن از وضع نامطلوبي به وضع مطلوبي متحول مي شود. اين فراگرد ت

است كه توان و ظرفيت بالقوه جامعه به صورت بالفعل در مي آيد. به عبارت ديگر در فرآيند توسعه، استعدادهای سازماندهي 

بنابراين توسعه  .(4)سيجامعه از هر جوت بارور و شکوفا مي شود. چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعي، فرهنگي و سيا

را بايد جرياني چند بعدی دانست كه مستلزح تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامه مردح و نوادهای ملي و نيز 

 .تسريع رشد اقتصادی، كاهش نابرابری و ريشه كن كردن فقر مطلق است

 توسعه روستايي -3

در برگيرنده رشد كشاورزی و فعاليتوای وابسته به آن )صنايع دستي و توسعه روستايي مفوومي جامع و چند بعدی بوده كه 

صنايع روستايي(، زيربناهای اقتصادی ر اجتماعي، خدمات اجتماعي و تسويالت مربوطه و مومتر از همه توسعه منابع انساني 

رشد توليدات  :ه عبارتند ازاستراتژيوای توسعه روستايي بر هفت هدف مشخص بنا نواده شده اند ك .در مناطق روستايي است

كشاورزی، استفاده بوتر از منابع كمياب، كاربرد بوينه سرمايه، ايجاد فرصتوای شغلي، توزيع مجدد درآمد، ارتقاء سطح زندگي 

و مشاركت جمعيت روستايي در تمشيت امور در جامعه. بدين ترتيب زنان روستايي با توجه به نقش و مسؤوليتوايي كه در 

و منزل دارند عوده دار وظايف توليدی و خدماتي مختلفي مي باشند كه مسلما در نيل به توسعه روستايي بسيار  محيط مزرعه

 .مؤثر مي باشد

 برنامه های توسعه و زنان روستايي  -4

ح( اعالح داشت كه زنان 1151و 1351)در سال  (WCARRD) اصالوات كشاورزی و توسعه روستايي»كنفرانس جواني 

يد به صورت برابر در روند توسعه روستايي مشاركت داشته باشند. ابعادی مانند برابری در پايگاه قانوني، دسترسي روستايي با

به منابع روستايي و خدمات، فرصت مساوی در آموزش و اشتغال، گردآوری اطالعات در مورد زنان روستايي و ومايت از 

صلي اين برنامه عبارت بود از پشتيباني از زنان روستايي به عنوان تشکلوا، مواضع رسمي برنامه اين كنفرانس بود. هدف ا

و اولويت خاص آنوا در دسترسي به منابع توليد بخصوص تکنولوژيوايي كه بتوانند از مشقت، وجم و ميزان ‹‹ توليدكنندگان››

مي دهد كه تا پيش از اين  ح( نشان1114و  1363 )كار آنان بکاهد و بر بوره وری آنوا بيفزايد.گزارش بررسي جواني سال

تاريخ هيچ كشور كم توسعه يافته ای در برنامه توسعه بخش كشاورزی خود، زنان روستايي را در نظر نداشته است، ولي از 

تغييرات اساسي در اين دسته از كشورها رخ داده است. سازمان خواروبار و كشاورزی در نود و  (ح1115، 1364)سال 

برای ورور فعال زنان روستايي و مشاركت آنان در توسعه، يک برنامه كار طرح كرد و  1111وامبر چوارمين نشست خود در ن

برنامه ملي FAO به كشورهای در وال توسعه توصيه نمود. برخي از كشورها مانند برزيل، پرو و كاستاريکا با پشتيبانيوای مالي 

ح( خود بخش عمده 2002ر  1112) 1311ر  1361نامه بيست ساله برای زنان روستايي خود تويه كرده اند. كشور تايلند در بر

و  (1110ر  1115) 1361ر  1364ای را به زنان كشاورز روستايي اختصاص داده است. هند در هفتمين برنامه پنجساله 

عه، سياستوای ( برای مشاركت زنان و بوره مندی آنان از منافع توس1115ر  1110- 1364ر  1351بنگالدش در برنامه پنجساله 

خاصي طرح كرده اند. در تمامي اين برنامه ها مشخص شده كه منظور اصلي فقط توزيع منافع توسعه نيست، بلکه مشاركت 
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كامل و برابر زنان برای پيشگيری از سوء تخصيص منابع و سرمايه های ملي و بيشتر كردن توليد و بوره وری مورد نظر است. 

را ارائه نموده است،  1111تا  1115 1365ر  1364ح( كه اطالعات دوره زماني 1111) 1361در گزارش بررسي جواني سال 

، كشورهای در وال توسعه ای كه نسبت به (1115) 1364تغيير موم ديگری نسبت به دوره قبل ديده مي شود. قبل از سالوای 

ی كوچک و خاص زنان كرده و در صدد فراهم مسايل زنان روستايي آگاهي داشته اند غالبا توجه خود را معطوف به پروژه ها

بيشتر مورد نظر بوده است. « رفاهي»آوردن رفاه بيشتر از طريق آموزشوای خانه داری بوده اند. به عبارت روشنتر، پروژه های 

ای است كه هدفوای بسيار فراتر از پروژه ه« توسعه ای»بحث از پروژه های  ،(1115)  1364در والي كه در دوره بعد از 

رفاهي را دنبال مي كنند و به جای طراوي پروژه های كوچک و غالبا پراكنده در جوت تأمين رفاه بيشتر، قرار گرفتن زنان 

روستايي در جريان اصلي توسعه در تماح سطوح و مراول برنامه ريزی و اجرا، از سياستگذاريوای كالن تا فعاليتوای گوناگون 

شده است. در اين تغيير جديد، انتظار مي رود كه زنان روستايي در سطح كالن و در متن  در پروژه های خود مورد توجه واقع

سياستوا و برنامه ها به صورت يک مجموعه واود با مردان روستايي ديده شوند و در سطح خرد نيز زنان در تمامي فعاليتوا و 

عالوه « توليدكنندگان كشاورز»روستايي به عنوان پروژه های مختلف ورور فعال داشته باشند. به طور كلي ومايت از زنان 

بر مادران و مديران خانواده مورد نظر است. بدين ترتيب روش طراوي و اجرای پروژه های كوچک، ناپايدار، پراكنده و 

ا اختصاص دورافتاده از برنامه اصلي توسعه كنار گذاشته شد و اعالح گرديد كه برنامه های توسعه با پروژه های خاص زنان و ي

بخشي از پروژه چند منظوره به با زنان، در تحقق بوبود وضعيت زنان، موفقيت بسيار محدودی داشته است و بايد زنان 

 .روستايي را همراه مردان در مجموعه برنامه های توسعه ديد

 نقش تولیدی زنان روستايي -5

اقتصادی و توليدی كشورهای در وال توسعه دارند. در  بر اساس مدارک و واقعيات موجود، زنان سوم عمده ای در فعاليتوای

اين كشورها ووزه فعاليت اقتصادی آنوا عمدتا بخش غير رسمي )سنتي( اقتصاد ملي است و به عنوان توليدكنندگان جزء، 

دارد. در فروشندگان كاال و يا كارگران خدماتي فعاليت مي كنند. اين تقسيم بندی بويژه در بخش كشاورزی مصداق روشنتری 

 25به طوری كه در اكثر كشورهای در وال توسعه زنان  .عين وال دستمزد زنان برای كارهای مشابه بسيار كمتر از مردان است

  (DENIZ KANDIYOTI)درصد كمتر از مردان است. به نظر كانديوتي 40درصد بيشتر از مردان كار مي كنند ولي وقوق آنوا 

مي اقتصاد، زماني به زنان پيشنواد مي شود كه به خاطر دستمزد كمتر آنان، منافع كارفرما در كار در مقابل دستمزد در بخش رس

استخداح زنان مشوود باشد. اگر چه اصوالً كار و توليد در بخش سنتي سخت و طاقت فرسا است ولي عالوه بر آن، كارهای 

ی در مزارعي كه در شرايط مناسبي قرار ندارند، به سخت تری نظير جمع آوری هيزح و نشاء برنج در شاليزارها و يا كشاورز

عوده زنان روستايي واگذار مي شود. اين مسؤوليتوا در شرايطي است كه آنان وقت و انرژی فراواني را صرف توليد و 

نگوداری فرزندان و خانه داری مي كنند. با وجود همه اين مشکالت، زنان شاغل در بخش كشاورزی با درآمد ناكافي از 

منزلت و موقعيت اجتماعي متناسب با نقش اجتماعي خود نيز برخوردار نيستند. در چنين شرايطي زنان امکانات و ابزار الزح را 

برای تغيير وضع و بوبود فعاليتوای اقتصادی و موقعيت اجتماعي خود ندارند. از جمله، راهوای دسترسي به آموزش، كسب 

. تشکيل سازمانوای رسمي اقتصادی به وسيله آنوا با مشکالت اجتماعي، فرهنگي و موارت و تخصصوا به روی آنوا بسته است

اداری بسياری روبه رو مي شود. به منابع مالي و اعتباری )دولتي و غير دولتي( به علت نداشتن وثيقه معتبر و به رسميت 

زمانوای رسمي اعتباری، كمتر دسترسي دارند نشناختن آنوا به عنوان اعرای فعال اقتصادی جامعه به وسيله نوادهای سنتي و سا

بسياری از تحقيقات در زمينه اشتغال زنان  ...و اگر هم داشته باشند، امکان هزينه كردن مستقل واموا به ايشان داده نمي شود و
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دايش مشکالت و موقعيت اقتصادی و توليدی آنان در جامعه روستايي به اين نتيجه رسيده است كه عوامل بنياني و مؤثر در پي

 :و وتي كشورهای صنعتي( عبارت است از) فوق الذكر در كشورهای در وال توسعه

بي توجوي به فعاليتوای اقتصادی زنان بويژه در جامعه روستايي و مطرح نشدن و عدح تعريف آنوا در اسناد رسمي كشورها  -1

 و برجای ماندن نگرش سنتي به كار آنوا

 قتصادی مرد در جامعه و بخصوص در بخش روستايي و نقش فرعي و وابسته زنانتسلط فرهنگي، اجتماعي و ا -2

 تبعيض در شرايط اشتغال و كار زن در جامعه كه عمدتا محصول تسلط مردان است -3

فرصتوای اندک زنان برای تحصيل و كسب موارتوای جديد به علت اشتغال در خانه و عدح دسترسي كافي و الزح به  -4

 .نوادها

ترتيب عدح ورور زنان روستايي در سازمانوا و نوادهای رسمي، واقعيتي است كه ريشه در كمبودها، نارساييوا، بي بدين 

توجوي ها وامکانات دارد كه زماني كه با عناصر فرهنگي و اصول واكم بر تفکر و تلقي برنامه ريزان و مديران و عامه مردح 

 .ه بي قابليتي و بي منزلتي مي كشاندهمراه مي شود، به مرور زمان زن روستايي را ب

  محصوالت کشاورزی زنان روستايي و تولید -6

درصد در  60در خصوص ميزان مشاركت زنان در فعاليتوای كشاورزی برخي آمارهای غير رسمي واكي است آنان به ميزان 

درصد در امور داشت  30غني و درصد در زراعت پنبه و دانه های رو 50درصد در توليد سبزی و صيفي،  10زراعت برنج، 

باغوا مشاركت دارند. اما چگونگي اين مشاركت بستگي تاح به خصوصيات فرهنگي مناطق، نوع نظاح بوره برداری از اراضي، 

تركيب اعرای خانوار، نوع فعاليت كشاورزی، خصوصيات طبيعي منطقه و عوامل اقتصادی اجتماعي دارد. به عنوان مثال، در 

درصد مراول توليد اين  60شور كه زراعت برنج رايج است، به دليل وجم باالی كار، زنان عوده دار بيش از مناطق شمالي ك

درصد پنبه كشور توليد مي شود به دليل ظرافتي كه عمل برداشت پنبه  50محصول هستند و يا در منطقه گرگان و رشت كه 

زنان در بخش كشاورزی در هر سه مروله كاشت، داشت و برداشت دخالت  درصد عنوان مي شود. 66دارد سوم زنان بيش از 

دارند. در مروله داشت مشاهده شده كه زنان در بذرپاشي و نشاكاری مشاركت دارند. در داشت، نقش زنان بسيار با اهميت 

يروهای اصلي به وساب مي است؛ به طوری كه در آبياری پا به پای مردان كار مي كنند و در وجين كردن و هرس گياهان، از ن

آيند و باالخره در مروله برداشت، تقريبا مي توان گفت نقش زنان تعيين كننده است. البته بايد خاطرنشان ساخت كه سوم زنان 

در مراول سه گانه بستگي به نوع كشت در مناطق مختلف دارد. به عبارت ديگر تقسيم كار بر اساس جنس، وابسته به درجه 

روستايي، ميزان ارتبا  محصول با بازار و مقدار در دسترس بودن نيروی كار مردان مي باشد. در برخي نقا  توسعه منطقه 

ايران، تقسيم كار كشاورزی ميان زن و مرد، بر اساس تنوع محصول صورت مي گيرد. مثالً مردان در زراعت گندح و زنان در 

مردان نقش مکمل را ايفا مي كنند. مثالً در شمال ايران زن و مرد در  توليد توتون دخالت دارند. در بعري نقا  ديگر، زنان و

فعاليت كشاورزی زنان در روستاهای ايران در سه مقطع تاريخ معاصر توسعه .مراول مختلف توليد برنج انجاح وظيفه مي كنند 

عرفي موجود در ايران، زنان از ، طبق قوانين 1341روستايي تحت تأثير عوامل توسعه ای بوده است. قبل از اصالوات ارضي 

دسترسي به زمينوای زراعي دور نگوداشته شده بودند. بر طبق سنت رايج، اگر كشاورز در نظاح مزارع به كشت و زرع مشغول 

بود و در عين وال مقدار نسق زراعي او زياد بود، مجبور بود از نيروی كار خانوار و از جمله نيروی كار زن خانوار استفاده 

اگر مقدار نسق زراعي كم بود، زن خانوار در بعري موارد مجبور به كار در مزارع سايرين به صورت دستمزدی بود. در  كند.

بعري موارد نيز زنان مجبور به كار در ساير بخشوا مي شدند. قبل از اصالوات ارضي به علت سنتي بودن ابزار و وسايل 
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در كشت محصول، در اكثر مزارع چيدن  .و  به مراول داشت و برداشت بودتوليد، در محصوالت كاربر نقش، زنان عمدتا مرب

(، در كشت برنج نقش زنان آشکار است. در شخم زدن و 1341پنبه انحصارا در اختيار زنان بود. در همين مقطع )قبل از سال 

فعالي داشته اند. تويه بذر و  همننين در تويه كود طبيعي نقش .آماده كردن زمين، در ماله كشي نوبت سوح، شركت مي كردند

آماده ساختن آن برای انتقال به خزانه، كار زنان بوده است. نشاكاری يا مومترين مروله زراعي برنج كامالً به وسيله زنان انجاح 

وجين كاری كه كاری طاقت فرساست توسط زنان صورت مي پذيرفت. مروله دوح درو به وسيله مردان و زنان  .مي گرفت

و خرمن كوبي به وسيله مردان صورت مي گرفت. خشک كردن برنج و پوست گيری آن اختصاصا به عوده زنان بوده مشتركا 

است. باالخره بايد از مشاركت زنان در كشت گندح قبل از اصالوات ارضي ناح برد. در كشت اين محصول، مراول كاشت و 

خرمن كوبي، باد دادن محصول و خوشه چيني فعاالنه شركت داشت عمدتا با مردان است، اما زنان به هنگاح برداشت درو، 

 .داشتند

 دامداری  زنان روستايي و فعالیتهای -7

يکي ديگر از نقشوای موم زنان روستايي مشاركت اساسي در فعاليتوای دامداری مي باشد. در اين خصوص مي توان به 

 :آمارهای غير رسمي زير اشاره داشت

 و  به پرورش كرح ابريشمفعاليتوای مرب %10ر انجاح 

 %65ر مشاركت زنان روستايي منطقه ايالح در پرورش داح و صنايع دستي به ميزان 

 :متوسط درصد سوم زنان در مراول مختلف را مي توان به صورت زير خالصه نمود

 مراولمتوسط درصد سوم زنانمالوظات

 استان كشور 15با استفاده از درصد موجود در %23چرا

 استان كشور 20استفاده از درصد موجود در  با%41تعليف

 استان كشور 11با استفاده از درصد موجود در %42مراقبت از داح

 استان كشور 20با استفاده از درصد موجود در %16شيردوشي

 مأخذ: نقش اجتماعي اقتصادی زنان روستايي در توليد، مركز تحقيقات روستايي

 .1350و اقتصاد كشاورزی وزارت كشاورزی، 

بديوي است فعاليت زنان روستايي در مراول مختلف پرورش داح، دارای تأثير مثبت در درآمد خانوار روستايي بوده و صرفه 

جويي در هزينه ها را به دنبال خواهد داشت. از طرف ديگر اين فعاليتوا به لحاظ تأمين پروتئين مورد نياز كشور و توليد ملي 

 .نيز وائز اهميت فراوان مي باشد

 توانمند سازی زنان روستايي -8

توانمندسازی فرايندی است كه طي آن فرد برای غلبه بر موانع پيشرفت، فعاليتوايي انجاح مي دهد كه بر اساس نيازها و خواسته 

های دروني خود مي باشد كه پس از آگاهي از آن خواسته ها جرأت دستيابي به هدف را در خود تقويت مي كند و از توانايي 

زح برای عملي ساختن خواسته های خود برخوردار مي شود. زنان روستايي بخش قابل توجوي از وقت و انرژی خود را در ال

قالب تعودات خانوادگي صرف فعاليتوايي مي كنند كه غالبا در محاسبات توليد و درآمد ملي ناديده گرفته مي شود و عمده 

رابری و كاهش بوره مندی آنوا از منابع ديده مي شود لذا در خصوص زنان ترين بازتاب اين ناديده انگاری در افزايش ناب
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روستايي نيز واژه توانمند سازی را مي توان سطحي از توسعه مرزی دانست كه فرد بواسطه آن امکان انتخاب بر اساس 

 . خواست های خود مي يابد و بر موانع پيشرفت غلبه مي يابد

 توسعه کشاورزینقش زنان روستايي در تولید و  -9

جايگاه و نقش زن روستايي در توسعه كشاورزی بر كسي پوشيده نيست. براساس اطالعات و آمار فائو زنان روستايي ودود 

درصد فعاليتوای كشاورزی را به خود اختصاص مي دهند. در وقيقت زنان روستايي به عنوان نيروی كار جمعيت زيادی را  40

اين جمعيت در برخي از كشورها به بيش از  از جمله كشور ايران تشکيل مي دهند ودر همه كشورهای در وال رشد و 

درصد نيروی فعال در بخش كشاورزی مي رسد. اگر بخواهيم نقش زنان روستايي را در توسعه روستا بيان نماييم مي توان 10

دستي روستايي و نيز فراوری و نگوداری و به نقش عمده آنوا در فعاليتوای كشاورزی و توليدات دامي ،زراعي و باغي ، صنايع 

  .فروش محصوالت كشاورزی اشاره كرد

 آموزش زنان روستايي -11

با توجه به اهداف سازمان جواد كشاورزی در زمينه آموزش زنان روستايي كه مومترين آن بحث توانمندسازی زنان روستايي 

طرح از طريق اجرای كالسوای آموزشي كوتاه مدت و مي باشد از طريق طرووای آموزش زنان صورت مي گيرد كه اين 

بلندمدت،بازديد های آموزشي ، كارگاهوای آموزشي در زمينه های مختلف و عناوين متفاوت بر اساس نيازسنجي انجاح شده 

پرورش  صورت مي پذيرد. كارگاهوای الگويي آموزشي اشتغالزا نيز با هدف الگوسازی فعاليتوای اشتغالزا از جمله كارگاهوای

طيور بومي ، داح و آبزيان در استخرهای آب كشاورزی ، پرورش قارچ خوراكي و... از ديگر اين برنامه هاست . يکي ديگر از 

طرووای موم در اين زمينه طرح ايجاد و توسعه صندوقوای اعتبارات خرد زنان روستايي و نيز طرح انتخاب و آموزش 

  تسويلگران توسعه روستايي مي باشد.

 ارتقاء سطح آموزشي و مهارتي زنان روستايي در فعالیتهای تولیدی و کشاورزی -11

سرمايه گذاری در آموزش زنان روستايي موجب ارتقای سطح بوره وری ، افزايش توليد و درآمد خواهد شد . معموال اجرای 

مند سازی زنان در ابعاد مختلف با طرووايي مانند طرووای توسعه صندوقوای اعتبارات خرد زنان روستايي با توجه به توان

بوره گيری از آموزشوای عمومي مانند اصول مشاركت، تسويلگری ، كارآفريني مقدماتي و پيشرفته و آموزشوای تخصصي 

بخش كشاورزی و نيز بوره مندی از منابع مالي جوت گسترش فعاليتوای درآمدزا از طرووای توسعه ای پايدار محسوب مي 

طور كلي فعاليتوای مربو  به امور  د زمينه ساز و بسترساز اجرای طرووای اشتغالزايي در روستا ها باشد.مي توان   شود كه

  د.زنان روستايي با توجه به وجم اندک اعتبارات طرووا نسبت به ميزان متقاضيان بخش پاسخگوی نياز در اين زمينه نمي باش

 نقش زنان در توسعه روستايي -12

آدح تاكنون، زنان دوشادوش مردان روستايي به فعاليت پرداخته و در توسعه روستايي از مردان هم جلو  از همان اوايل خلقت

زده اند زيرا عالوه بر شغل اصلي شان )تربيت فرزندان و خانه داری (در امر كشاورزی هم به مانند مردان ايفای نقش كرده اند 

درصد در توليد سبزی و 10درصد در زراعت برنج، 60رند مثالً: كه امارهای رسمي و غير رسمي داللت بر اين موضوع دا

درصد در امور داشت باغ ها مشاركت دارند.اما چگونگي اين 30درصد در زراعت پنبه و دانه های روغني و 50صيفي، 

اليت مشاركت بستگي تاح به خصوصيات فرهنگي مناطق، نوع نظاح بوره برداری از اراضي، تركيب اعرای خانوار، نوع فع

كشاورزی، خصوصيات طبيعي منطقه و عوامل اقتصادی اجتماعي دارد. به عنوان مثال، در مناطق شمالي كشور كه زراعت برنج 

درصد مراول توليد اين محصول هستند و يا در منطقه گرگان و  60رايج است، به دليل وجم باالی كار، زنان عوده دار بيش از
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درصد عنوان 66 ظرافتي كه عمل برداشت پنبه دارد سوم زنان بيش از  ي شود به دليل درصد پنبه كشور توليد م 50رشت كه 

درصد در  41درصد در امر شيردوشي،  16 :پايا پای مردان به فعاليت پرداخته اند مي شود. عالوه بر اين در امر دامداری هم 

ت كه بحث توسعه روستايي خيلي گسترده تر از آن درصد در مراقبت از داح شركت داشته اند. الزح به ذكر اس 42تعليف داح و 

است كه بتوان در اين جا به تماح جنبه های آن پرداخت به همين خاطر تنوا از جنبه كشاورزی آن را بررسي كرده ايم وبه تبع 

تر است مثال  آن، به تماح فعاليت زنان در توسعه روستايي پرداخته نشده است و گر نه نقش زنان در توسعه روستايي بسي بيش

درصد فعاليت ها را به خود اختصاص مي  100در امر نساجي وقالي بافي كه يکي از پايه اقتصاد روستايي مي باشد نزديک 

 .دهند

 موانع فعالیت زنان در روستا -13

اجتماعي موانع متعددی، در مسير مشاركت و نقش آفريني زنان وجود دارد كه مي توان آن را به عوامل فردی، خانوادگي، 

 .تقسيم بندی نمود

 الف ر عوامل فردی

 .ر از جمله عوامل، پايين بودن سطح سواد زنان روستايي است1

ر وجم زياد فعاليت زنان و افزايش كار داخل و خارج از خانه به داليل مختلف از جمله مواجرت فصلي مردان و تنوع زياد 2

 ...( كار زنان روستايي ) بنه داری، امور منزل، و

ر كم بودن اطالعات، دانش، آگاهي های علمي و كاربردی آنوا سبب شده است كه زنان با وجود برعوده داشتن بطور متوسط 3

 .درصد از منابع آموزش ها و تعليمات ترويجي را به خود اختصاص دهند5درصد توليد كشاورزی، فقط توانسته اند 50

 .ردیر سوء تغذيه و پايين بودن ضريب سالمت و بوداشت ف4

  ب( عوامل خانوادگي

ر بافت مردساالری جامعه و تعصبات خانوادگي بصورت موافقت نکردن پدر يا همسر با ورور زنان در فعاليت های 1

 اجتماعي و اقتّصادی به داليل مختلف فرهنگي

 .ر باور و نگرش منفي نسبت به توانايي زنان و تبعيض های جنسيتي2

 ر فقر اقتصادی خانواده3

 نع اجتماعيج ( موا

 ...ر آداب و سنن غلط نظير خرافات، تقديرگرايي و1

 .ر دسترسي پايين زنان به اعتبارات و تسويالت نوادها و عوامل توليد2

 ر دور از دسترس بودن خدمات ترويجي، جوت گيری فعاليت های اجتماعي و برنامه های مشاركتي به سمت مردان3

 ن روستايير كمبود متخصصان زن در جوت آموزش زنا4

 ر مشکالت دسترسي به خدمات و تسويالت اجتماعي و بوداشتي5

 ر پايين بودن دستمزد زنان روستايي در مقايسه با مردان6

 ر ورور بسيار اندک سازمان های غيردولتي زنان برای پيگيری مسائل و مشکالت زنان روستايي5

 .ر ورور كم زنان در مديريت روستا و نواد دهياری1
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درصد از زنان روستايي از دوره های آموزشي بوره برده  10عاليت های كشاورزی برعوده زنان روستايي است/ تنوا درصد ف60

 اند

درصد فعاليت های دامداری و عمده فعاليت های باغداری و  63درصد فعاليت های كشاورزی،  60زنان روستايي در ايران 

آوری توليدات را به عوده دارند. با اين وجود سوم زنان روستايي از همننين فعاليت های پس از برداشت محصوالت شامل فر

آموزش بسيار ناچيز است. برای مثال در عرصه كشاورزی تنوا يک درصد از خدمات ترويجي برای زنان طراوي و اجرا مي 

اليکه اين رقم برای ترويجي بوره برده اند در و -درصد از زنان از دوره های آموزشي 10شود. براساس نتايج پژوهشي فقط

 .مردان سه برابر است. اين مسئله واكي از آن است زنان روستايي در زمينه دسترسي به آموزشوای ترويجي محدوديت دارند

 گیرینتیجه

از آنجايي كه زنان روستايي در جامعه ما و بسياری از كشورهای در وال توسعه گرفتار معرالت و كاستيوای فراوان هستند، 

به نقش و پايگاه اقتصادی ر اجتماعي آنان در فرآيند توسعه روستايي از اهميت ويژه ای برخوردار است. چناننه پرداختن 

معتقد باشيم زنان روستايي در جامعه روستايي، نظاح توليد و بازخور مسايل فرهنگي و اجتماعي نقش مؤثر و تعيين كننده ای 

تحقيقات بايد جايگاهي خاص و مترادف اهميت وجودی و نقششان را بيابند. به  ايفا مي نمايند، بنابراين الجرح در پژوهشوا و

همين نسبت ضروری است در آموزشوای متناسب با فعاليت و پيشه در ابعاد و عرصه های مختلف زندگي جوت ارتقاء بينش، 

 .دانش و نگرش آنان اهتمامي خاص داشت

 مراجع
 .1311وسين راغفر ر انتشارات كوير ر چاپ اول ر آمارتيا سن ر توسعه به مثابه آزادی ر   -1

 .1361، مرداد3اسدی، علي، توسعه بر جاده تکنولوژی مي تازد، نشريه تدبير، شماره  -2

 .122،123،125انصاری، وميد، تعاونيوای زنان روستايي ضرورت يا موج، همان منبع،ص -3

توسعه روستايي ر ناشر مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي ر نشر ر رهيافتوای مشاركت در  1350اوكلي، پيتر و همکاران ر  -4

 .ارغوان

مشاركت مردمي جواد   ، انتشارات دفتر تحقيقات و برنامه ريزی معاونت ترويج و 2بررسي وضعيت موجود زنان روستايي ايران، ج  -5

 .225سازندگي

تر تحقيقات و برنامه ريزی معاونت ترويج و مشاركت مردمي جواد ، انتشارات دف2بررسي وضعيت موجود زنان روستايي ايران، ج  -6

 .225، 222، 221، 216سازندگي، ص 

ر زنان در نيروی 5ر نظريه های توسعه روستائي ر توران ر انتشارات سمت.  1311پاپلي يزدی، محمد وسين و ابراهيمي، محمد امير،  -5

 .1115ر   كار ر گزارش جواني كار ر دفتر بين المللي كار ژنو

 دفتر مطالعات وتحقيقات زنان. نقش زنان در معيشت خانواده -1

 .31و  30، ص 54شادی طلب، ژاله، زنان كشاورز ايراني در برنامه های توسعه، فصلنامه اقتصاد كشاورزی و توسعه، سال سوح، بوار  -1

 .نر زنان در بازار كار ايران ر انتشارات روشنگرا 1353كار، مورانگيز ر  -10

 .1361گالبي، سياوش، سازمان مديريت و منابع انساني، انتشارات فردوسي،  -11

 .1361، مور 12گالبي، سياوش، فرآيند توسعه جامعه ايران، نشريه تازه های اقتصاد، سال اول، شماره  -12

 .زير، نقش زنان درتوسعه روستايي اسصطلخ گيتي  -13

، ص 54شناختي نقش زن در كشاورزی، فصلنامه اقتصاد كشاورزی و توسعه، سال سوح، بوار  لوسايي زاده، عبدالعلي، بررسي جامعه -14

65 ،61 ،54 ،55. 
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 .، توران، وزارت برنامه و بودجه1، ج 1363غالمعلي فرجادی، چاپ  :مايکل تودارو، توسعه اقتصادی در جوان سوح، مترجم -15

 .اييمقاله: زنان وتوسعه روست –اميني  محمدرضا ميرزا -16

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

