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  بعد از پیروزی انقالب اسالمی شاهد آن هستیم که در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی، زنان ایران اسالمی توانسته اند با پیشرفت در عرصه تحصیل و کسب مدارج 
علمی و دانشگاهی، حضوری فعال و گسترده در جامعه داشته  باشند .این مشارکت در تمامی سطوح 
مدیریتی )ملی، منطقه ای، ناحیه ای و محلی( قابل مالحظه و چشمگیر بوده و نظام جمهوری اسالمی، 
تصمیم گیری و برنامه ریزی در کشور را با بهره گیری از ساختارهای قانونی و فرادستی و بهره گیری هر 
چه بیشتر از این ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در کشور فراهم کرده و بر همین اساس بستر الزم 
برای مشارکت و حضور بیش از پیش زنان در جامعه ایجاد شده است .از سوي دیگر بر اساس تأکیدات 
ریاست محترم جمهور، مبني بر بهره گیري از ظرفیت مدیریتي زنان و جوانان در دولت دوازدهم، امروزه 

شاهد حضور چشم گیرتر زنان در پست هاي مختلف مدیریتي کشور هستیم.
  یكی از مسائلی که امروزه جوامع در حال توسعه با آن مواجه هستند و برای آن ها بسیار اهمیت دارد، 
مسئله توسعه پایدار و یكی از مهمترین شاخه های آن یعنی توسعه پایدار روستایی است که می تواند 
راهگشای جامعه در مسیر پیشرفت و تعالي باشد. دستیابي به توسعه پایدار مستلزم توجه به مؤلفه هاي 
گوناگوني است که مهمترین آن نیروی انسانی مي باشد و زنان به عنوان نیمی از جوامع بشری، داراي 

جایگاه ویژه اي در دستیابي به این مهم هستند. 
پایدار در سطح ملی است  از مهمترین اجزای دست یابی به توسعه    مدیریت نواحی روستایی یكی 
خردمندانه  مدیریت  شد.  نخواهد  میسر  کارآ  و  توانمند  مدیریتی  شیوه های  از  بهره گیری  بدون  که 
سكونتگاه های روستایی بر پایه خردجمعی و مشارکت واقعی همه ذی نفعان امكان پذیر خواهد بود. لذا 
مشارکت زنان در عرصه مدیریت روستایی به عنوان یكی از ذی نفعان اصلي دارای اهمیت بسیار است.

مدیریت  عرصه  در  زنان  مطلوب  مشارکت  نمایانگر  اخیر،  دهه   چند  طي  اطالعات  و  آمار  مشاهده 
روستایي در کشور است. به گونه اي که امروزه شاهد آن هستیم که در پایان دوره چهارم شوراهاي 
اسالمي روستاها، تعداد 2167 نفر دهیار زن و قریب به 3000 نفر از بانوان در عرصه مدیریت روستایي 

مشارکت و حضور گسترده داشته اند. 
  لذا با توجه به اهمیت حضور بانوان در عرصه مدیریت روستایي، موضوع اصلي این شماره از ماهنامه 
دهیاري ها به زنان و مدیریت روستایي اختصاص پیدا کرده و در آن سعي شده است تا ضمن آشنایي 
مخاطبان با اهمیت موضوع، چالش ها و مسائل پیش رو حضور زنان در عرصه مدیریت روستایي، تبیین 

شده و نمونه هاي موفق مدیریت زنان در روستاهاي کشور معرفي شوند.

سعیدرضا جندقیان بیدگلی

سخن سردبیر
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 اهــــل نظر
امروزه نقش برجسته زنان در عرصه هاي مختلف جامعه بر کسي پوشیده نیست. حضور فعال و توانمند زنان در انقالب اسالمي و همچنین 
دوران 8 سال دفاع مقدس، گویاي سابقه اي درخشان از فعالیت بانوان در کشور است. زنان عالوه بر نقش هاي کلیدي که در خانواده بر عهده 
دارند، در حوزه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سیاسي، مدیریتي و ... نیز به ایفاي نقش مي پردازند. یكی از عرصه های قابل تامل 
برای حضور زنان در حوزه مدیریت روستا، نهاد دهیاری است که براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی تحقق یافت. حضور دهیاران زن 
به عنوان مدیران روستایي مي تواند نقش بسزایي در توسعه روستا و همچنین توسعه کشور داشته باشد. بنابراین در میزگرد این شماره تالش 
نموده ایم جایگاه و نقش دهیاران زن را در عرصه مدیریت روستا، در جهت تحقق توسعه روستایي، مورد تبیین و واکاواي قرار دهیم. بر این 

اساس به گفتگو نشسته ایم با: 
• شهره تاج؛ عضو هیئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي استان تهران، واحد مرکز- گروه جغرافیا و برنامه ریزي روستایي

• الهه کرمی؛  دهیار روستاي هاجر آباد، بخش مرکزي شهرستان تهران، استان تهران
• اسمعیل زیارتی نصرآبادی؛ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی- دانشجوی دکتری آمایش سرزمین

زنان و مدیریت روستایی
  الوين رمضاني
كارشناس دفتر برنامه ريزي و مديريت توسعه روستايي
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  ضمن عرض سالم و خیر مقدم خدمت مهمانان گرامی، 
با تبیین جایگاه زنان آغاز کنم و به طور  اجازه می خواهم بحث را 
مشخص بپردازم به اینکه نقش و جایگاه زن در فرهنگ اسالمی- 

ایرانی چیست؟

بسیاری  ارزش  زن  به  تاج:  اسالم 
داده  زنان  به  که  ارزشی  این  داده است، 
 شده، مشخص کننده جایگاه زنان است. زن 
می تواند  است،  پرورش دهنده  است،  مدیر 
در  و  کند  ترسیم  را  آینده  فرزندانش  برای 
مسیر آینده همسر و فرزندانش گام بردارد. 
گذاشته  زن  عهده  بر  که  وظیفه ای  تبع  به 

شده  است، می تواند جایگاه او را در جامعه رقم بزند. زن در محیط 
خانه فعالیت هایی دارد، اندیشه هایی را بوجود می آورد و این اندیشه ها 
داشته  بسزایی  نقش  فرزندان  و  خانواده  مرد  موفقیت  در  می توانند 
باشند. امروزه جایگاه زنان در جامعه وسعت یافته است، این وسعت 
جایگاه می تواند هماهنگ با دستورالعمل هایی که اسالم به زن داده 
جدید،  جایگاه  این  کند.  تعریف  زن  برای  را  جدیدی  جایگاه  است، 
حضور زن در اجتماع است. بنابراین زن، مطابق با دستورالعمل هایی 
می تواند  عرصه ها  همه  در  است،  کرده  صادر  او  برای  اسالم  که 
نقش آفرینی کند، اما در بعضی عرصه ها بیشتر و در بعضی عرصه ها  
به علت شرایط سختی که ممكن است بر زنان تحمیل شود، محدودتر 
دارای  زنان  از  دارند. بعضی   متفاوتی  توانمندی های  نیز  زنان  است. 
اندیشه ای و تصمیم گیری عقالنی  توانمندی های جسمی، فیزیكی، 
پر  حضوری  می توانند  زنان  از  گروه  این  بنابراین  هستند،  باالتری 
رنگ تر در جامعه داشته باشند. در جامعه روستایی که هدف، مشارکت 
زنان در عرصه های مدیریت روستایی است، به نظر می رسد زنان از 
دیرباز نقش بسزایي داشته اند. در بسیاری از مناطق ایران با توجه به 
حضور اسالم، در محیط روستا، زنان در عرصه فعالیت های اجتماعی 
حضور داشتند. نمونه آن حضور فعال زنان، به دلیل نوع خاص اقتصاد 
روستایی در استان گیالن و سایر مناطق است. ایران کشوری است 
که اسالم را پذیرفته و مطابق با دستورالعمل های اسالمی، در جامعه 
اسالمی روستایی توانسته است نقش زنان را پیدا کند. پس از دیرباز 
بین فرهنگ اسالمی و فرهنگ ایرانی این همزیستی وجود داشته 

است. 
کرمی:  قبل از اسالم، زن عضوي از جامعه 
شناخته نمی شد و اعراب بدوی دختران خود 
را زنده بگور می کردند. پس از ظهور اسالم 
که  بگونه اي  یافت،  تغییر  زن ها  وضعیت 
دارد،  شرعی  حقوق  اسالم،  در  زن  امروزه 
ارث می برد، و عضوی از خانواده است. طبق 

مورد  در  است.  مادران  پای  زیر  بهشت  )ص(:  اکرم  پیامبر  فرموده 
حضرت فاطمه )س( سوره کوثر»انا اعطیناک الكوثر فصل لربک و 

انحر ان شانئک هو االبتر« نازل شده و حضرت زهرا بعنوان کوثر 
افراد یاد شده است .

منی)  بضعه  فاطمه  می فرمایند:  دیگري  حدیثی  در  پیامبر)ص( 
پدرش(.  )مادر  ابیها  ام  می فرمایند:  یا  و  است(  من  تن  پاره  فاطمه 
مسئولیت های تربیت فرزندان، شریک زندگی مرد بودن و همسوی 
او در زندگی مسئولیت داشتن و ... را برایشان در دین مبین اسالم 
قرار داده اند. زنان بزرگ دیگري مانند، حضرت زینب کبری )س(، 
حضرت هاجر )س(، حضرت حوا )س(، حضرت خدیجه )س(، مادر 
شده است.  یاد  آنان  از  اسالم  مبین  دین  در  که  هستند  و...  وهب 
است.  ستودنی  و  رفیع  بسیار  اسالم  در  زن  جایگاه  دلیل  همین  به 
همانطوری که در قرآن کریم و سخنان پیامبر )ص(، به جایگاه واالي 
حضرت فاطمه )س( و زن اشاره شده اشت. سالله پاک فاطمه زهرا به 
امامت می رسند، اسالم را ترویج می دهند و این به معناي از دامن زن 
به معراج رسیدن است. بنابراین یک مادر و یک زن، درتربیت فرزند 
به صورتی که در جامعه مفید و ارزشمند باشد و بتواند در سازندگی 

یک جامعه نقش مهم ایفا کند، مسئولیت سنگیني برعهده دارد. 
کسی  بر  اسالم  در  زن  جایگاه  زیارتی: 
که  احترامی  و  عزت  نیست.  پوشیده 
فاطمه)س(  حضرت  برای  پیامبر)ص( 
قائل بودند مثال زدنی است. به گونه ای که 
جمعی  وارد  )س(  فاطمه  حضرت  گاه  هر 
ورود  خاطر  به  قد  تمام  پیامبر  می شدند، 

به  آموزشی  پیامی  امر  این  با  واقع  در  می ایستاد.  احترام  به  ایشان 
بود،  الگو  ها  آن  برای  پیامبر  رفتارهای  تمامی  که  اسالمی  جوامع 
گور  به  زنده  را  دختران  قبل  دهه  دو  تا  که  جوامعی  در  می دادند. 
می کردند و دختران را مایه ننگ و فرزند نمی دانستند، پیامبری آمد 
که می فرمود: فاطمه پاره تن من است. این امر نشان می دهد که 
دارد.  پیروانش هستیم، زن چه جایگاهی  نیز  ما  در دین اسالم که 
آفریده ایم، پس  را یكسان  آمده است که ما زن و مرد  نیز  در قرآن 
در کتاب آسمانی هم بیان شده است که بین زن و مرد تفاوتی وجود 
ندارد. امروزه در فمنیسم به این مسائل توجه می شود در حالی که 
در  دارد.  ساله  ای 1400  سابقه  اسالم  در  مباحث  اینگونه  به  توجه 
قرآن تنها مالک برتری بین زن و مرد تقواست و فقط این ویژگي 
است که می تواند بین زن و مرد تفاوت ایجاد کند. برای تبیین جایگاه 
بپردازیم  ایران  باستانی  تاریخ  بررسی  به  باید  ایران  زن در فرهنگ 
باستانی  آثار  دهیم.  قرار  بررسی  مورد  را  جامانده  به  باستانی  آثار  و 
باقیمانده از آن دوران، نشان دهنده جایگاه باالی زن در تمدن ایرانی 
است. در هیچ کدام از آثار باستانی مشاهده نمی شود که زن با لباس 
فاخر نباشد، زن در حالت تعظیم باشد، به حالت تحقیر آمیز دیده شود، 
پس این امر نشان می دهد که زن در تمدن ایرانی همیشه قابل تقدیر 
و ستایش بوده است. در دوران ساسانی اولین پادشاه زن، پوراندخت، 
کنونی  ده کشور  بر  و  رسید  پادشاهی  به  پرویز  بزرگ خسرو  دختر 
آسیایی حكومت  کرد. اولین جمله فمنیستی جهان توسط ایشان بیان 
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شد که گفته اند: فرقی نمی کند پادشاه زن باشد یا مرد، پادشاه موظف 
است عدل و انصاف را در حكومت خود برقرار کند. در دوران قاجار 
تحصیل  حق  داشتند،  محدودیت هایی  جامعه  در  برای حضور  زنان 
داشتند  نوشتن  و  خواندن  سواد  اگر  نیز  پادشاه  زنان  حتی  نداشتند، 
مخفی می کردند. در پیاده روها در شب زنان از یک طرف و مردان از 
طرف دیگر تردد می کردند. معماری خانه های دوران قاجار و ماندن 
زنان در اندروني، نشان می دهد که حضور زن در این دوران محدود 
برای جایگاه زن  قاجار  بنابراین شرایط بسته ای در دوره  بوده است. 
حاکم بوده است. در انقالب مشروطیت اوضاع کمی بهتر شدو حضور 
مشروطیت  انقالب  در  کرد.  پیدا  نمود  مشروطیت  انقالب  در  زنان 
از  تهران شد و بخشی  وارد  بختیاری مسلح  بی بی  نام  به  شخصی 
حمالت مسلحانه در تهران توسط او مدیریت شد. پس در انقالب 
انجمن های  بازتر می شود، حتی  زنان  برای حضور  فضا  مشروطیت 
در  مشروطیت  انقالب  از  دفاع  برای  زنان  محرمانه  و  خصوصی 
زیادی وجود  فرود های  و  فراز  در گذشته  کشور شكل گرفت. پس 
داشته است. کشف حجاب که الگوبرداری از غرب بود و می خواستند 
تساوی حقوق زن و مرد را در کشف حجاب خالصه کنند و در واقع 
از طرف دیگر دادن  نیز همین بود و  عامل سرنگونی رژیم پهلوی 
حق رأي براي اولین بار به زنان و غیره بود. پس در دوره پهلوی نیز 

فراز و فرود های زیادی وجود داشته است. 
  پس در مجموع مي توان گفت حضور زنان در جامعه، 
نشان دهنده ارزش زن در فرهنگ اسالمي و مشخص کننده جایگاه 
زنان  اجتماعی  جایگاه  که  مي شود  مطرح  سؤال  این  حال  اوست. 
امروزی و نقش آن ها در مناصب مدیریتی کشور چگونه  ایران  در 

است؟
تاج: انقالب اسالمی سرآغاز یک بینش جدید در ایران بود و نگاه 
ابعاد زندگی زنان  تغییر نگاه در همه  این  تغییر کرد. مسلما  به زن 
شد.  همراه  جدیدی  احترام  با  زنان  اجتماعی  حضور  گذاشت.  تأثیر 
زنان به عنوان موجودی که باید نقش هایی را ایفا کنند که در گذشته 
از  قبل  پرداختند.  واقعیشان  به خود  بودند. پس  این نقش ها دور  از 
در  این  نتیجه،  در  می کردند،  نگاه  خود  به  بیشتر  زنان  شرایط،  این 
پوششان، در ظاهرشان و در رفتارشان تأثیر گذار بود. در این دوره 
شد  محول  آن ها  به  که  اموری  به  و  گرفتند  فاصله  خود  از  زنان 
توجه کردند. توجه به امور، تمرکز آن ها را به فعالیت ها در زمینه های 
بدست  را  حقوقی  اسالمی،  جمهوری  در  زنان  کرد.  هموار  مختلف 
آوردند. نمونه آن تساوی حقوق در دریافت دستمزد بود. در قوانین 
که  امریكا  در  نمونه  عنوان  به  توسعه یافته،  کشورهای  از  بسیاری 
توسعه یافته ترین کشور از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و حقوق مدنی 
افراد است، گاهی حقوق برابر برای زن و مرد وجود ندارد. زنان در 
مقابل یک کار همسان با مردان، از حقوق کمتری بهره مند می شوند. 
و  زن  بین  برابر  حقوق  دارد،  وجود  ایران  در  که  امتیازاتی  از  یكی 
مرد است. از حقوق مدنی و حقوق قانونی گرفته تا سایر عرصه ها.  
این خود نشاندهنده جایگاه امروزی زنان است. در رابطه با مناصب 

دولتی می توان گفت که زنان توانسته اند وارد مناصب دولتی رده های 
عالی هنوز شكاف عمیقی  رده های  مناصب  در  ولی  متوسط شوند، 
وجود دارد. مطالعات انجام شده در دانشگاه ها که در دو سال اخیر در 
گرایش جغرافیاِی سیاسی صورت گرفته، نشان می دهد که بانوان تا 
رده های متوسط مناصب پیش رفته اند ولی در رده های عالی هنوز 
این شكاف وجود دارد. این امر نیازمند توانمندسازی زنان برای ورود 
به عرصه های مختلف است. در عرصه هاي فرهنگي و امور بهداشتي 
حضور زنان فعال است اما در رده هاي عالي مناصب مثال وزیر و یا 
مدیریت ارشد، مطالعات نشان مي دهد که شكاف عمیقي وجود دارد 

و نسبت حضور زنان دراین مناصب پائین است. 
زیارتی: از بدو انقالب اسالمي یعني از سال 1342 که حرکت ها 
و جنبش هاي انقالبي در کشور شكل گرفت،  زنان همپاي مردان 
تمامي عرصه هاي  در  انقالب هم  از  بعد  داشتند.  در صحنه حضور 
زنان  بوده،  نیازمند  مردم   حضور  به  نظام  که  اجتماعي  و  سیاسي 
همپاي مردان در عرصه هاي مختلف اعم از انتخابات، راه پیمایي ها 
و ... حضور داشتند. در دوران 8 سال دفاع مقدس، همراهي و جهاد 
بانوان که کمتر از جهاد در جبهه جنگ نبود و همچنین پشتیباني از 
مردان براي راهي کردن فرزندان و همسران خود به عرصه جنگ، 
واقعیت هاي بزرگي از حضور و پشتیباني زنان در کشور است. امروزه 
حضور  گسترده است،  بسیار  علمي  عرصه هاي  در  زنان  حضور  نیز 
زنان تحصیل کرده در دورافتاده ترین روستاها نشان دهنده بهتر شدن 
شرایط تحصیل براي زنان، بعد از انقالب اسالمي است. حضور زنان 
با  مقایسه  قابل  نیز   ... و  فرهنگي  هنري،  ورزشي،  عرصه هاي  در 
سال هاي قبل از انقالب نیست. در این خصوص مقام معظم رهبري 
مي فرمایند: حضور زنان در مشاغل و مناصب اجرایي دولتي اشكالي 
ندارد، ولي آن بخشي که مورد اشكال است و در واقع امتداد همان 
در  شاغل  زنان  باالي  تعداد  به  کردن  افتخار  است،  غربي  گفتمان 
مناصب اجرایي است. بنابراین آنچه که باید مایه افتخار باشد، تعداد 
در  است.  و مجاهد  فرهنگي، سیاسي  فعال  روشن فكر،  زنان  باالي 
جاي دیگر مي فرمایند: نگاه صحیح به زن نگاهي است که او را در 
چارچوب جنس خود و ارزش هاي تعالي دهنده آن بشناسد. نباید گفت 
زنان و مردان در همه چیز با هم مشابه اند زیرا  خلقت آن ها مشابه 
نیست. البته شاید ورود زنان به مناصب دولتي مستلزم وقت بیشتر 
و انرژي بیشتر است و ممكن است به اصالت زن در کانون خانواده 
تربیت  در  خانواده،  در  زن  اصلي  جایگاه  است  قرار  اگر  بزند.  لطمه 
فرزند که محور پیشرفت و تعالي یک جامعه است، حفظ شود شاید 
بسیاري از مناصب، همتراز با شأن و منزلت بانوان نیست. پیشرفت 
یک جامعه از خانواده نشأت مي گیرد. پس زن یک جایگاه مهم در 

پیشرفت و تعالي جامعه دارد.
پیدا  حضور  کمتر  اجتماع  در  زنان  انقالب  از  قبل  زنان  کرمی: 
امام  حضرت  رهبری  به  اسالمی  انقالب  پیروزی  با  اما  مي کردند، 
)ره( ثابت شد که شیر زنانی هستند که می توانند در حرکت انقالب 
موثر باشند. زنان ثابت کرده اند که می توانند مصدر امور مهم مملكتی 
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باشند. امروزه فضا برای فعالیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زنان 
گوناگون  عرصه هاي  و  امور  در  و  است  گذشته  از  گسترده تر  بسیار 
مكمل  کشوری،  مهم  مناصب  در  می توانند  زنان  دارند.  فعالیت 
الیه های مدیریتی  باشند. این امر مستلزم این است که به جایگاه و 

ارزش واقعي خویش واقف باشند.
انقالب  از  بعد  که  گرفت  نتیجه  چنین  مي توان  پس    
اسالمي، فضا براي حضور زنان در اجتماع بازتر شد، اما با این حال 
هنوز نتوانسته اند به رده هاي عالي مناصب مدیریتي دست یابند و این 
عرصه هاي  به  ورود  زنان، جهت  بیشتر  توانمندسازي  مستلزم  امر 
مختلف است. به نظر شما جایگاه کنوني زنان در مدیریت روستایي 

ایران چگونه است؟ 
تاج: نسبت زنان بر مردان در عرصه مدیریت روستایي کمتر است. 
این  نیست.  زنان  نبودن  توانمند  معناي  به  نسبت  بودن  کمتر  این 
امر نیازمند بسترسازي است. تعداد مردان به دلیل سابقه اي که در 
مدیریت و اداره امور روستایي داشته اند از زنان در این عرصه بیشتر 
کرد  توجه  امر  این  به  و  شود  سنجیده  کیفیت  بعد  از  باید  هستند. 
چه  دارند  حضور  روستایي  مدیریت  عرصه  در  زنان  که  زماني  که 
تأثیري می توانند در جامعه  برجاي بگذارند و زماني که مردان حضور 
دارند تأثیرگذاري چگونه است. لزوما نباید کمیت را در نظر گرفت. 
ممكن است یک وزیر زن درقبال ده ها وزیر مرد، با مدیریتش ارتقای 
زنان جامعه مي توانند  نشان دهد  ببخشد که  وزارتخانه  به  بیشتری 
پرتوان باشند. گاهي باید نگاه جنسیتي را برداشت. زماني در مكتب 
امروزه  اما  بود.  مطرح  مردان  و  زنان  بین  حقوق  تساوي  فمنیسم، 
حقوق برابر مطرح نیست و هر کدام باید در جایگاه خودشان سنجیده 
شوند. مدیریت مردانه با مدیریت زنانه متفاوت است به همین دلیل 
به عنوان عرف  تاریخ، یكسري وظایف و مدیریت   اعصار  در طول 
از  بعضي  شده است.  گرفته   درنظر  زنان  براي  عرفي  قانونمندي  و 
را  کارآیي  و  است  مؤثرتر  و  اثربخش تر  مفیدتر،  زنان  براي  مشاغل 
براي  ویژگي ها  این  مشاغل  از  بعضي  در  و  مي برد  باال  فعالیت  در 
مردان وجود دارد. این در واقع به جنسیت مربوط مي شود. امروزه در 
زمینه جنسیت مطالعات فراواني صورت گرفته است درعلوم پزشكي، 
حقوقي و ...، به عنوان مثال؛ نقش قضاوت را کمتر به بانوان واگذار 
مي کنند چون لطافت و ظرافت روحیه زنانه قضاوت آن ها را تحت 
تأثیر قرار مي دهد. به دلیل این لطافت و مهرباني که در روحیه زنان 
وجود دارد خداوند زایش را براي زنان قرارداده است. در واقع تمامي 
قوانیني که امروزه علم موفق به کشف آن شده است 1400 سال 
پیش در اسالم مطرح شده است. لزوما فمنیسم امروز به دنبال برابري 
مشاغل  از  بعضي  که  معناست  این  به  برابري  بلكه  نیست  حقوق 
براي زنان و بعضي دیگر از مشاغل براي مردان مناسب تر هستند، 
این را علم هم اثبات کرده است. حتي در کشورهاي توسعه یافته نیز 
و  کارآیي  مي توانند  و  هستند  موفق تر  مردان  مشاغل  از  بعضي  در 
بهره وري درآن حرفه و فعالیت را افزایش دهند. در جمهوري اسالمي 

توانمندی،  صورت  در  بتوانند  زنان  که  شده است  فراهم  بستر  این 
با مردان، خود را به رده های باال برسانند. به عنوان نمونه؛   مطابق 
بانواني که نمایندگان مجلس هستند، مشاوران وزیر هستند، مدیران 
ابتدا  در  به دست مي گیرند که  را  اموري  و  ارشد سازمان ها هستند 
ندارند.  را  امور  آن  انجام  توانایي  زنان  مي کردند  فكر  مردان  شاید 
پس باید بستر الزم براي هر دو جنسیت فراهم شود و توانمند بودن 
مي شود.  باالتر  عرصه هاي  به  رسیدن  باعث  که  است  خصوصیتی 
پس در مدیریت روستایي باید بسترسازی بیشتری برای زنان فراهم 
شود. این امر نیاز به یک کار فرهنگي دارد. در حال حاضر تعداد زنان 
تحصیل کرده در جوامع روستایي افزایش یافته است اما مشكلي که 
دراین زمینه وجود دارد امتناع از برگشتن دوباره به محیط روستایي 
است. سازمان هایي که متولي برنامه ریزي در مناطق روستایي هستند 
به  دهند،  ارایه  را  راه کارهایي  روستا  در  جمعیت  تثبیت  جهت  باید 
به روستا  طوري که جمعیت تحصیل کرده چه زن و چه مرد مجدداً 
برگردند و زمینه مشارکت در عرصه مدیریت روستایي براي هر دو 
جنس فراهم  شود و کسي که توانمند است بتواند پست هاي مدیریتي 

را برعهده بگیرد. 
زیارتی: برای دستیابی به توسعه و تحقق توسعه پایدار، باید تمامی 
کنشگران و بازیگرانی که در این عرصه وجود دارند به همكاری و 
به  دستیابی  جهت  جوامع  که  این است  واقعیت  بپردازند.  مشارکت 
توسعه، باید از تمامی ظرفیت هاي توسعه که در اختیار دارند استفاده 
انساني  نیروي  ظرفیت  ظرفیت ها،  این  از  عظیمي  بخش  کنند. 
بكار  درستي  به  توسعه  فرایند  در  انساني  نیروي  اگر ظرفیت  است. 
گرفته شود، دستیابی به توسعه سریع تر و آسان تر است. زماني که 50 
درصد کنشگران توسعه و نیروي انساني، زنان هستند بنابراین عقل 
و منطق حكم مي کند که به تناسب برایشان نقش تعیین شود. در 
غیر اینصورت فرایند توسعه کشور به عقب مي افتد. پس در فرایند 
با  متناسب  همچنین  و  زنان  جمعیت  سهم  با  متناسب  باید  توسعه 
به  دارد،  وجود  آن ها  در  که  پتانسیل هایي  و  ظرفیت ها  قابلیت ها، 
جاي  به  یكپارچه  توسعه  به  دستیابي  امروزه  پرداخت.  برنامه ریزي 
از  دروني سازي،  یكپارچه  توسعه  در  است.  مطرح  همه جانبه  توسعه 
نهادینه  افراد  میان  در  باید  توسعه  است.  برخوردار  ویژه اي  اهمیت 
زنان  کوچک تر،  و  جوان  نسل  در  توسعه  دروني سازي  براي  شود. 
مي توانند نقش بسزایي ایفا کنند. در واقع دغدغه دستیابي به توسعه 
و فرهنگ توسعه از همان کودکي باید در افراد نهادینه شود و زنان، 
چون پرورش دهنده نسل آینده هستند در نهادینه کردن توسعه نقش 
کلیدي دارند. در دوره اول که شوراها تشكیل شد، 150نفر دهیار زن 
در کشور وجود داشت، در دوره دوم این تعداد به 400 نفر رسید یعني 
156 درصد رشد طي این دو دوره وجود داشته است. در دوره سوم 
به معنای 123 درصد رشد  این  نفر دهیار زن وجود داشت و   888
نسبت به دوره قبل است. در دوره چهارم 1544 دهیار زن در کشور 
وجود دارد که نسبت به دوره قبل 74 درصد رشد داشته است و این 
تعداد در پایان دوره چهارم شوراها با رشد43.34 درصدي به2167 
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نفر دهیار زن افزایش یافته است. 

با توجه به اینكه اکثر کشورها درمورد ایران اظهار دارند که آزادي 
زنان و حضورشان در عرصه هاي مختلف جامعه کم رنگ است، وجود 
این تعداد دهیار زن در کشور و در جامعه سنتي روستا اتفاق بزرگي 

است و جاي افتخار دارد. 
کرمی: جایگاه زنان در وضعیت کنونی مدیریت روستایی، چشم گیر 
دارند.  روستایي  مدیریت  در  موردی  و  کمرنگ  حضوري  و  نیست 
هرچند که با توجه به ماهیت روستا و ارتباط تنگاتنگ امور در آن، 
حضور زنان می تواند مؤثرتر واقع شود. زنان با توجه به داشتن نقش 
مهم مدیریت در خانواده و نقش مادري، مي توانند در ارتباط با امور 
و  بزرگ  این حس  کنند. پس  ایفا  نقش مهمي  روستا  در  مدیریتي 
خدادادی می تواند درمناصب کشور کارگشاتر باشد. حضور فعال زنان 
اسالمي  شوراي  عضو  و  )دهیار  روستایي  مدیریت  عرصه هاي  در 
روستا(، نیازمند بسترسازي و فرهنگ سازي ویژه اي در محیط روستا 

است. 
تاج: امروزه اثبات شده است که فمنیسم به معناي برابري نیست 
بلكه به معناي عدالت و توانمندي است. زنان به امور ظریف بیشتر 
بر  کوچک  و  محلي  جوامع  در  بخصوص  مدیریت  در  دارند.  توجه 
خالف شهر ها، اموراجتماعي، اقتصادي، سیاسي، فرهنگي و ... بیشتر 
تفاوت  روستایي  مدیریت  با  شهري  مدیریت  درآمیخته اند.  هم  با 
دارد. متأسفانه در کشور هنوز در قالب مدیریت شهري، به مدیریت 
شهر،  مدیریت  در  نیست.  صحیح  امر  این  مي شود.  نگاه  روستایي 
شهرداران به امور عمراني درشهر نگاه مي کنند. در مدیریت روستا 
عالوه بر مدیریت عمراني و فیزیكي، به مدیریت فرهنگي، اقتصادي 
در  است.  مطرح  نیز  زنان  مشارکت  بحث  کرد.  توجه  باید  نیز   ... و 
مدیریت روستایي ابعاد مختلف زندگي روستایي با هم درآمیخته اند. 
در زندگي روستایي، اجتماع از اقتصاد، اقتصاد از فرهنگ و فرهنگ 
از سیاست مجزا نیست. بزرگترین چالش در مدیریت روستایي این 
 است که شبیه به مدیریت شهري و الگوي شهري تعریف شده است 
با هم در ماهیت متفاوت هستند. در مدیریت  این دو  در حالي که 
ابعاد نگریست. مسئله دیگر  روستایي باید با نگرشي جامع به همه 
تعیین  روستا  دهیاري هاي  و  شوراها  براي  که  وظایفي  که  اینست 
شهرداري هاست.  و  شهر  شوراهاي  وظایف  با  مطابق  شده است، 
در شوراهاي  زنان  دارند. حضور  تفاوت  با هم  دو  این  در حالي که 
بازوهاي قدرت  روستایي اهمیت ویژه اي دارد. زنان شورا مي توانند 
دهیاران زن باشند. 2428 زن در شوراي اسالمي روستا فعالیت دارند. 
میزان حضور و فعالیت زنان در شوراهاي روستایی و دهیاري ها باید 

درکنارهم نگریسته شود.

انقالب  از  بعد  که  گرفت  نتیجه  چنین  مي توان  پس    
اسالمي، فضا براي حضور زنان در اجتماع بازتر شد، اما با این حال 
هنوز نتوانسته اند به رده هاي عالي مناصب مدیریتي دست  یابند و 
این امر مستلزم توانمندسازي بیشتر زنان، جهت ورود به عرصه هاي 

مختلف است. به نظر شما جایگاه کنوني زنان در مدیریت روستایي 
ایران چگونه است؟ 

 ،80 دهه  از  پایدار  توسعه  نظریه  توسعه یافته  کشورهاي  در  تاج: 
در عرصه برنامه ریزي و توسعه مناطق شهري و روستایي وارد شد 
پایدار  توسعه  مهم  ارکان  از  یكي  کرد.  پیدا  بسیاري  طرفداران  و 
مشارکت زنان است. بوسیله این رکن جایگاه زنان کامال مشخص 
توسعه  ارکان  از  یكي  به عنوان  زنان  زماني که  بنابراین  شده است. 
پایدار تلقي مي شوند، جایگاه مشخصي پیدا مي کنند که مي تواند از 
پایین ترین سطح تا باالترین سطح که نقش هاي مدیریتي است را 
دربربگیرد. به تبع دهیاران زن نیز مي توانند یكي از مهمترین ارکان 
مباني  و  نظري  نظرمباني  از  بنابراین  باشند.  محلي  جوامع  توسعه 
کامال  پایدار  توسعه  ارکان  عنوان  به  دهیار  زنان  جایگاه  مدلینگ، 
مشخص است. دهیاران زن به دلیل نزدیكي به اندیشه ها و تمایالت 
زنان روستایي، مي توانند بسیار مؤثرتر عمل کنند. اصل پراگتي یكي 
زیست محیطي  مباني  در  که  است  دنیا  در  شده  شناخته  اصول  از 
که  شده است  ثابت  اصل  این  طبق  امروزه  مي شود.  استفاده  آن  از 
زنان نسبت به مردان، جایگاه باالتري در حفظ محیط زیست دارند. 
بسیاري از جنبش هاي زیست محیطي توسط زنان شكل گرفته است. 
این امر به اصل پراگتي بر مي گردد که چندین اصل کوچک را در خود 
جاي مي دهد. یكی از خرده اصل ها این  است که زنان به علت داشتن 
قدرت زایش با طبیعت همزاد پنداري مي کنند. بنابراین به دلیل این 
طبیعت  چون  دارند.  بیشتري  عالقه مندي  محیط  به  نسبت  ویژگي 
دایم در حال زایش و آفریدن است.  پس پایداري محیط زیست در 
زن نهادینه است. دومین خرده اصل این  است که زنان چون زایش 
مي کنند، نگهداري مي کنند. اولین تقسیم کار بین زن و مرد در رابطه 
اولیه که هنوز جامعه  با امور شكار و امور نگهداري بود. در کمون 
شكار  به  فیزیكي  قدرت  دلیل  به  مردان  نگرفته  بود،  شكل  مدني 
بودند.  فرزندان  و  کمون  از  نگهداري  مسؤول  نیز  زنان  و  مي رفتند 
توسط  بودند،کشاورزي  محصوالت  جمع آوري  مسؤول  زنان  چون 
آنان کشف شد. سومین خرده اصل از اصل پراگتي، حافظه تاریخي 

است. حافظه تاریخي زنان نگهداري از کمون اولیه و فرزندان بود.
کار،  از  بخشي  روستایي،  زنان  به  اختیار  تفویض  زیارتی: هنگام 
پذیرش ریسک واگذاري نقش به زنان توسط شوراي اسالمي روستا 
بوده است. بخش دوم این است که زنان چقدر قابلیت پذیرش این 
نقش را در خود ایجاد کرده اند. بزرگترین رسالت 2167 نفر دهیار زن 
این است که اثبات کنند انتخاب شوراها، انتخابي شایسته بوده است. 
زنان باید این قابلیت، توانمندي و ظرفیت را در خود بوجود بیاورند 
و  احسن  نحو  به  را  شده  واگذار  آن ها  به  که  مسئولیتي  بتوانند  و 
حتي بهتر از مردان انجام دهند. انتظاري که از دهیاران زن مي رود 
استفاده کنند  اقشار جامعه روستایي  تمامي  از ظرفیت  این است که 
ظرفیت ها  تک  تک  براي  و  کنند.  تعریف  نقش  کدام  هر  براي  و 
هوشمندانه  مشارکت  زمینه  باید  دهیار  زنان  باشند.  داشته  برنامه 
نگاه  درگذشته  کنند.  فراهم  زنان  براي  هم  و  مردان  براي  هم  را 
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ابعاد  به  کمتر  و  است  بوده  کالبدي  نگاه  یک  بیشتر  روستاها  به 
اولین زماني  از  اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي روستا توجه می شد. 
که برنامه ریزي درکشور شروع شد یعني از سال1330 به بعد تا به 
امروز جمعیت روستاها کاهش و جمعیت شهري افزایش یافته است. 
برنامه ریزي محسوب مي شود. نگاه به روستا  ایراد در  امر یک  این 
نگاهي سیستمي نبوده است. شاید علت این امر عدم مشارکت زنان 
براي  زنان  بوده است.  زنان  به  مدیریتي  نقش هاي  واگذاري  عدم  و 
داشته هاي  به  و  مي کنند  تالش  بیشتر  روستا  منظر  و  سیما  حفظ 
فرهنگي روستا بیشتر بها مي دهند. مورد بعدي مهاجرت خیل عظیم 
جمعیت تحصیل کرده از روستا به شهر است. این امر بیشتر مربوط 
راحت تر  روستایي  فرهنگ  است.  روستایي  تحصیل کرده  مردان  به 
مي پذیرد که فرزند تحصیل کرده پسرش براي یافتن شغل به شهر 
مهاجرت کند اما این امر در رابطه با دختران تحصیل کرده روستایي 
صادق نیست. جمعیت تحصیل کرده زنان در روستا بیشتر از مردان 
است. بنابراین می توان از این ظرفیت عظیم آموزش دیده، درمدیریت 
زن  دهیاران  از  که  انتظاراتي  کرد.  استفاده  روستایي  برنامه ریزي  و 
دراین  کنند.  تقویت  را  زمینه مشارکت مردمي  این است که  مي رود 
و  شده است.  ابالغ  کشور  دهیاري هاي  کلیه  به  دستورالعملي  راستا 
طبق آن دهیاران موظف هستند هر 6 ماه یكبار تمامي عملكرد هاي 
به  نیاز  براي جلب مشارکت  را گزارش دهند.  مالي و عمراني خود 
اعتمادسازي است. بنابراین انتظار مي رود دهیاران زن در این زمینه 
حتي از مردان موفق تر باشند. براي تقویت مشارکت مردمي، باید به 
شفاف سازي در عملكرد پرداخت و با مردم صادق بود. در این صورت 

نتیجه مشارکت روز به روز بهتر خواهد شد.
زنان  شناسایی  روستا،  بانوان  با  متوالی  جلسات  تشكیل  کرمی: 
فعال، کارآمد، کارآفرین و تقدیر از آنان، بازگو کردن سوابق کاری 
آن ها برای دیگر بانوان روستایي و ...، مي تواند زمینه مشارکت زنان 
روستایي را در امور مختلف فراهم کند. زنان روستا جایگاه ویژه ای 
فعالیت های  در  آنان،  از  بیشتر  حتی  و  مردان  با  هم دوش  و  دارند 
اجتماعي و اقتصادي خانواده حضور دارند. این امر می تواند بهترین 
انگیزه برای حضور دهیاران زن باشد. اکثر اوقات دیده  شده است که 
به دلیل وجود دهیار زن در روستا، انگیزه زنان جهت امور مشارکتي 
و تعاوني افزایش یافته است. در چنین شرایطي اعتماد زنان روستایي 
به دهیاري بیشتر مي شود و خود را عضوي از این تشكل مدیریتي 
شدن  شكوفا  باعث  نگرش  نوع  این  مي دانند.  روستا  در  اجرایي  و 
عنوان  به  مي شود  روستایي  زنان  نهان  پتانسیل هاي  و  استعدادها 
فرهنگ  وجود  اما  مي کنند.  پیدا  تحصیل  ادامه  براي  انگیزه  مثال، 
و  روستا  در  تحصیل کرده  زنان  ماندن  به  منجر  روستایي  خاص 
بي انگیزگي آن ها مي شود و محرومیت روستا را در پي دارد. بنابراین 
تنها دهیاران زن می توانند بواسطه نزدیكي و ارتباط خاصي که با زنان 

روستایي دارند، این محرومیت را به فرصت تبدیل کنند.
تاج: براي موفق بودن دهیاران در برنامه ریزي و مدیریت روستا، 
مواردي قابل ذکر هستند: اولین عامل پشتوانه هاي قانوني است. در 

مقابل انتظاراتي که از دهیاران و اعضاي شورا براي انجام اقدامات 
مربوط به روستا مي رود افرادي وجود دارند که از محیط روستا سوء 
توسط  روستایي  اراضي  به  تجاوز  و  رانت خواري  مي کنند.  استفاده 
مشارکت  بنابراین  است.  مهم  مسئله  یک  شهري  زمین خواران 
جهت  قانوني  پشتوانه  به  نیازمند  محلي  مدیریت  و  محلي  عوامل 
مبارزه با اینگونه مشكالت است. دومین عامل نقش آموزش است. 
مدیران روستایي باید در دوره هاي آموزشي مربوطه شرکت نمایند. 
در  یكسان  و کیفیت  با شرایط  و  استاندارد  باید  آموزشي  دوره هاي 
سطح کشور برگذار شود. با توجه به اینكه امروزه مدیریت اطالعات 
به سمت مدیریت دانش پیش مي رود، عامل بعدي حرکت از مدیریت 
اطالعات به سمت مدیریت دانش در روستاها و سایرعرصه ها است. 
در  برنامه ریزي،  توسعه یافتگي  عدم  و  موفقیت  عدم  علل  از  یكي 
سال هاي پس از انقالب، عدم نظریه پردازي در برنامه هاي توسعه و 
عمران مناطق روستایي مي باشد. براي رسیدن به توسعه در تمامي 
نیازمند  توجه داشت. مدیریت دانش  بنیان هاي نظري  به  باید  ابعاد 
آموزش  و  قوانین  قالب  در  است که  ارکان  سازماني  و  دستورالعمل 

مي تواند به مدیریت جوامع محلي نیز نفوذ کند. 

حوزه  در  عملکرد،  در  شفاف سازي  و  اعتماد  جلب    
مدیریت روستایي توسط دهیاران زن، مي تواند زمینه مشارکت مؤثر 
تمامي اقشار، به ویژه زنان روستایي را فراهم کند. اجازه مي خواهم 
این سؤال را از خانم کرمي، به عنوان مدیري که ارتباط مستقیم با 
مردم روستا دارد بپرسم، به نظر شما، مهمترین مسائل و مشکالت 

دهیاران زن در مدیریت و راهبري امور توسعه روستا چیست؟
کرمی: دهیاران زن با عواطف ویژه ای که دارند بیشتر براي رفع 
در  بسیاري که  موانع  روستا تالش مي کنند. وجود  مشكالت مردم 
مسیر حرکت براي دهیاران زن وجود دارد، گاهي منجر به آزردگي 
خاطر و خستگي آن ها مي شود. تمام وقت بودن وظیفه دهیاري در 
روستا براي زنان، منجر به دور شدن از محیط خانه و خانواده مي شود. 
دهیار،  منزل  حتي  و  دهیاري  به  روستا  مردم  شبانه روزي  مراجعات 
ذي ربط  سازمان هاي  و  ادارات  به  مداوم  مراجعات  و  امور  پیگیري 
و ...، از جمله مشكالتي است که براي دهیاران زن وجود دارد. اما 
وجود  تمام  با  زن  دهیاران  مشكالت،  و  سختي ها  تمامي  وجود  با 
ارکان مقدس جمهوري  از  به خدمت رساني جامعه روستا، که یكي 
و  مدیریت  که  افراد  تمامي  واقع  در  و  مي پردازند  است،  اسالمي 
مسؤولیتي را برعهده مي گیرند، باید خدمت گذار مردم باشند و با جان 

دل براي میهن خویش تالش کنند.

 در پایان؛ از اینکه این فرصت را در اختیار ما قرار دادید، 
کمال تشکر را دارم.
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1. مقدمه و بیان مسئله
روستا کوچكترین واحد تشكیالتي و اجتماعي در ایران محسوب مي شود 
و بدیهي است که این واحد اجتماعي )روستا( به لحاظ وجود مناسبات 
اجتماعي، اقتصادي و پایبند بودن افراد به قوانین عرفي و مدني، نمي تواند 
از تشكیالت و سازمان مدیریتي بي نیاز باشد. اصواًل در جوامع انساني 
شكل سازمان مدیریتي متأثر از نظام اجتماعي حاکم برآن جوامع است 
و به خصوص اگر در جامعه، زیر جامعه اي از جوامع فراتر باشد، نقش 
آن جوامع فراتر نیز به مراتب تأثیرگذارتر خواهد بود )موالیی هشتجین 
دارد.  ملت ها  تاریخ  در  ریشه  مدیریت  موضوع  و همكاران، 1394: 2(. 
بنیادي ترین اندیشه زیرسـاز مدیریت، پذیرش اصل برابري مردم است 
و هدف از آن همفكري، همكـاري و تشـریک مسـاعي افراد در جهت 
بهبود کمیت و کیفیت زندگي در تمامي زمینه هاي اجتماعي، اقتصـادي و 
سیاسي است )عنبری و حسنوند، 1389: 132(. واقعیت این است که زنان 
قشری از جامعه اند که مورد کم توجهی قرار گرفته و از ظرفیت های باالی 
آن ها، جهت مشارکت در فرآیندهای مدیریتی استفاده صحیح و کاملی 
نمی شود. این در حالی است که جلب مشارکت زنان در امور مدیریتی 
نیازمند اقدامات وسیع فرهنگی است. زیرا به باور خیلی از صاحب نظران، 
مدیریت  بخصوص  مدیریتی  امور  در  زنان  مشارکت  موانع  عمده ترین 
روستا، ریشه در فرهنگ دارد. سابقه طوالنی فرهنگ مرد  م ساالری در 
نابرابری بین زن و مرد در جنبه های گوناگون زندگی اجتماعی  ایران، 
را پایه گذاری کرده است. زنان به ویژه در روستاها از امكانات کمتری از 
لحاظ میزان سرمایه، اعتبار و قدرت برخوردارند. میزان نقش آفرینی زنان 
روستایی، بیش از مردان، تحت تأثیر شرایط و عوامل گوناگون اقتصادی، 

اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیكی قرار دارند. زنان به طور کل، سهم اندکی 
در فرآیندهای مدیریتی داشته اند. با وجود آنكه زنان روستایی در سال های 
اخیر حضور چشمگیرتری در مدیریت روستاها، تشكل های فرهنگی و 
اجتماعی، تعاونی ها و ... داشته اند، اما میزان پایین تر سواد و تحصیالت، 
درآمد شغلی و پایگاه اجتماعی نسبت به زنان شهری، باعث شده که 
آنان سهم به مراتب کمتری در کسب مقامات و مدیریت های دولتی، 
نمایندگی مجلس و شوراهای اسالمی و به طور کلی حضور در ساختار 
قدرت داشته باشند. در تبیین شناسایی و تحلیل موانع مشارکت زنان در 
فرآیند مدیریت و توسعه روستایی و نیز تبیین و تحلیل عوامل موثر بر آن، 
از دهه 1970 اصطالح »زن در توسعه« و در دهه 1980 »جنسیت و 
توسعه« به کار گرفته شد و در پی آن در بسیاری از کشورهای جهان سوم، 
راهبردهایی برای مشارکت عملی زنان در توسعه و برطرف شدن موانع آن 
اتخاذ گردید. از این رو، امروز بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی هنگام 
بحث در مورد مشارکت زنان روستایی در فرایندهای مدیریت و توسعه 
روستایی، بر اهمیت عوامل فردی و اقتصادی- اجتماعی، در فراهم کردن 
محیطی تسهیل گر برای تسهیل مشارکت زنان در فرایند مدیریت و توسعه 
روستایی تأکید دارند )فاضل نیا و هاشمی، 1394: 42(. بنابراین مشارکت 
زنان در مدیریت روستایی به عنوان یكی از ذي نفعان اصلي داراي اهمیت 
بسیار می باشد. لذا حمایت از زنان روستایی، آموزش آنان، اشتغال زایی و 
کارآفرینی در بخش صنایع دستی و توانمندسازی آنان به عنوان قشر 
تاثیرگذار در مدیریت روستایی ضرورتی است که باید در برنامه ریزی های 

توسعه کشوری و منطقه ای مد نظر قرار گیرد.
ما در پژوهش حاضر به دنبال این هستیم که با بررسي مشارکت زنان 

بررسی جایگاه مشارکت زنان روستایی 
در مدیریت سگونتگاه های روستایی

  اكرم قنبری1
دانشجوی دكتری رشته جغرافیا و برنامه ريزی روستايی دانشگاه شهید بهشتی 

اهــــل قلم

چکیده
زنان به عنوان نیمی از نیروی انسانی موجود در جوامع بشری نقش بسزایی در توسعه جوامع انسانی دارند. جایگاه زنان در هر جامعه ای را 
می توان تنها با مراجعه به اقدامات سیاسی و اقتصادی صورت گرفته در آن توضیح داد. در همین راستا مدیریت خردمندانه سكونتگاه هـاي 
روسـتایی بـر پا یـه خردجمعـی و مشارکت واقعی همه ذي نفعان در راستاي توسعه پایدار از اهمیت بسزایی برخوردار است. یكی از شرایط 
الزم براي دستیابی به توسعه پایدار روستایی مشارکت زنان روستایی در سطح مدیریت روستا می باشد. هدف این مقاله بررسي مشارکت زنان 
روستایي در حیطه مدیریت روستایي است. لذا جهت دستیابي به اهداف مورد نظر از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی های اسنادي و کتابخانه ای 
استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که علي رغم پیشرفت چشم گیر حضور زنان روستایی در عرصه مدیریت روستا در دهه های اخیر، 
افزایش نقش آفرینی زنان در سمت های مدیریت روستایی، نیازمند اقداماتی از قبیل؛ فرهنگ سازی عمومی، توانمند سازی زنان روستایی، ایجاد 

بستر مناسب برای آموزش زنان، آگاهی سازی و استفاده هر چه بیشتر از رسانه های ملی برای افزایش سهم زنان در امور مدیریتی می باشد. 
کلید واژه ها: زنان روستایی، مشارکت، مدیریت روستایی و سكونتگاه های روستایی.

1. a.ghanbary22@gmail.com 
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روستایي در حیطه مدیریت روستا، نقش و جایگاهي را که زنان با حضور 
در عرصه هاي مدیریتي در تحقق فرایند توسعه پایدار روستایي برعهده 

دارند، مورد بررسي و تحلیل قرار دهیم.
2. پیشینه تحقق

درباره موضوع جایگاه زنان در مدیریت روستایی در ایران و نقاط مختلف 
جهان پژوهش های گوناگونی انجام شده است که به برخی از آن ها اشاره 

می شود.
رضوی الهاشم در مقاله ای تحت عنوان »تحلیل جایگاه مشارکت زنان 
پژوهش در  به  انقالب اسالمی«،  اجتماعی  توسعه سیاسی-  فرایند  در 
مورد مشارکت زنان در فرآیند توسعه سیاسی و اجتماعی در دوران انفالب 
اسالمی پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در دوران 
انقالب حضور زنان در رده های مدیریتی خرد، چشم گیرتر بوده و تعداد 

زنان متخصص در جامعه افزایش یافته است )رضوی الهاشم، 1388(.
حیدری در مقاله ای تحت عنوان »بررسی میزان مشارکت زنان در توسعه 
روستایی«، به این نتیجه رسیده است که مشارکت زنان در برنامه های 
توسعه، با اعتماد به نفس زنان، میزان آگاهی، پایگاه اجتماعی زنان و 

میزان استفاده از رسانه رابطه مستقیمی دارد )حیدری، 1392(.
موالیی هشتجین و همكاران در مقاله »واکاوی جایگاه زنان در مدیریت 
روستایی دهستان میانكاله از توابع شهرستان بهشهر«، با توجه به مقایسه 
جامعه  شاخص های  از  هریک  در  ارزیابی  مورد  گویه های  متوسط  حد 
نمونه، استنباط نمود که کلیه مؤلفه ها پایین تر از حد متوسط بوده و به 
نظر می رسد زنان در مدیریت روستایی در جامعه نمونه جایگاه مشخصی 

ندارند)موالیی هشتچین، 1394(.
شادی طلب و خانجانی زاده در مقاله ای با عنوان »نگرش روستاییان 
به توانایی زنان در مدیریت اجرایی در روستاهای پلتكله و باال پاپكیاده 
شهرستان لنگرود«، به این نتایج دست یافت که مقایسه دیدگاه های زنان 
و مردان در این روستاها مشخص می سازد که زنان نگرشی مثبت تر از 
مردان به توان مدیریت اجرایی خود دارند. این در حالی است که مردان 
عمدتاً به تفكیک جنسیتی در امور مختلف معتقدند. البته شدت این تفكیک 
رو به سوی تحول دارد و به عنوان مثال؛ تحصیل دختران پذیرفته شده 

است)شادی طلب و خانجانی زاده، 1391(.
3. ادبیات نظری

1-3.  مدیریت، مفاهیم، ابعاد
برخي  است.  شده  ارائه  مدیریت  از  متعددی  تعاریف  علمی،  منابع  در 
مدیریت را هنر انجام امور به وسیله دیگران توصیف کرده و بر نقش 
دیگران و قبول هدف از سوی آنان تأکید داشته اند. گروهی مدیریت را 
علم هماهنگی کوشش های اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل 
به اهداف معین توصیف کرده اند )الوانی:1377، 17 (. نقطه اشتراک این 
تعاریف فراگرد به کارگیری مؤثر و کارآمد نیروهای مادی و انسانی بر 
برنامه ریزی،  از طریق  ارزشی پذیرفته شده است که  مبنای یک نظام 
برای  عملیات  کنترل  و  هدایت  امكانات،  و  منابع  بسیج  سازماندهی، 
دستیابی به اهداف تعین شده صورت می گیرد. این تعریف که زیربنای 
مفاهیم کلی مدیریت در حوزه کاربردی و نظریه پردازی به شمار می رود، 

پنج نكته اساسی به شرح زیر را شامل می شود که عبارتند از؛
- مدیریت یک فراگرد است؛

- مدیریت بر هدایت تشكل های انسانی داللت دارد؛
- مدیریت موثر بر تصمیم گیری مناسب و دستیابی به نتایج مطلوب 

مبتنی است؛ 
- مدیریت کارا، متضمن تخصص و صرف مدبرانه منابع است؛ و

- مدیریت بر فعالیت های هدف دار تمرکز دارد ) افتخاری و همكاران، 
.)1396

2-3. مدیریت روستایی
با توجه به تعاریف مدیریت به صورت عام، مدیریت روستایی را می توان 
در واقع فرایند سازماندهی، هدایت جامعه و محیط روستایی از طریق 
شكل دادن به سازمان ها و نهادها دانست. این سازمان ها و نهادها وسایل 
 .)211  :1383 رضوانی،   ( می باشند  روستایی  جامعه  هدف های  تأمین 
پارادایم جدید مدیریت روستایی در ایران در محورهای مدیریت زمین و 
تولید کشاورزی، مدیریت زیرساخت ها و خدمات زیربنایی، مدیریت مالی و 
نظام درآمد- هزینه برای روستاها، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار 
و مدیریت برای کاهش فقر و عدالت اجتماعی قابل بررسی است )قدیری 

معصوم و همكاران، 1383(.
و  منسجم  روند  از  اخیر،  دهه  چند  طی  ایران   در  روستایی  مدیریت 
طراحی شده اي برخوردار نبوده است. ذکر این نكته به معنای نفی اقدامات 
سازنده ای است که در برخی از جوامع روستایی صورت پذیرفته نیست؛ 
بلكه به مفهوم گسیختگی اهداف و برنامه ها و فقدان راهبردهای مشخص 

برای توسعه روستایی است )سعیدی، 1370(.
علي رغم خدمات گسترده دولت و نهادهای انقالبی در روستاها، هنوز 
فاصله بین واقعیت های موجود و اهداف توسعه بسیار است و مشكالت 
فراوانی در جامعه روستایی وجود دارد که از سر راه برداشتن آن ها معادل 
از بین بردن محرومیت ها در جوامع روستایی است؛ از این رو ایجاد زمینه 
در  اجرایی  کارآمد  مدیریت  یافتن  تحقق  گرو  در  زیادی  حد  تا  توسعه 
روستاهاست )مهدوی، 1381(. توسعه روستایی، فعالیت های متشكل از 
بخش های متعدد است که مهم ترین آن ها، حصول عواید اقتصادی و رفاه 

اجتماعی برای هر فرد روستایی است.
در نهایت توسعه روستایی را می توان نتیجه بلوغ اندیشه ها و تالش پیگیر 
و اقدام جدی روستاییان برای بهسازی جامعه خویش از طریق خودآموزی، 
خودیاری و همیاری، یا استفاده از سهم ملی که به آن ها تعلق می گیرد، 

تعریف کرد )مهدوی و نجفی کانی، 1384(. 
3-3. تحوالت الگوي مدیریت توسعه روستایی در ایران 

تحوالت  شكل گیري،  زمان  از  ایران  در  روستایی  مدیریت  الگوهاي 
متعـددي داشـته اسـت. ایـن تحوالت را می توان در سه دوه مورد توجه 
قرار دارد. دوره اول که از ابتدا تـا مشـروطیت را در برمي گیرد که در آن 
از سازوکار مدیریت روستایی تا پیش از ورود اسالم اطالعـات زیـادي 
با  در دسـت نیست. با وجود این، اداره کل روستاها از جهات مختلف 
رابطه دوسویه داشتند. شاه در  بـا حكومـت  نیـز  بـود. مالكـان  مالک 
و  درباریـان  بـه  اقطـاع  و  تیـول  واگـذاري  بـا  عمـده  مالـک  مقـام 
نزدیكان، قدرت اعمال مدیریت را به آنان واگذار می کرد و مالكان نیز 
از طریق مباشران خود یا رأساً با انتصاب کدخدایان، امور مختلف روستا 
امور  اداره  اختیاري در  انجام مي دادند و مـردم روسـتایی هـیچ گونه  را 
خـود نداشـتند. در دوره دوم یعنـی از مشـروطیت تـا انقـالب اسالمی، 
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ابعاد مختلف  از مشروطیت،  ناشی  دگرگونی هاي  مالحظه می شود که 
ایـران و جامعـه روستایی را تحت تأثیر قرار داد و دولت و حاکمان وقت 
را عالوه بر توجـه بـه شـئونات مختلـف زندگی مردم، به دخالت در امور 
روسـتاها و احسـاس مسـئولیت بیشـتر در قبـال آن رهنمـون ساخت. از 
اقدامات اولیه می توان به لغو تیولداري و تصـویب قـانون تشـكیل ایـاالت 
و والیـات اشاره کرد. قانون مذکور به منظور اعمال مدیریت دولتـی بـه 
جـاي مـدیریت اربابـان و مالكـان تدوین شد و براي اولین بار از کدخدا 
نام برده شد که عماًل می بایست از طـرف مالـک انتخـاب شود. اما به 
طور کلـی سـاختار بـزرگ مـالكی در جامعـه روسـتایی، تغییـر قابـل 
تـوجهی نكرد و دومین الگوي مدیریت روستایی بـا معرفـی دهبـان در 

دهـه 1350 مطـرح شـد.
دهبان مقامی رسمی بود که نگاهی به وظایف دهبان نیز حكایت از این 
می نماید که او بیشـتر بـه عنوان عاملی دولتی در مدیریت روستایی نقش 
داشته است و در نگرش هـاي مرسـوم سیاسـت گذاري پیش از انقالب 
اسالمی توجه به مردم و مشارکت آن ها در اداره امور روستایی صرف نظـر 
از انجمن ده که بیشتر نهادي سیاست گذار بود جایی نداشت. سومین دوره 
و الگـوي مـدیریت روستایی در ایران، پس از انقالب اسالمی و متعلق 
به »دهیاري« است که در اواخر دهـه 1370 مطرح شده است. بر اساس 
قوانین مربوطه دهیاري ها به عنوان سازمان هاي عمومی غیردولتـی که 
اداره امور محلی را با نظارت روستاییان از طریـق شـوراهاي اسـالمی 
روسـتا بـه انجـام مـی رسانند، در حوزه و عرصه امور عمومی و خدمات 
عمـومی وظیفـه منـد هسـتند . نكتـه حـائز اهمیت این است که با توجه 
به قوانین جدید در مدیریت روستایی و اجراي ایـن مصـوبات، همچنـان 
مسائل و مشكالت زیادي در روستاها از جمله؛ اتالف منـابع روسـتایی، 
مهـاجرت، بیكاري، فقر و ... وجود دارد که نشان دهنده ضعف عملكردي 
در مدیریت نوین روسـتایی، بعـد از انقـالب اسالمی است )مهدوی و 

کریمی پور، 1391(.
4-3. مشارکت

مفهوم واژه مشارکت، امروزه تبدیل به یكی از واژه های کلیدی در فرهنگ 
توسعه شده است. با وجود این، هنوز برداشت مشخص و یكسان از مفهوم 
مشارکت وجود ندارد و به بیان ساده تر، مشارکت نزد کارشناسان مختلف 
توسعه معانی متفاوتی دارد. این تفاوت برداشت تنها شامل درک معنی واژه 
مشارکت نشده، بلكه ریشه های تاریخی، کاربرد عملی و یا داللت های 
نظری آن را نیز در   بر می گیرد. با توجه با تعریف فائو می توان مشارکت را، 
فرآیند دخالت مردم در توسعه و تكامل خود، زندگیشان و محیط زیست 
دانست )خسروی پور و همكاران، 1390: 13(. مشارکت اجتماعی به آن 
یک  اعضاي  آن  از طریق  که  دارد  داللت  ارادي  فعالیت هاي  از  دسته 
جامعه در امور محله، شهر و روستا شرکت کرده و به صورت مستقیم یا 
غیرمستقیم، در شكل دادن حیات اجتماعی مشارکت دارند )عبدااهلل پور، 
1392: 153(. مشارکت اجتماعی داللت بر گسترش روابط بین گروهی 
در قالب انجمن هاي داوطلبانه، باشگاه ها، اتحادیه ها و گروه هایی دارد که 
معمواًل خصلتی محلی و غیردولتی دارند و هدفشان مشارکت و درگیر 
سیاست هاي  قالب  در  مختلف  اجتماعی  فرآیندهاي  در  مردم  ساختن 
در  غیردولتی  و  سازمان هاي محلی  و گستردگی  تعدد  است.  اجتماعی 

یک جامعه، بیانگر وجود مشارکت اجتماعی در آن جامعه است. تا جایی 
که جامعه مدنی به واسطه بسط و گسترش مشارکت هاي اجتماعی و 
نهادهاي مدنی تعریف می شود )گل شیري اصفهانی و همكاران، 1388: 
152.) صاحب نظران، تحقق توسعه پایدار و یكپارچه را مستلزم مشارکت 
عمومی و گسترده مردم می دانند و حضور نهادها و سازمان هاي محلی و 
بكارگیري راهبردها و سیاست هایی که مشارکت را فراهم و تقویت نماید، 
ضروري می دانند )برقی و همكاران، 1392: 123(. مشارکت در توسعه 
پایدار روستایی یكی از اندیشه هاي کارساز براي توسعه به شمار می رود 

)نجفی کانی و میرزاعلی، 1391: 119(.
5-3. زنان و مدیریت روستایی

یكی از شرایط الزم برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی، مشارکت 
زنان روستایی در سطح مدیریت روستاهاست. با توجه به سابقه مدیریت 
در روستاهاي کشور، یكي از موانع مهم در راه گسترش نقش و جایگاه 
مدیریت زنان در توسعه و بخصوص توسعه روستایي، نگرش سنتي به این 
قشر از جامعه مي باشد. نگرشي که در آن زن به عنوان جنس دوم در نظر 
گرفته مي شود. این نگرش حاکي از تعریفي است که از موضوع مطالعه 
یعني زن ناشي مي شود. تعریفي محدود، که درآن زن یعني انساني مؤنث 
که متأهل و داراي فرزند یا فرزندان کوچک است و به همین علت خواه 
و ناخواه مهمترین نقش او همسرداري و مادري است که منجر به خارج 
کردن بسیاري از زنان از عرصه مدیریتي مي شود. در مدیریت جهان و 
بخصوص در کشورهاي توسعه یافته زنان جایگاه مشخص به خود دارند و 
این جایگاه نقش و فعالیت زنان در مدیریت و تصمیم گیري هاي شهري 
و روستایي را به درستي نشان مي دهد. دستیابي به توسعه و رشد، که از 
اهداف بزرگ کشورها محسوب مي شود، نیازمند برنامه هاي توسعه است. 
در برنامه هاي توسعه نیز باید اولویت اصلي را به توسعه منابع انساني داد. 
در این راستا باید بخشي از سهم سرمایه گذاري دولت در توسعه منابع 
انساني، به زنان که نیمي از جمعیت جوامع را تشكیل مي دهند تخصیص 
یابد. جهت گیري توسعه منابع انساني در امور زنان نیز باید از افزایش 
کارآیي نیروي کار زنان فراتر رود و رشد اجتماعي، فرهنگي و سیاسي 
آنان را در فرایند توسعه در برگیرد. زنان روستایی با حضور در نقش های 
مدیریتی همچون؛ دهیاری و شورای اسالمی روستا، می توانند در توسعه 
جامعه محلی نقش بسزایی داشته باشند. بنابراین رسیدن به هدف مهم 
توسعه، یعني توسعه انساني، هنگامي ممكن مي شود که به عامل نیروي 
انساني اعم از مرد و زن به طور همزمان توجه شود )موالیی هشتجین و 
همكاران، 1394: 5(. بعد از پیروزی انقالب اسالمی شاهد هستیم که، در 
عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه، همواره زنان 
ایران اسالمی توانسته اند با پیشرفت در عرصه تحصیل و کسب مدارج 
علمی و دانشگاهی، حضوری فعال و گسترده در جامعه داشته  باشند. این 
مشارکت در تمامی سطوح مدیریتی )ملی، منطقه ای، ناحیه ای و محلی( 
قابل مالحظه و چشمگیر است. نظام جمهوری اسالمی، تصمیم گیری و 
برنامه ریزی در کشور را با بهره گیری از ساختارهای قانونی و فرادستی و 
بهره گیری هر چه بیشتر از این ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در کشور 
فراهم نموده و بر همین اساس بستر الزم برای مشارکت و حضور بیش از 

پیش زنان در جامعه ایجاد شده است.
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4. روش شناسی تحقیق
روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد. اطالعات موجود 
در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای گردآوری 
شده و یافته های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و 
در پایان نیز پیشنهاداتی در راستای بهبود مشارکت زنان در فرآیندهای 

مدیریتی روستاها ارایه گردیده است.
5. بحث و نتیجه گیری

در گذشته، زنان همواره نیروی فعال تولیدی و اقتصادی جامعه روستایی 
بوده اند، اما در مدیریت روستایی نقش چندانی نداشته اند. در گذشته زنان 
روستایی از طریق« واره » به نوعی نقش مدیریتی ایفا مي کردند. ولی به 
طور رسمی، برای اولین بار در کشور زنان روستایی از طریق  حضور در 
شوراهای روستا در مدیریت روستایی مشارکت کردند. ایده آبادانی روستاها 
فصل مشترک کلیه برنامه های اصالحی پیش از انقالب اسالمی و پس از 
آن است. نحوه عملكرد هر یک از این دوره ها به ویژه زمانی که مقایسه ای 
میان این دو برهه صورت می گیرد، حائز تفاوت فاحشی است. پیش از 
انقالب اسالمی به ویژه در دوره پهلوی دوم، در بعد نظر رویكرد دولت در 
توسعه روستاها مبتنی بر یک توسعه از باال به پایین بوده و در بعد عمل نیز 
طرح های آبادی روستاها مبتنی بر دخالت صرف دولت و مأموران شهری 
برای تحول آفرینی در روستاها بوده است. در این بستر جامعه روستایی 
در تغییر وضعیت موجود خود نقشی نداشته و در پیله انفعالی خود تنها به 
عنوان دریافت  کننده خدمات شهری مطرح بوده است. بنابراین اهمیت 
حضور زنان روستایی نیز جز در برنامه های تنظیم خانواده و بعضا آموزش 
مغفول مانده است. پس از وقوع انقالب اسالمی ایده آبادانی روستاها با 
رویكرد مشارکتی و در بستر محرومیت زدایی از خود روستاها آغاز شد. هر 
چند در این دوره نیز همچنان رویكرد توسعه از باال به پایین بوده و جنبه 
دستوری دارد، اما در قوانین و طرح های مربوط به حضور و نقش آفرینی 
مردم روستا برای اداره امور خود توجه شده است. تصویب و اجرای قوانینی 
چون »تأسیس شوراهای اسالمی« و »تأسیس دهیاری های خود کفا«، 
فراهم کرد.  توسعه روستاها  در  نقش آفرینی روستاییان  برای  را  عرصه 
بدین ترتیب زن روستایی با وجود موانع فرهنگی بازدارنده در نهادهای 
تصمیم گیرنده عمومی در قالب شورای اسالمی روستایی و دهیاری حضور 
یافته و تاکنون نیز روند رو به رشدی را تجربه کرده است. در واقع از 
ابتدای پیروزی انقالب اسالمی شكوهمند کشورمان شاهد حضور زنان در 
عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مدیریتی هستیم و از 
بدو شكل گیری نهاد دهیاری  در کشور تا این مقطع زمانی که بیش از 30 
هزار دهیاری در کشور استقرار یافته، زنان همواره حضور پویا و فعالی را در 
عرصه مدیریت روستایی به نمایش  گذاشته اند. بررسی قوانین و مقررات 
کشور به خوبی گویای توجه ویژه و شایسته به جایگاه واالی زنان در 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران می باشد و آمارهای مربوط به حضور 
زنان در عرصه های مدیریت شهری و روستایی در حقیقت بیانگر رشد 
و بالندگی فكری و فرهنگی و توانمندی زنان در این عرصه ها در پرتو 
مردم ساالری دینی و نگاه ویژه اسالم به جایگاه زن مسلمان است. این 
در حالي است که در ایران قوانین باالدستی و سیاست گذاری ها، حمایت 
چشمگیری از حضور زنان در عرصه های مدیریتی، چه در سطوح کالن و 

چه در سطوح خردتر ندارند.

حمایت های  اعمال  با  همواره  زنان  داوطلبانه  حضور  شرایط  این  در 
سلیقه ای از سوی مسئولین امر همراه شده و در مواردی مانند زنان دهیار 
و یا عضو شورا، موجب شكنندگی هر چه بیشتر موقعیت این مدیران نوپا 
می شود. اگرچه نسبت حضور زنان در شوراهای اسالمی روستا در هر دوره 
نسبت به دوره قبلی افزایش داشته است و بر اساس اطالعات سازمان 
دهیاری های کشور در دوره دوم 21681 دهیاری دارای  مجوز آغاز به 
کار کردند که از این بین 548 دهیاری با مدیریت زنان اداره می شود که 
سهمی 52/2 درصدی را از کل دهیاران کشور به خود اختصاص داده اند 
ولی بر اساس گزارش توسعه انسانی )2009( در ایران، تنها 3 درصد از 
کرسی های مجلس را زنان در اختیار دارند، درحالی است که این میزان 
در سوئد به عنوان اولین کشور 47 درصد و در کشورهای پاکستان و 
ترکیه به عنوان همسایگان ایران به ترتیب 21 و 9 درصد است. از سوی 
دیگر سهم زنان در پست های مدیریتی و مشاغل حرفه ای در ایران به 
ترتیب 13 و 34 درصد و در سوئد به ترتیب 32 و 51 درصد می باشد. 
مقایسه شاخص های توانمندسازی زنان در ایران با کشورهای توسعه یافته 
و همسایگان مسلمان و غیرمسلمان، حكایت از سطح پایین بهره مندی 
زنان از فرصت های شغلی کشور دارد. پایین بودن سهم زنان در مشاغل 
مدیریتی و همچنین کرسی های مجلس شورای اسالمی نشان دهنده این 
است که زنان در فرایند تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی و تعیین 
خط مشی دولت حضور و نفوذ چندانی ندارند. در سطوح میانی مدیریت 
اجرایی کشور )استانداری، معاونت وزارت، معاونت نهادها و سازمان ها( نیز 
زنان حضور کمرنگی دارند. این حضور اندک در رده های کالن و میانی 
کشور موجب شده است تا زنان نتوانند در رده های بعدی مدیریت های 
اجرایی نیز به کرسی های تصمیم گیری دست یابند و سهم خود را در 
تصمیم گیری های سیاسی و اجرایی کشور افزایش دهند. تعداد داوطلبان و 
نمایندگان زن شورای اسالمی شهر و روستا در سه دوره از برگزاری شورا 
نشان می دهد که تعداد داوطلبان و اعضاء زن شورای اسالمی شهر و روستا 
همواره سهم بسیار کمی را به خود اختصاص داده است و اغلب مردان 
هستند که در سمت های تصمیم گیری شهر و روستا داوطلب، انتخاب و یا 
ابقا می شوند. بنابراین باید متذکر شد که تدوین قوانین با رویكرد حمایتی 
و با جان مایه حساسیت های جنسیتی در سایه سیاست گذاری دقیق امری 
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الزم و ضروری برای استمرار این راه به نظر می رسد.
سهمیه های  قالب  در  مثبت  تبعیض  طرح های  اجرای  با  مشكل  این 
جنسیتی می تواند حضور زنان را در سمت های مدیریتی به ویژه سطوح 

خرد تضمین کند.
در حال حاضر برای افزایش مشارکت زنان در امور مدیریتی روستا به 
نظر می رسد الزم است تالش ها و اقدامات گسترده اي صورت گیرد و 
براي حضور گسترده زنان در عرصه هاي مختلف و ارتقاي  شأن و منزلت 
فرهنگی  اجتماعی  موانع  شود.  مناسبی  فرهنگ سازي  جامعه  در  آنان 
موجود بر سر راه مشارکت زنان در مدیریت روستایی، نابسامانی ها و عدم 
همخوانی آموزش ها و نیازها و پتانسیل های اشتغال برای زنان، نگاه سنتی 
به زنان، نظام نگرش مردساالری حاکم بر روستا زنان روستایی را در 
حصار تنگنی از مشكالت قرار داده و آن ها را دچار سردرگمی کرده است. 
حمایت کلیه دستگاه هاي دولتي از جامعه زنان و باور داشتن توانایي ها، 
قابلیت ها و ظرفیت هاي آنان، افزایش انگیزه و اشتیاق زنان براي حضور 
در عرصه هاي مختلف و شفاف سازي نقش و کارکردهاي زنان و مردان 
در جامعه، از جمله مهم ترین اقداماتي است که در این زمینه مي توان انجام 
داد.  لذا اسـتراتژی هاي یک جامعه توسعه یافته الزم است بـر مبنـاي 
مشـارکت هـر چـه بیشتر و فعال تر زنان که نیمی از جامعه را تشكیل 
می دهند، در امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پی ریزی گردد. در این 
راستا به منظور افزایش مشارکت زنان روستایی کشور در مدیریت روستا 

وبرنامه های توسعه روستایی مواردی پیشنهاد می شود که عبارتند از:
- گسترش دسترسی به وسایل ارتباط جمعی به منظور بستر سازی در 

جهت افزایش مشارکت زنان در امور مدیریتی روستا
- ایجاد تسهیالت الزم جهت گسترش سازمان های دولتی و غیردولتی 
در  خصوصاً  مدیریتی،  سطوح  کلیه  در  روستایی  زنان  مشارکت  برای 

فعالیت های روستایی
-  ایجاد و تقویت تشكل زنان روستایی 

- تأمین مالی زنان روستایی در قالب اعتبارات خرد و کالن در راستای 
توسعه پایدار روستایی

-  فرهنگ سازی مشارکت در سطح روستا با توجه به سنت های حاکم 
بر منطقه و تالش برای تغییر نگرش مردان روستا نسبت به مشارکت 

بیشتر زنان
- برگزاری کالس های آموزشی متناسب با سطح سواد و تحصیالت زنان 

روستایی برا ی درک و شناخت بهتر فرهنگ مشارکت 
منابع و مأخذ

جمشید  عینالی،  حمداهلل،  قیداری،  سجاسی  عبدالرضا،  افتخاری،   -
)1386(، نگرشی نو به مدیریت روستایی با تأکید بر نهادهای تأثیرگذار، 

فضلنامه توسعه و روستا، سال 10، شماره 2 
- برقی، حمید، قنبري، یوسف، سعیدي، محمد )1392(، بررسی عملكرد 
روستایی،  توسعه  در  مردم  میزان مشارکت  و  روستا  اسالمی  شوراهاي 
مطالعه موردي: دهستان حسین آباد شهرستان نجف آباد، فصلنامه اقتصاد 

فضا و توسعه روستایی، سال دوم، شماره 2، پیاپی 4 .
- حیدری، علی )1392(، بررسی میزان مشارکت زنان روستایی در توسعه 
روستایی، مطالعه موردی: دهستان امام زاده جعفر استان کهگیلویه و بویر 

احمد، مجله برنامه ریزی فضایی، سال سوم، شماره دوم 

- خسروی پور، بهمن، فروشانی، ناهید )1390(، مشارکت زنان و توسعه 
پایدار روستایی، مجله کار و جامعه،  شماره 132

- رضواني، محمدرضا )1383(، مقدمه اي بر برنامه ریزي توسعه روستایي 
در ایران، انتشارات قومس

- سعیدی، عباس )1370(، تحلیل و نقد شیوه های طبقه بندی روستاها، 
گزارش اول، بنیاد مسكن انقالب اسالمی، معاونت عمران روستایی. 

- بهزاد، رضوی الهاشم )1388( تحلیل جایگاه مشارکت زنان در فرآیند 
توسعه سیاسي- اجتماعي انقالب اسالمي ایران، فصلنامه علوم اجتماعی 

شماره 21
- شادی طلب، ژاله، خانجانی نژاد، لیال ) 1391( نگرش روستاییان به 
توانایی های زنان در مدیریت اجرایی روستا، مطالعه موردی: روستاهای 
پلتكله و باالپاپكیاده شهرستان لنگرود، فصلنامه پژوهش های روستایی 

دوره 3 شماره 12
-  عنبری، موسی، حسنوند، احسان )1389(، رابطه فرهنگ پدرساالری 
و مشارکت سازمان یافته زنان درمدیریت روستایی، مطالعه موردی: زنان 
روستایی دهستان فیروزآباد در استان لرستان، فصلنامه روستا و توسعه، 

سال 13،  شماره 1
- فاضل نیا، غریب، هاشمی، رضوان )1394(، تحلیل باورهای اجتماعی 
فرهنگی بازدارنده مشارکت زنان روستایی در فرایند برنامه ریزی و مدیریت 
توسعه پایدار روستایی، مطالعه موردی: شهرستان رستم، فصلنامه زن و 

جامعه، سال ششم، شماره 1
-  قدیری معصوم، مجتبی، ریاحی، وحید )1383(، بررسی محورها و 
چالش های مدیریت روستایی در ایران،  فصلنامه پژوهش های جغرافیایی، 

شماره 5
- گل شیري اصفهانی، زهرا، خادمی، حسین، صدیقی، رضا، تازه، مهدي 
)1388(، تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان، مطالعه 
موردي: بخش گندمان، شهرستان بروجن، فصلنامه روستا و توسعه، سال 

12، شماره 1
مطلوب  الگویی  تدوین   ،)1391( زیور  کریمی پور،  داوود،  مهدوی،    -
مدیریت نوین توسعه روستایی ایران، فصلنامه پژوهشی دانشگاه پیام نور 

استان چهار محال و بختیاری،  شماره 6
-  مهدوی، مسعود )1381(، جغرافیای روستایی ایران، انتشارات دانشگاه 

پیام نور 
- مهدوی، مسعود، نجفی کانی، مسعود )1384(، دهیاری ها، تجربه های 
دیگر در مدیریت روستاهای ایران  ، مطالعه موردی: دهیاری های استان 

آذربایجان غربی، پژوهش های جغرافیایی، شماره 53 ، صص 2-39
عباس،  باقری،  محمدرضا،  نقوی،  نصراهلل،  هشتجین،  موالیی   -
مریدالسادات، نگار )1394(، واکاوی جایگاه زنان در مدیریت روستایی، 
مطالعه موردی: دهستان میانكاله شهرستان بهشهر، فصلنامه مطالعات 

برنامه ریزی سكونتگاه های انسانی، سال 10، شماره 30
- نجفی کانی، علی اکبر، میرزاعلی، محمد )1391(، بررسی و سنجش 
میزان مشارکت مردم و نقش آن در توسعه روستایی، مطالعه موردي: 
جغرافیایی  چشم انداز  کاووس،  گنبد  شهرستان  سلطان علی  دهستان 

)مطالعات انسانی(، سال هفتم، شماره 20 
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1. مقدمه و بیان مسئله
انسان ها مهم ترین عامل توسعه اند. در این میان زنان نیمی از منابع 
زنان  ایران،  تاریخ  طول  در  می دهند؛  تشكیل  را  جامعه   هر  انسانی 
همواره با بهره مندی از جایگاه اجتماعي و اقتصادي متفاوت، ایفاگر 
نقش هایی متعدد و متنوع بوده اند. »توسعه انسانی پایدار« جز از رهگذر 
تا زمانی  ناممكن است.  برابری بین جنسیت ها،  برقراری مساوات و 
که زنان در خارج از گردونه توسعه قرار داشته باشد، توسعه همچنان 
ناتوان باقی خواهد ماند. توسعه پایدار، مستلزم برقراری مساوات در 
تمامی ابعاد زندگی بین جنسیت ها می باشد. البته باید یادآور شد که 
مسئله زنان این نیست که از جریان توسعه بیرون رانده  شده اند، زیرا 

آن ها در حال حاضر جزئی از این جریان به  حساب می آیند؛
عوامل  توسعه،  جریان  در  به طورکلی  که  است  این  مهم  مسئله 
نیرومند بسیاری متصدی تضعیف زنان و وابستگی ساختاری ایشان، 
از  یكی  لذا  است.  جامعه  با  ارتباط  در  هم  و  خانواده  درون  در  هم 
مهم ترین راهبردهاي  ارائه شده براي نیل به توسعه پایدار در فضاهای 
روستایی، توانمندسازی ساکنان روستایي در ابعاد گوناگون آن است. 
در ادبیات توسعه، براي توانمندسازی زنان و ارتقاي سطح آگاهي  و 
Amundsen & Mar� )اطالعات آن ها اهمیت زیادي قائل شده اند 

tinsen. 2015: 306(. بنابراین، برنامه ریزی اصولی براي آن ها باید 
از بنیادهاي مهم هر جامعه ای باشد. به ویژه اینكه در نظر گرفتن این 
جمعیت، چه به عنوان تولیدکننده، چه به عنوان خدمت رسان و یا حتی 
مصرف کننده، در تعادل و توازن توسعه نقش اساسی دارد )علی بیگی، 

90:1386(. از دهه 1970، توانمندسازی زنان در مسیر توسعه مطرح 
باعث شده است  تغییرات و تحوالت فراوانی  اخیر،  شد. در دو دهه 
جهان به سوی کاهش نابرابری های جنسیتی پیش رود و آن را بخشی 
الینفک از فرایند توسعه بدانند. در این میان، تغییرات دیدگاهی نسبت 
 Ellis &( به جایگاه زنان در جامعه یكی از مهم ترین تحوالت است

.)Bigg. 2001
نیروی کار  درصد  زنان دربردارنده 50  بانک جهانی،  طبق گزارش 
حتی  میزان  این  کشورها  برخی  در  که  هستند  جهان  در  کشاورزی 
زنان  عظیم  سهم  وجود  با  اما   ،(FAO,2012) می رسد  درصد   70 به 
روستایی در تولید غذا و رفاه خانواده، آن ها دست کم گرفته می شوند و 

.)Parveen, 2008( در راهبرد های توسعه مغفول می مانند
از  نیمي  عنوان  به  زنان  ایران(،  )نظیر  درحال توسعه  کشورهای  در 
فعالیت های  در  خود  گسترده  مشارکت  به رغم  کشور،  کل  جمعیت 
متنوع کشاورزی و غیرکشاورزی، از فعالیت های توسعه ای همچون؛ 
سوادآموزی، آموزش مهارت های نوین، توزیع عادالنه درآمد و ارتباط 
کارشان  مقابل  در  را  مزدی  و  هستند؛  محروم  کار  بازار  با  مستقیم 
مؤثر  حضور  اجتماعی،  فعالیت های  در  همچنین،  نمی کنند.  دریافت 
در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های توسعه اجتماعی- اقتصادی و 
کالبدی ندارند و همواره به عنوان اقشاری آسیب پذیر، با چالش های 
هستند.  رو به رو  فقر  و  جسمانی  ضعف  بی قدرتی،  نظیر؛  متعددی 
محرومیتی که بالطبع جایگاه اجتماعی و اقتصادی آن ها را در فرآیند 
 .)144  :1376 )چمبرز،  است  بخشیده  تنزل  به شدت  پایدار  توسعه 

برسی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده توانمندسازی زنان در فرآیند توسعه پایدار روستایی 

  الوين رمضانی
دانشجوی دكتراي جغرافیا و برنامه ريزی روستايی دانشگاه شهید بهشتی
  معصومه قربانی1
كارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ريزی روستايی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده
برنامه ریزان و متصدیان، بخصوص در کشورهاي  پایدار است، که تمامي  از مؤلفه های اساسی در توسعه  توانمندسازی زنان روستایی یكي 
درحال توسعه آن را در دستور کار خود قرار داده اند. از اهم راهكارهای ثابت شده در نیل به این هدف؛ آموزش زنان از طریق برنامه های آموزشی 
از منابع اعتبارات خرد، تسهیل در دسترسی به اطالعات و منابع آموزشی، تشكل های زنان و شرکت های تعاونی و  و ترویجی، برخورداری 
هوشمند سازی روستاها است که از شاخص های مهم توانمندسازی زنان روستایی نیز محسوب می شوند. پژوهش حاضر با استفاده از روش 
توصیفي- تحلیلي به شناسایي عوامل و عناصري که مانع و یا تسهیل کننده مشارکت و توانمندي زنان روستایي در عرصه هاي مختلف توسعه 
است مي پردازد. نتیجه پژوهش نشان مي دهد که ایجاد زمینه های مؤثر جهت توانمندسازی زنان در جامعه روستایی مستلزم سیاست گذاری های 
هدفمند دولت و توجه خاص به انتظارات آنان می باشد و در این صورت است که می توان ضمن رفع موانع و مشكالت توانمندسازی زنان، از 

توان بالقوه فكری و جسمی زنان در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... استفاده نمود و در راستای توسعه پایدار گام برداشت.
کلیدواژه ها: زنان، توانمندسازی، توسعه پایدار، توسعه روستایی، عوامل بازدارنده و تسهیل کننده.

1. Masoomeh_ghorbani7091@yahoo.com نویسنده مسئول 
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و  سنت ها  توسعه،  فرآیند  در  زنان  مشارکت  چالش های  عمده ترین 
هنجارهای سنتی محدودکننده حاکم بر آن است. عالوه بر این، پایین 
آنان  آگاهی  زنان موجب مي شود  بودن سطح تحصیالت و آموزش 
همچنین،  باشد.  اندک  اجتماعی  و  درونی  توانمندی های  به  نسبت 
نادیده انگاشتن زنان در سیاست  ها و برنامه هاي توسعه و بی توجهی 
به توانمندي آنان براي ایجاد تشكل های تعاونی تولید کشاورزی و غیر 
کشاورزی باعث مي شود میزان مشارکت آنان در توسعه اجتماعي- 
اقتصادی سكونتگاه های روستایی کم رنگ شود. به گونه ای که زنان 
و  تولیدی  فعالیت های  در  مؤثر  حضور  به رغم  روستایی  نواحی  در 
غیر تولیدي، در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های سكونتگاه  خود، 
مشارکت ناچیزي دارند. ازاین رو، توجه به توانمندسازی زنان روستایي، 

به مثابه یک عامل کلیدی در فرایند توسعه پایدار، ضروری است.
با توجه به اینكه توانمندسازي زنان عامل کلیدي در دستیابی به توسعه 
پایدار شناخته شده است، بدین ترتیب مطالعه حاضر، درصدد است تا 
ضمن بررسی شاخص ها و متغیر هاي عمده بازدارنده و تسهیل کننده 
زنان  توانمندسازی  افزایش  علمي جهت  راهكار  زنان،  توانمندسازی 
روستایی ارائه دهد، تا از این طریق بسترهاي الزم براي بهره گیری 

بیشتر از این پتانسیل در راستاي توسعه جوامع فراهم شود.
2. مبانی نظری

1-3. توانمندسازی زنان روستایی
کلمه  Empowerment در فارسی، بیشتر، توانمندسازی ترجمه 
شده و واژه  Power یا قدرت موجود در آن کم رنگ جلوه داده شده 
است؛ درحالی که در واژه توانمندسازی، قدرت مفهوم کلیدی دارد و 
توانمندسازی،  اشاره کرده اند: »هسته  چنانچه چیج و کوزبا )1999( 
ایده قدرت است، زیرا اگر قدرت بتواند تغییر کند توانمندسازی ممكن 
بنابراین  نیست«.  توانمندسازی ممكن  این صورت  غیر  در  می شود؛ 
صدمه  آن  اصلی  مفهوم  به  توانمندسازی  از  قدرت  مفهوم  گرفتن 

می زند.
صندوق  و  جمهوری  ریاست  نهاد  زنان  امور  دفتر  تعریف  پایه  بر 
کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( ،  توانمندسازی فرایندي است 
و  می کند  تقویت  زندگی شان  شرایط  بهبود  در  را  افراد  قابلیت  که 
تسهیل  و محروم  اجتماعي  گروه های  نفع  به  را  اجتماعي  دگرگوني 
افراد، برای غلبه  می نماید. توانمندسازی فرآیندی است که طی آن 
تسلط  باعث  که  می دهند  انجام  فعالیت هایی  پیشرفت،  موانع  بر 
بر  به مفهوم غلبه  واژه  این  تعیین سرنوشت خود می شود.  آن ها در 
نابرابری های بنیانی است. توانمندسازی زنان نیز همچون مفهوم کلی 
توانمندسازی، به معنای مقابله با وضعیت بی قدرتی زنان است. این 
مفهوم به تدارک و تسلط بیشتر بر منابع و کسب منافع برای زنان 
اطالق می شود. توانمندسازی یک زن به این معنی است که او برای 
انجام برخی کارها توانایی پیدا می کند؛ این امر، به رفع تبعیض میان 
زنان و مردان منجر شده و در مقابله با تبعیض های جنسیتی در جامعه 

.)Shahvali et al, 2011( مؤثر واقع می شود

 توانمندسازی موضوعی است چندبعدی که می تواند در ابعاد مختلف 
تحقق یابد. توانمندسازی زنان را وابسته به دامنه ای از عوامل می دانند 
که ابعاد روانی، اقتصادي، اجتماعی و سیاسی را شامل می شود. ارتقاء 
توانمندي زنان در ابعاد مختلف اقتصادي و اجتماعی یک شرط الزم 
از  زنان  که  روستایی  نواحی  در  امر  این  است.  پایدار  توسعه  براي 
مشارکت  خانواده  اقتصادي  کارهاي  در  سنتی  به طور  و  دیرباز 
حال  در  به طوری که  است.  برخوردار  بیشتري  ضرورت  از  داشته اند، 
حاضر توانمندسازی زنان روستایی در ابعاد مختلف یكی از موضوعات 
)علیائی،  است  کشورها  از  بسیاري  براي  توسعه  فرآیند  در  محوري 

.)1386
با رواج نگرش توسعه پایدار در سال 1981، توجه به زنان در فرآیند 
انسانی وارد مرحله جدیدی شد. در یک بحث کلی می توان  توسعه 
اختیارات زنان را در پنج مرحله برابری نشان داد و باید در نظر داشت 
که مسئله  اختیارات زنان، یک بخش اساسی از فرآیند توسعه در هر 
پنج مرحله  در  زنان  امور  توسعه   فرآیند  به عبارت دیگر،  است.  مرحله 
از برابری قابل  تعیین است که درنهایت منجر به افزایش برابری و 
افزایش توانایی زنان خواهد شد )النگه، 1372(. این مراحل عبارت اند 

از:
مرحله اول: رفاه

 در این مرحله مسائل رفاه زنان در مقایسه با مردان در مواردی مانند 
وضعیت تغذیه، درآمد و ...، مورد بحث

قرار می گیرد. در اینجا درواقع وضعیت موجود و مطلوب زنان توصیف 
مردان،  به  نسبت  خویش  رفاه  پیشبرد  برای  زنان  فعالیت  می گردد. 
برابری  باالتر  مراحل  درگیری  و  تواناسازی  فرآیند  درگیر  را  آن ها 

می نماید.
مرحله دوم: دسترسی

برای  آنان  محدودیت  از  مردان،  به  نسبت  زنان  پایین تر  تولید 
زنان  است.   ... و  زمین  سرمایه،  شامل:  تولید  عوامل  به  دسترسی 
دسترسی کمتری به کارهای اداری، دستمزد، خدمات و آموزش های 

مهارت دارند که استخدام و تولید را ناممكن می سازد.
مرحله سوم: آگاهی

این مرحله یعنی این که زنان چگونه مفهوم فرآیند توسعه را در حد 
نابرابری ساختاری درک می کنند. زنان باید درک کنند که مشكالت 
نمی شود.  ناشی  آنان  شخصیتی  کمبودهای  و  بی کفایتی  از  آنان 
دهد  نشان  به طوری که  آید،  وجود  به  جامعه  در  نگرشی خاص  باید 
تبعیضاتی که قباًل طبیعی و واقعیتی غیرقابل تغییر قلمداد می شدند، 

تغییرپذیر هستند.
مرحله چهارم: مشارکت

مشارکت به معنای حضور زنان در تمام مراحل توسعه، بررسی نیازها، 
است.  ارزش یابی  و  اجرا  مدیریت،  برنامه ریزی،  شناسایی مشكالت، 
مردم ساالر  در یک جامعه   معنای مشارکت  به  در مشارکت،  برابری 
به آسانی به دست نخواهد آمد. چنین امری نیازمند شرکت دادن زنان 
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در پروژه هایی است که آنان به نحوی در آن ذی نفع هستند.
مرحله پنجم: کنترل

افزایش مشارکت زنان در حد تصمیم گیری، آنان را به سوی توسعه  
فزاینده سوق داده و آنان را تواناتر می نماید. به طوری که این مشارکت 
برابری  تضمین  و  تولید  عوامل  در  کنترل  افزایش  کسب  برای 
به  کنترل  برابری  باشد.  منافع  عادالنه   توزیع  و  منافع  به  دسترسی 
معنای توازن قدرت بین زنان و مردان است و این به معنای آن است 
که هیچ کدام از آن ها در مقام فرمانروایی نخواهند بود. در اینجا منظور 
از توانمندسازی زنان، تعویض مردساالری به زن ساالری نیست، بلكه 
برای معرفی برابری جنسیتی در فرآیند توسعه است. برابری در کنترل 

برای استفاده از سود برابر برای زنان الزم است.
در ادبیات توسعه و در علوم مختلف ازجمله جغرافیا، زنان با مشارکت 
توسعه  در  مؤثري  نقش  اقتصادي،  ـ  اجتماعي  فعالیت هاي  در 
آنان  به طوری که  دارند؛  ناحیه اي  و  محلي  سطوح  در  سكونتگاه ها 
را  جهان  کشاورزی  غیر  و  کشاورزی  کار  نیروی  از  عظیمی  بخش 
تشكیل می دهند. سهم زنان در نیروی کار کشورهای درحال توسعه 
به ویژه در مناطق روستایي و سكونتگاه های شهري کوچک، به دلیل 
سنتی بودن ساختار تولید و روابط کار، بیشتر از مردان و نیز بیشتر از 
زنان و مردان کشورهای توسعه یافته است )تورس آماریلیس، 1989، 
حیدری و جهانما،1382: 134(. ازاین رو، الگو ها و نظریه های متعددی 
در زمینه توانمندسازی زنان در توسعه ارائه شده است. »بووینک « 
نظریه ها  مورد  در  را  تقسیم بندی ها  بهترین  از  یكی  در سال 1986 
جهان  کم درآمد  زنان  مورد  در  شده  اتخاذ  سیاست گذاری های  و 
انجام داده است. ازجمله این گونه نظریه های توسعه جنسیتی؛  سوم 
»نظریه رفاه «، »نظریه برابری )عدالت(«، »فقرزدایی«، »خوداتكایی 
اقتصادی «، »نظریه کارایی « و »نظریه توانمندسازی « است. نظریه 
رفاه، اولین توجه و کمک مستقیم به زنان، پس از جنگ  جهانی دوم 

در اروپا بود.
 در زمینه توانمندسازی و ظرفیت مندی زنان و عوامل مؤثر بر آن در 
توسعه سكونتگاه هاي روستایي و شهري، مطالعات داخلي و خارجي 
متعددی صورت گرفته است. پژوهشي در آفریقای جنوبی نشان داد، 
سیاست های دولت، آموزش و پرورش، عقاید فرهنگی و تبعیض علیه 
زنان از مهم ترین موانع مشارکت زنان در توسعه است. آن ها مطرح 
کردند که زنان در مناطق روستایی، بی سواد و فاقد هرگونه نوآوری 
دولت  غیرتعاملی  سیاست های  طریق  از  که  می باشند  ابتكارات  و 
در طرح-های  مشارکتی  نوع  تقریبًا هیچ  و  رانده  شده اند  به حاشیه 
مطالعات   .)Kongolo & Bamgose,2002:79( ندارند  توسعه 
فائو در تایلند نشان داد که زنان روستایی نقش مهمی را در مراحل 
مختلف کشاورزی اعم از؛ بذرپاشی، کود دهی، برداشت و انبارداری 
بهره  سنتی  فّناوری  و  دانش  از  فعالیت ها  این  در  و  می کنند  ایفا 
می گیرند. درحالی که مردان در همین فعالیت ها بیشتر از مكانیزاسیون 
نقش  روستایی  زنان  پاکستان،  در   .)FAO,2003( می کنند  استفاده 

برداشت به خصوص در خشک کردن،  از  فعالیت های پس  مهمی در 
ذخیره سازی و تمیز کردن غالت به عهده  دارند. میزان مشارکت زنان 
در فعالیت های مربوط به عرضه محصول به بازار نسبت به مردان در 
سطح پایینی قرار دارد؛ اما مشارکت زنان روستایی در فعالیت های پس 
از برداشت بیش تر است. ازاین رو، الزم است دانش فني در این زمینه 
به زنان انتقال یابد تا با کاهش تلفات محصول در طول ذخیره سازی 

.)Amin & et al,2009:136( باعث امنیت اقتصادی شود
    در ایران نیز مطالعات مختلفی در زمینه جایگاه مشارکت زنان در 
توسعه روستایی انجام پذیرفته است. برای نمونه، سرحدی و همكاران 
در مطالعه ای تحت عنوان »بررسی نقش اجتماعی- اقتصادی زنان 
در روستای آهندان»به این نتیجه رسیدند که علی رغم حضور فعال 
نقش  غیر کشاورزی،  و  کشاورزی  فعالیت های  در  زنان  گسترده  و 
مدیریتی زنان بسیار کم و تصمیمات کلیدی به وسیله مردان صورت 
می گیرد. همچنین، نتایج تحقیق آن ها نشان داد که در هزینه های 
است.  بیشتر  مردان  با  مقایسه  در  زنان  کار، سهم  نیروی  به  مربوط 
دارند،  تولیدی  زنان خانوار، نقش چشمگیری در کاهش هزینه های 
اما بااین حال، زنان دستمزدی را در قبال کار خود دریافت نمی کنند 

)سرحدی و همكاران،1374:237- 236(. 
3. روش پژوهش

تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه عوامل 
بازدارنده و تسهیل کننده توانمندسازی زنان در توسعه سكونتگاه های 
روستایی پرداخته است. در پایان نیز راهكارها و پیشنهاد هایی برای 
چاره جویی و رفع موانع ظرفیت مندی و توانمندسازی زنان ارائه  شده 

است.

4.  بحث و نتیجه گیري
توسعه   برنامه های  در  جنسیت  بابت  از  تفاوتی  هیچ  ظاهراً  هرچند 
پایدار وجود نداشته، ولی واقعیت این است که زنان کمتر از مردان 
این  اغلب  و  قرارگرفته اند  توانمندسازی  برنامه های  توجه  مورد 
سازمان ها  نگرش  نحوه  برنامه ریزی  شده اند.  مردان  برای  برنامه ها 
آداب  و رسوم و سنت های حاکم  توانمندسازی، ماهیت پروژه ها،  به 
بر زندگی اجتماعی، عدم دسترسی مناسب به کانال های دستیابی به 
اطالعات، تفكیک جنسیتی، کار و نداشتن قدرت اقتصادی، ازجمله 
که  داشت  توجه  باید  است.  شرایطی  چنین  آورنده  وجود  به  عوامل 
منابع انسانی، عامل کلیدی و پیش شرط ضروری دستیابی به توسعه 
پایدار هستند. در جهان امروز نیل به اهداف توسعه بدون استفاده از 
زنان، غیرممكن  یعنی  افراد جامعه،  از  نیمی  به  نزدیک  توانایی های 
است. مشارکت و دخالت زنان، به خصوص زنان ساکن در روستاها، 
ارتقای منزلت خانوار روستایی  در این فرآیند نقش بسیار مهمی در 
ایفا می کند. افزایش مشارکت اقتصادی زنان روستایی و فعالیت های 
تولیدی آنان، عالوه بر این که بر چگونگی مصرف خانواده و امنیت 
غذایی آن اثر می گذارد، موجب افزایش سطح رفاه و آسایش خانواده 
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از مهاجرت  بهداشت و جلوگیری  تغذیه،  بهبود وضعیت  پیامد آن  و 
آگاهی  و  افزایش سواد  نیز خواهد شد. همچنین  به شهرها  بی رویه 
زنان و دختران روستایی که اهداف برنامه های توسعه می باشند، به 
بهبود وضعیت آموزشی و توانمندسازی آنان، احیای روحیه  آفرینش 
در  تنوع  و  فعالیت ها  بیشتر  بهره وری  و  کیفیت  افزایش  نوآوری،  و 

مشاغل آنان منجر خواهد شد.
و  توانمندسازی  مسیر  در  که  موانعي  ابتدا  حاضر  پژوهش  در 
و  فردي  عوامل  دسته  دو  قالب  در  دارد  وجود  زنان  نقش آفرینی 

خانوادگي، موردبررسی قرار می گیرند که به شرح زیر است:
1-4. عوامل بازدارنده  توانمندسازی زنان

 الف( عوامل فردی
• پایین بودن سطح سواد و تحصیالت: آموزش مهم ترین منبع رشد 
توانمندی انسان ها است و بنیانی برای رشد سایر مؤلفه های توانمندی 
محسوب می شود. ازدواج زودهنگام، ضعف مالی، دوری خانه از مدرسه، 
کم سوادی  یا  بی سوادی  دلیل  مزرعه،  و  خانه  کارهای  انجام  لزوم 
در  کم سوادی  یا  بی سوادی  دالیل  است.  روستایي  زنان  و  دختران 
بی سواد هستند. عدم  اول  نسل  زنان  اکثر  است.  متفاوت  نسل،  سه 
اعتقاد والدین به ضرورت تحصیل دختران، لزوم انجام کارهای خانه، 
دامداری و زراعت، نبود مدرسه، دوری از مدرسه، اختالط دختر و پسر 
در مدرسه، ازدواج زودهنگام و ...، از دالیل بی سوادی آن ها در حال 
حاضر است. برخی از زنان متأهلی که در سنین باالتر از 30 سال قرار 

دارند، صرفًا در مقطع ابتدایی تحصیل کرده اند یا بی سواد هستند.
• ازدواج زودهنگام: هنجار غالب در روستاهاي کشور، تأکید بسیار 
بدون  دختران  است.  آن ها  زودهنگام  ازدواج  بر  اقوام  و  خانواده 
داشتن  بدون  و  مدرسه  در  آموزشی  دوره های  از  کامل  برخورداری 
آگاهی  رشد  به منظور  کتاب ها،  و  رسانه ها  از  استفاده  برای  فرصت 
خود، به دلیل حجم کار زیاد خانه و مزرعه، ازدواج می کنند. ازدواج 
زودهنگام، یكی از عواملی است که رشد توانمندی آن ها را در برخی 
حوزه ها، کند یا متوقف می کند. به ویژه زمانی که همسر و والدین وی، 
از ادامه فرایند یادگیری ممانعت کنند. تأکید برخی والدین بر ازدواج 
با فردی  ازدواج  زودهنگام تا حدی است که گاه دختر را مجبور به 
ازدواج زودهنگام دختران،  بر  تأکید  ازجمله دالیل  خاص می نمایند. 
ارزشمندی و اولویت ازدواج، باورهای جامعه، نگرانی والدین از نبود 
دختران،  سن  افزایش  آینده،  در  دختران  ازدواج  برای  فرصت هایی 

ضعف مالی )به ویژه در خانوارهای فقیر و آسیب پذیر( و ... می باشد.
• زندگی در خانواده گسترده: یكی از عوامل مؤثر بر رشد توانمندسازی 
اختیار  نبود حوزه خصوصی،  زنان، زندگی در خانه ای مستقل است. 
عمل محدود در بسیاری از جنبه های زندگی، لزوم انجام همه کارهای 
منزل یا مشارکت عمده در انجام آن ها )نظافت، آشپزی، مهمانداری، 
تهیه فرآورده های غذایی و ...(، لزوم مشارکت در همه امور مربوط به 
زراعت و دامداری، کنترل والدین و دخالت آن ها در برخی حوزه ها و 
...، از مشكالت برخی زنان جوان در خانواده های گسترده است که 

مانع از توانمندي آنان در فرایند توسعه مي شود.
ب( عوامل خانوادگی

• مردساالری جامعه و تعصبات خانوادگی: مردساالري در جامعه و 
تعصبات خانوادگي باعث مي شود که پدر یا همسر با حضور زنان در 
فعالیت های اجتماعی و اقتصادی، به دالیل مختلف فرهنگی و یا عدم 
تمایل به از دست دادن نیروی کار در منزل موافقت نكنند. زنان در 
جامعه  سنتی ایران، تابع سنت های رایج و فرهنگ های محلی هستند 
که کار سنتی میان مرد و زن، عنصر بنیادی آن است. توزیع نابرابر 
منابع و مسئولیت ها بین مرد و زن، اغلب در روستاها نهادینه شده 
است. این نابرابری ها حتی در افكار خود زنان نیز به صورت هنجار 
درآمده است. در بیش از 80 درصد خانواده های روستایی، تصمیمات 
توسط مردان، بدون مشورت و مشارکت زنان اتخاذ می شود. چنین 
خانواده  زنان  درآمد  و  تحصیالت  سطح  ارتقاء  با  هم اکنون  امری 

به تدریج در حال کاهش است.
• باور و نگرش منفی نسبت به توانایی زنان و تبعیض های جنسیتی: 
تبعیض میان فرزند دختر و پسر، یكی دیگر از عوامل است که البته 
پسر  فرزند  به  عالقه  است.  داشته  بیشتری  بسیار  شدت  درگذشته 
نظر  در  ارث  دختران  برای  خانواده ها  اکثر  که  است  شایع  حدی  تا 

نمی گیرند.
• فقر اقتصادي خانواده: عامل بعدي که مانع از توانمندی زنان براي 
حضور در جامعه و فرایند توسعه مي شود، بنیه مالي و اقتصادي پایین 

خانواده ها در روستاهاست.
ج ( عوامل اجتماعی

• آداب و سنن نادرست )خرافات، تقدیرگرایی و ...(
• دسترسی اندک به اعتبارات مالی: دسترسی کم زنان به اعتبارات و 
تسهیالت دولتی ازجمله تنگناهای دیگری است که در سكونتگاه های 
خود  شرایط  به  تنگنا،  این  از  عمده ای  بخش  دارد.  وجود  روستایی 
زنان برمی گردد )زنان خود خواهان آن نیستند و ریسک پذیری پایینی 
حاکم  اجتماعی  و  اقتصادی  ساختارهای  از  ناشی  نیز  برخی  دارند(. 
وثیقه  جهت  مالكیت  سند  )فقدان  است  روستایي  سكونتگاه های  بر 
و  نهادها  تأسیس  با  کشورها  از  بسیاری   .)... و  بانک ها  در  گذاری 
اجتماعی هستند  و  قانونی  موانع  بردن  بین  از  درصدد  سازمان هایی 
که مانع مشارکت زنان روستایی شده است. با توجه به آن که زنان 
این که  دلیل  به  نیز  و  جامعه هستند  اقشار  محروم ترین  از  روستایی 
امور اقتصادی، سرمایه داری و بهره گیری از نیروی انسانی از ضرورت 
راهی  تجمع سرمایه، جستن  بهترین طریق  است،  برخوردار  خاصی 
مسیر  در  آن ها  بهره وری  و  کوچک  سرمایه های  شدن  جمع  برای 
اقتصادی سازنده است. در این راستا حمایت از تشكیل تعاونی های 

خاص زنان روستایی، می تواند کمک مؤثری در این زمینه باشد.
•  حضور کم زنان در مدیریت روستا و نهاد دهیاری: با وجود این که 
در انتخابات شوراهای روستایی، تعدادی از زنان در سنتی ترین بخش 
جامعه، امكان حضور در مدیریت روستاها را یافته اند، اما عواملی نظیر؛ 
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محدودیت در رفت وآمدها و مسافرت های برون روستایی، اشكال در 
ارتباط گیری مسئوالن، دیدگاه های سنتی برخی از اعضای شوراها و 
عدم حمایت ایشان و انتظار اطاعت بی چون وچرا از تصمیمات مردان، 

باعث کم رنگ شدن نقش زنان در مدیریت های محلی شده است.
2-4. عوامل تسهیل کننده توانمندسازی زنان

عوامل متعددی در مسیر توانمندسازی و نقش آفرینی زنان وجود دارد 
که در ادامه این متغیرها مورد توجه قرار می گیرند.

ابزارهاي  از  ظرفیت سازی  و  آموزش  مهارت آموزی:  و  آموزش   •
و  فقرا  آموزش،  به وسیله  هستند.  توانمندسازي  فرآیند  زیربنایی 
آشنا  درآمد  کسب  توان  و  بهره وری  افزایش  مفهوم  با  زیان دیدگان 
افزایش  را  فقرا  تربیت می تواند قدرت چانه زنی  و  آموزش  می شوند. 
دهد؛ آگاهي و اعتماد به  نفس آن ها را پرورش دهد؛ آگاهي از قوانین 
منابع  از  استفاده  و  دسترسي  و  دهد؛  ارتقاء  را  اجتماعي  حقوق  و 
بخشد.  بهبود  را  اطالعات  و  اعتبار  زمین،  مشاغل،  مانند؛  اقتصادي 
بیش تر زنان روستایي سرپرست خانوار از نظر جایگاه فرهنگي و سطح 
همه  با  امروز  جهان  در  بتوانند  که  نیستند  موقعیتي  در  تحصیالت 
پرورش جسمي و  و  تربیت  اجتماعي، مسئولیت  مسائل و معضالت 
روحي فرزندانشان را به طور مطلوب عهده دار شوند. با توجه به اینكه 
خانواده های داراي سرپرست زن اغلب از نظر مالي در وضعیت خوبي 
نیستند و به خاطر کاهش هزینه مسكن در مناطقي سكونت می کنند 
از نظر فقر مالي و به خصوص فرهنگي موقعیت خوبي ندارند و  که 
محیط مناسبي براي زندگي نیستند، درنتیجه این گونه خانواده ها دچار 
آموزش  وجود  لزوم  امر  این  و  می شوند  خاصي  فرهنگي  مشكالت 
مهارت های زندگي را در آن ها بیشتر می نماید. با توجه به اینكه در 
نواحی روستایی زنان از آموزش کافی رسمي از طریق مراکز فني و 
ازاین رو،  نكرده اند؛  دریافت  خود  شغلي  حرفه  با  ارتباط  در  حرفه اي 
توجه به آموزش آن ها از طریق مراکز فنی و حرفه ای به منظور ارتقای 

معتبر  مدارک  ارائه  با  آنان، همراه  توانمندی  و  مهارتی  ظرفیت های 
زمینه های  شرایطي،  چنین  در  مي رسد.  نظر  به  ضروري  قانوني  و 
فعالیت هاي  براي  خوداشتغالی  وام هاي  آسان تر  دریافت  براي  الزم 
و  باغي  محصول  فرآوري  )کارگاه هاي  کشاورزي  غیر  و  کشاورزي 
زراعي(، فراهم مي شود و موجب ارتقای میزان مشارکت اجتماعی و 
اقتصادی زنان مي گردد. بدین ترتیب، اعمال سیاست هاي حمایتي و 
هدایتي براي گروه زنان، ارائه آموزش هاي رسمي براي ظرفیت سازي 
و توانمندي آن ها به عنوان نیروي اثرگذار در برنامه ریزي هاي توسعه، 

امری ضروري به نظر مي رسد.
• دسترسی به منابع مالی: دسترسي به اعتبار )وام، اشتغال، طرح های 
روستایي  زنان  زندگي  در  مهمي  تغییرات  ایجاد  باعث  درآمدزایي( 
تغییرات؛  این  ازجمله  می شود.  خانواده هایشان  و  خانوار  سرپرست 
افزایش استاندارد زندگي خود و خانواده و نیز سرمایه گذاری بیشتر بر 
سالمتي خود و تحصیالت فرزندانشان است. همچنین موجب کاهش 
خشونت مردان در خانواده مي شود. تسهیل دسترسي زنان روستایي 
به طور  درآمدزایي  پروژه های  یا  اعتبارات  تدارک  از طریق  درآمد  به 
گسترده، به عنوان اولین گام در فرآیند اطمینان از کنترل زنان بر منابع 

و تصمیم گیری مطرح می شود.
• راه  اندازی و گسترش کارگاه های صنایع تبدیلی و تكمیلی: زنان 
در سكونتگاه های روستایی در فرآوری محصوالت کشاورزی )زراعی، 
گسترش  و  راه  اندازی  راستا،  این  در  دارند.  مهارت  دامی(  و  باغی 
در  بسزایی  تأثیر  زنان،  توسط  تكمیلی  و  تبدیلی  صنایع  کارگاه های 
افزایش درآمد و ارتقای جایگاه و نقش زنان دارد. در این خصوص 
فنی  مهارت های  و  ترویجی   - آموزشی  از خدمات  زنان  است  الزم 
مناسب در ارتباط با فعالیت خود بهره مند شوند؛ تا کارایی آنان ارتقاء 
یابد. ازجمله این اقدامات می توان به؛ تشكیل کالس های کوتاه مدت 
آموزش  اسالید،  و  فیلم  نمایش  با  همراه  زنان  برای  بلندمدت  و 
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مروجان زن و برگزاری نمایشگاه های دوره ای برای فروش تولیدات 
کشاورزی و غیر کشاورزی زنان که به دلیل محدودیت های فرهنگی 

امكان حضور شخصی در بازارها را ندارند، اشاره کرد.
زنان:  خرد  اعتبارات  و  قرض الحسنه  صندوق های  راه اندازی   •
در  زنان  خرد  اعتبارات  و  قرض الحسنه  صندوق های  راه اندازی 
حل  در  مهم  بسیار  راهكارهای  از  یكی  روستایی،  سكونتگاه های 
آنان  توانمندسازي  منابع مالی و  به  زنان روستایی  مشكل دسترسی 
صندوق ها  این  سرمایه  از  بخشی  است.  روستایي  توسعه  فرایند  در 
با  نیز  بخشی  و  تأمین  زنان  موجود  خرد  پس اندازهای  از  می تواند 

استفاده از تسهیالت دولتی پشتیبانی و حمایت گردد.
زنان روستایی  اینكه  به  با توجه  آموزشی و ترویجی:  برنامه های   •
مراکز  فراگرفته اند،  سنتی  به صورت  را  خود  تولیدی  فعالیت های 
علمي  آموزش هاي  به  توجه  ضمن  باید  حرفه ای  و  فني  آموزش 
فنون  و  اطالعات  حاوی  عمدتًا  که  سنتی  آموزش های  به  فني،  و 
جالب توجه اند، غافل نشوند )تلفیق دانش بومی و دانش دانشگاهی(. 
به منظور موفقیت بیشتر برنامه های آموزشی و ترویجی زنان، ضروری 
است برنامه ها بر اساس درک نیازها و اولویت های آن ها تدوین گردد 

و از منابع محلی و مروجین زن به ویژه تسهیلگران زن استفاده گردد.
اینكه  به  توجه  با  زنان:  تشكل های  و  تعاونی ها  تشكیل  و  ایجاد   •
زنان روستایی سرمایه الزم برای انجام فعالیت های تولیدی در اختیار 
تأمین  جهت  زنان  تشكل های  و  تعاونی ها  تشكیل  و  ایجاد  ندارند، 
سرمایه، ارتقاء سطح آگاهی و مهارتی زنان، فراهم آوردن فرصت های 
تولیدی  فعالیت های  انجام  برای  زنان  به  اعتبارات  اعطای  و  شغلی 

درآمدزا، می تواند در توانمندسازی زنان روستایی مؤثر باشد.
 ICT( روستایي  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  از  بهره گیري   •
زنان  به ویژه  روستاییان،  دسترسی  افزایش  به منظور  روستایي(: 
روستایی به نهاده های کشاورزی و همچنین بازاریابی برای تولیدات 
مدرن،  فناوري هاي  از  بهره گیري  خود،  کشاورزی  غیر  و  کشاورزی 
روش بسیار مهمی جهت توانمندسازی زنان روستایی در فرایند توسعه 

است.
نشان  زنان  توانمندسازی  تسهیل کننده  و  بازدارنده  عوامل  بررسی 
مي دهد که عدم آگاهی زنان روستایی و پایین بودن سطح سواد، پایین 
بودن سهم زنان در تصمیم گیری های مربوط به امور خانواده، مسائل 
اجتماعی و اقتصادی، دسترسی اندک زنان به وام و اعتبارات بانكی، 
نبودن سیاست گذاری ها و رویكردهای نظام سیاسی در میزان  مؤثر 
از مهم ترین عوامل   ،... و  فرآیند توسعه  زنان روستایی در  مشارکت 
توانمندسازی زنان در فرایند توسعه است.  بازدارنده ظرفیت مندی و 
لذا براي از بین بردن موانع و بهره گیری از پتانسیل ها و قابلیت هاي 
زنان روستایي در توسعه سكونتگاه هاي روستایي، یک سري عوامل و 
عناصري هستند که تسهیل کننده بهره گیري از توانایي زنان در فرایند 
توسعه می باشند و ارائه آموزش های الزم در ارتباط با توسعه مهارتی 
زنان، آموزش زنان روستایی از طریق مراکز فنی و حرفه ای، به منظور 

به  دسترسی  تسهیل  آنان،  توانمندی  و  مهارتی  ارتقای ظرفیت های 
غیر کشاورزي،  و  فعالیت هاي کشاورزي  براي  وام هاي خوداشتغالی 
بهره گیري از فناوري اطالعات و ارتباطات روستایي )ICT روستایي( 

و ... از مهم ترین این عوامل هستند.
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1. بیان مسئله
میزان  با  اصواًل  پایدار  توسعه  و  زندگی   کیفیت  بنیادی،  سطح  در 
مواد  و  غذا  به  دارد. دسترسی  ارتباط  انسان  اساسی  نیازهای  برآورد 
غذایی یكی از نیازهای اساسی انسان است که متاسفانه در بسیاری 
از مناطق برآورده نمی شود )Caldwell et al, 2011: 2(. بررسی ها 
نشان می دهـد که در سراسر جهان، صدها میلیون نفـر وجـود دارند 
خطر  همچنین  ندارنـد؛  غـذایی  امنیـت  از  قبـولی  قابل  سطح  که 
وجــود  ســال 2050  در  نفر  میلیارد   9 از  بیش  تغذیه  براي  جدي 
اي  ویـژه  اهمیـت  جهان  کشـورهاي  اکثر  دلیل،  همین  به  دارد. 
نبود  و  قائل هستند  امنیت غذایی  پایـداري  و  ایجـاد، حفـظ  بـراي 
آن را تهدیدي جـدي علیـه توسـعۀ اقتصـادي، اجتمـاعی و سیاسـی 
دیگر  از سوی  و همكاران، 1395: 114(.  )جمینی  قلمداد می کننـد 
و  است  افزایش  حال  در  جهان  جمعیت  که  دارد  وجود  کلی  توافق 
با افزایش مداوم جمعیت دنیا، نیاز به مواد غذایی بیشتر خواهد شد. 
لذا دست یابی به امنیت غذایی )هم در کشورهای توسعه یافته و هم 

توسعه نیافته( به یک چالش عمده تبدیل شده است. 
طبق تعریف اجالس جهانی غذا » امنیت غذایی هنگامی وجود دارد 
که همه مردم در همه زمان ها به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی 
فیزیكی و اقتصادی داشته باشند و غذای در دسترس نیازهای یک 
رژیم تغذیه ای سازگار با ترجیحات آنان را برای یک زندگی فعال و 

سالم فراهم سازد«.
عوامل مختلف طبیعی و انسانی) به صورت مستقیم و غیر مستقیم( 

از جمله: جنگ، رشد جمعیت، تغییرات آب و هوایی، بالیای طبیعی، 
عدم دسترسی به آب شیرین، تغییرات زیست محیطی، فن آوری، تلفات 
پس از برداشت، بازاریابی و سیستم توزیع ضعیف و... ممكن است در 
 World( باشند  مؤثر  غذایی  ناامنی  در  و  غذایی  مواد  تولید  کاهش 
Food Summit,1996 :1�3(، اما کاهش بهره وری کشاورزی به 
قرار  انتقاد  مورد  غذایی  اخیر  بحران  کلیدی  عوامل  از  یكی  عنوان 
گرفته است. سیاست های موجود برای مهار ناامنی غذایی در سطح 
جهان عمدتًا در افزایش تولید مواد غذایی به ویژه مواد غذایی اصلی 
که طبق  به طوری   .)Tacoli et all,2013:2( است  متمرکز شده 
اعالم فائو، برای پاسخگویی به این نگرانی ها و تقاضای فزاینده مواد 
جهــان  سراســر  در  درصــد   70 کشاورزی  تولیدات  باید  غذایی، 
یابـــد  افزایش  توسعۀ  درحال  کشورهاي  در  درصد   100 حدود  و 

.)Smyth et al, 2015: 16; See et al, 2015: 37(
در این راستا جوامع روستایی با تأمین بیش از دو سوم مواد غذایی، 
نقش قابل توجهی را در امنیت غذایی ایفا می کنند که در این میان 
مشارکت زنان به عنوان نیمی از نیروی کار موجود در جوامع در حال 
نادیده گرفت. بر اساس گزارش فائو FAO در  توسعه را نمی توان 
کنگره امنیت غذایی، زنان در دهه اخیر به طور متوسط 50 درصد از 
تولیدات بخش کشاورزی را بر عهده دارند. آنان در همه مراحل تولید 
امور،  تمامی  طورکلی  به  و  دامی  تولیدات  و  کشاورزی  محصوالت 

دوشادوش مردان فعالیت می کنند )قنبری، 1391: 71(.
عمده  اهداف  از  یكی  همواره  نیز  ایران  در  غذایی  امنیت  به  توجه 

نقش زنان روستایی در امنیت غذایی 
  ناهیده محمدی1
دانشجوی دكتراي جغرافیا و برنامه ريزی روستايی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ايران

چکیده
جمعیت جهان در حال افزایش است و با افزایش مداوم جمعیت دنیا، نیاز به مواد غذایی نیز روز به روز با سرعتي شگرف روبه فزونی است و 
دست یابی به امنیت غذایی )هم در کشورهای توسعه یافته و هم توسعه نیافته( به یک چالش عمده تبدیل شده است. در دهه های اخیر رشد 
و توسعه بخش کشاورزی به عنوان ابزاری برای مقابله با ناامنی غذایی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش هاي مختلف در دهه های اخیر، 
مسئولیت های متنوع و حیاتی زنان در کشاورزی و نیز ارزش مشارکت آنان را به لحاظ اقتصادی و اجتماعی نشان داده است. به طوری که زنان 
روستایی نیمی از غذای جهان را تولید می کنند و در کشورهای در حال توسعه به 60 تا 80 درصد از تولید محصوالت غذایی می رسد. این در 
حالی است که مشارکت و نقش زنان روستایی در بخش کشاورزی با موانع و مشكالتی مواجه است. لذا پژوهش حاضر که از نوع توصیفی و 
مبتنی بر تحلیل و داده های کتابخانه ای است، تالش دارد تا به تبیین نقش زنان در کشاورزی و امنیت غذایی با تاکید بر رویكرد توانمندسازی 

کشاورزان و به خصوص زنان، جهت غلبه بر موانع مشارکت آنان در این بخش بپردازد. 
واژگان کلیدی: زنان روستایی، کشاورزی، امنیت غذایی

1. Nahideh.mo@gmail.com
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برنامه های توسعه روستایی و کشاورزی بوده است. ارتقاء سطح امنیت 
غذایی در قانون اساسی، قوانین و سیاست های کلی برنامه های توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سند چشم انداز جمهوری اسالمی 
ایران در افق سال 1404 هجری شمسی، مورد توجه خاص و ویژه 
قرار گرفته است. شواهد نشان می دهد در ایران، روستاییان با فعالیت 
در بخش کشاورزی،  ویژه  به  اقتصادی  در بخش های مختلف  خود 
کشور  غذایی  امنیت  تأمین  برای  موردنیاز  منابع  درصد   87 از  بیش 
نیروی  از  به طور متوسط حدود 40 درصد  زنان  و  تهیه می کنند  را 
کار در فعالیت های کشاورزی محسوب مي  شوند )جمینی و همكاران، 

.)88 :1396
داشت،  )کاشت،  از  اعم  تولید  مراحل  کلیه  در  روستایی  زنان  نقش 
محصوالت  بازاریابی(  و  انبارداری  محصوالت،  فرآوری  برداشت، 
تعلیف، نگهداری،  به دامداری )چرای دام،  امور مربوط  کشاورزی و 
شیردوشی، تهیه مواد لبنی و بازاریابی( چشمگیر و قابل مالحظه است. 
فعالیت های روزمره زنان در امور کشاورزی، ماهیگیری، جنگل داری، 
فرآوری و بازاریابی مواد غذایی، حاکی از لزوم حضور زنان در تولیدات 
روستایی می باشد. فعالیت تولیدی زنان روستایی و درآمد حاصل از آن 
سبب کاهش شكاف بین خانواده هاي شهری و روستایی از نظر سطح 
درآمد شده و عالوه بر این موجب افزایش بهره وري خانواده از خدمات 
بهداشتی و تغذیه بهتر آنان می شود. بنابراین نقش زنان روستایی، در 
تأمین امنیت غذایی و تداوم آن از دو جنبه قابل توجه است: نخست 
نقشی که به اقتضای محیط زندگی و الگوی معیشت در تولید مواد 
غذایی دارند و دوم نقشی که به عنوان مادر یا خانه دار در تنظیم برنامه 
ایفا می کنند. در  غذایی و تهیه غذا و توزیع آن بین اعضای خانوار 
حقیقت آنان با استفاده از قدرت خالقیت، انعطاف پذیری و اطالعاتی 
که در زمینه تنوع زیستی و بومی خود دارند، سیستم های تولید پایدار 
را به شیوه های مبتكرانه در زمینه مواد غذایی به کار می گیرند. این در 
حالی است که با وجود اهمیت و جایگاه قابل توجه زنان در کشاورزی 
جمله:  از  موانعی  با  بخش  این  در  آنان  مشارکت  غذایی،  امنیت  و 
محدودیت دسترسی به فرصتهای آموزشی، خدمات ترویجی، خدمات 
مشاوره ای و اطالعات فنی، محدودیت در دسترسی به منابع تولید، 
زمین و تكنولوژی، فقدان مهارت های فنی، ضعف قدرت مالی زنان 

روستایی ... مواجه است )درویش پور و همكاران، 1395: 9(.
در  روستایی  زنان  نقش  پیرامون  شده  انجام  مطالعات  بازنگری 
عواملی  که  است  آن  از  حاکی  غذایی  امنیت  پایداری  و  کشاورزی 
چون آموزش، اطالع رسانی، شكل گیری گروه های کشاورزی، تحقق 
خالقیت و نوآوری در مناطق روستایی، شناخت، تحریک انگیزه و به 
ارتقاء دانش، نگرش و مهارت روستاییان و در یک  با  عبارت دیگر 
کالم توانمندسازی روستاییان می توان فرآیند مشارکت زنان در بخش 

کشاورزی و در نتیجه امنیت غذایی را تقویت کرد.
نقش  و  جایگاه  بررسی  به  حاضر  پژوهش  شد  مطرح  آنچه  بنابر 
زنان روستایی در کشاورزی و امنیت غذایی با تاکید بر توانمندسازی 

روستاییان و به ویژه زنان روستایی در جهت مشارکت فعاالنه آنان 
در این بخش، که منجر به پایداری امنیت غذایی می گردد، پرداخته 

است. 
2-  مباني نظري

1-2-  امنیت غذایی 
امنیت غذایی سال ها در رابطه با توسعه و عدالت مطرح  بوده است 
و مفهومی انعطاف پذیر است که تعریف آن در تحقیقات مختلف با 
آن  برای  متعددی  تعاریف  رو  این  از  روبه روست.  زیادی  چالش های 
 ،1992 سال  تا  اسمیت  و  ماکسول  نظر  اساس  بر  است.  شده  ارائه 
بیش از 200 تعریف از امنیت غذایی ارائه شده است و از آن زمان 
تاکنون تعاریف بیشتری از امنیت غذایی در حال ارائه شدن هستند.

)JSI, 2011:2(
تعریفی که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد تعریفی است 

که در سال 1996 در اجالس جهانی غذا مطرح شد که بر اساس آن:
 »امنیت غذایی هنگامی وجود دارد که همه مردم در همه زمان ها 
به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیكی و اقتصادی داشته 
با  سازگار  تغذیه ای  رژیم  یک  نیازهای  دسترس  در  غذای  و  باشند 
سازد  فراهم  سالم  و  فعال  زندگی  یک  برای  را  آنان   ترجیحات 
 Caldwell, 2011: 3; Pinstrup, 2009: 1; FAO, 2006; 1;(

 .)World Food Summit ,1996;1
 این تعریف چهار بعد کلیدی امنیت غذایی را در برمی گیرد: 

1-تأمین مواد غذایی؛ 2- دسترسی به مواد غذایی؛ 3- استفاده امن 
و سالم غذا؛ 4- ثبات و پایداری در تامین، دسترسی و استفاده.

امنیت غذایی در سطح جهان و به تبع آن در سطح کشورها  ابتدا 
نیز  امنیت غذایی در سطح خانوار و فرد  تاکید شد. در دهه 1982، 
کلیه  در  غذایی  امنیت  امروز  که  به طوری  گرفت.  قرار  توجه  مورد 
سطوح به صورت مرتبط با هم مطرح است که برای اندازه گیری آن 
در هر سطح از شاخصهای ویژه ای استفاده می شود )رهبر و همكار، 

 .)3 :1384
همچنین در ابتدا تصور مي شد که امنیت غذایي مترادف با رشد تولید 
اما رشد  بوده است.  غذا خصوصًا درکشورهاي کم درآمد و کم غذا 
جمعیت از یک سو و افزایش تعداد گرسنگان از سوي دیگر نشان داد 
که این دیدگاه صحیح نیست. در نتیجه مفهوم امنیت غذایي تغییر و 
گسترش یافت. به گونه اي که مطابق با مفهوم جدید، هدف نهایي 
در  مردم  همه  براي  غذا  تأمین  مي بایست  جهان  در  غذایي  امنیت 
تمام اوقات باشد تا هم دسترسي فیزیكي و هم دسترسي اقتصادي 
بنابراین در این تعریف  نیاز مردم وجود داشته باشد.  به غذاي مورد 
پایداری مطرح است و نیز رشد شتابنده تولیدات غذایي نباید باعث 

) Wehrmann, B, 2011: 82(.تخریب محیط زیست شود
2-2- عوامل مؤثر بر امنیت غذایی

عوامل مؤثر بر امنیت غذایی را می توان در یک طبقه بندی کلی به 
دو دسته تقسم کرد:
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تأمین عرضه مواد غذایی
این بعد، تأمین و تهیه امنیت غذایی را مورد توجه قرار می دهد و به وسیله سطح تولیدات مواد غذایی، سطح موجودی 
و شبكه تجارت تعیین می شود. دسترسی به غذا در سطوح ملی، ناحیه ای و محلی حاصل عملكرد تجارت و تولید 

غذاست. در سطوح بین المللی این دسترسی به وسیله قیمت های جهانی و معامالت خارجی تعیین می شود. 

دسترسی فیزیكی و اقتصادی 
به غذا

تأمین و تهیه کافی مواد غذایی در سطح ملی و بین المللی، تنها ضامن امنیت غذایی خانوار نیست. نگرانی در مورد 
دسترسی ناکافی مواد غذایی منتج به تمرکز دولت و سیاست بر روی درآمد، هزینه، بازار و قیمت ها، جهت دستیابی به 

اهداف امنیت غذایی شده است.
مفهوم دسترسی مبتنی بر این فرض است که تا زمانی یک خانواده غذای مورد نیاز و کافی در دسترس داشته باشد از 
امنیت غذایی برخوردار است. بدین منظور خانواد باید با شبكه توزیع غذا در محل زندگی ارتباط نزدیک و آسان داشته 
باشد )دسترسی فیزیكی( و درآمد یا هزینه خانوار به اندازه ای باشد که تهیه و خرید غذای الزم را بدون فشار زیاد میسر 

سازد )دسترسی اقتصادی(.

مصرف غذا

مصرف معمواًل به عنوان راهی که بدن بیشترین مواد مغذی مختلف را دریافت می کند، درک شده است. انرژی کافی 
و مواد مغذی دریافتی توسط افراد ناشی از  مراقبت خوب و شیوه تغذیه، آماده سازی مواد غذایی، تنوع در رژیم غذایی 
و توزیع مواد غذایی درون خانوار، همراه با بهره گیری بیولوژیكی خوب از مواد غذایی مصرف شده، وضعیت تغذیه 

افراد را تعیین می کند.

ثبات در دامنه های فوق

حتی اگر مصرف غذاییتان، امروز کافی باشد اگر شما به صورت دوره ای دسترسی نامناسبی به غذا داشته باشید هنوز 
به طور قابل مالحظه ای در معرض ناامنی غذایی هستید و خطر تنزل وضع تغذیه  وجود دارد. وضع بد آب و هوایی، 
بی ثباتی سیاسی و یا عوامل اقتصادی )بیكاری، افزایش قیمت مواد غذایی( ممكن است روی وضع امنیت غذایی 

شما اثر بگذارد.

الف: عوامل مرتبط با تولید)عرضه(، مصرف)تقاضا( و تجارت غذا.
بر  تأثیرگذاری  از طریق  و  به صورت غیر مستقیم  ب: عواملی که 
عوامل اصلی، امنیت غذایی را تحت تاثیر قرار می دهند مانند: جنگ، 
الگوی  همچون:  فرهنگی  عوامل  یا  و  طوفان  خشكسالی،  انقالب، 
مصرف یا کاربری اراضی و سیستم تصرف و مالكیت زمین وکاهش 

بهره وری و... )بختیاری و همكار، 1382: 24-23(.
3-2-  توسعه کشاورزی و امنیت غذایی 

در حال رشد،  براي جمعیت  تأمین غذا  در کشورهاي جهان سوم، 
بخش  در  توسعه  با  جز  که  است  نگراني هایي  مهمترین  از  یكي 
توسعه  عدم  بود.  امیدوار  آن  شدن  برطرف  به  نمي توان  کشاورزي، 
به  روستاییان  بي رویۀ  مهاجرت هـاي  به  منجر  کشاورزي  بخش 
و  فقر  تشدید  پنهان،  بیكاري  خصوصًا  و  فزاینده  بیكاري  شهرها، 
درنهایت به مخاطره افتـادن امنیـت غذایي مي شود. بخش کشاورزي 
و  تولید  مستمر  رشد  چون:  مهمي  اقتصادي  شاخص هاي  اعتبار  به 
بازدهي مطلوب سرمایه، ارزآوري و ارزبري کمتر، سهم باال در اشتغال 
و نقش مهم آن در تأمین مواد غذایي، در مقایسه با سایر بخش هاي 
اقتصادي کشور به قابلیتي مشهور است که مي توان آن را به درستي 
نقش  دیگر،  عبارت  به  کرد.  قلمداد  کشور  اقتصادي  توسعه  محور 
بخش کشاورزي به دلیل تأمین مواد غذایي، کمک به توسعۀ سایر 
بخش ها از طریق ایجاد مازاد اقتصادي، کمک به تأمین سرمایه در 
رشد اقتصادي، کمک به تأمین منابع ارزي، کمک به تأمین ذخیره 

نیـروي کـار و کمـک بـه بـازار کاالهـاي صنعتي در فرآیند توسعه 
انكارناپذیر است )افتخاری و همكاران، 1388: 89(.

بدل  ضرورت  به  آرمان،  و  خواسته  از  کشاورزي  به  توجه  امروزه   
گشته و اسـتقالل سیاسي با امنیت غذایي و نیازهاي اساسي مردم 
زمینۀ  در  بایستي  این ضرورت  به  پرداختن  براي  است.  خورده  گره 
است  مطلوب  شود.  تالش  کشاورزي  بهر ه وري  و  بازدهي  افـزایش 
که این تالش در قالب برنامه هاي اصـولي و آینده نگر بـراي توسـعه 
کشاورزي، در مسیر فرآیند توانمندسازي نیروي انساني صورت پذیرد. 
ضمن اینكه توسعه کشاورزي مي توانـد بـه عنـوان اصلي ترین بخش 
در تسریع روند توسعه اقتصادي کشور، نقشي حیاتي در توسعه ملي 

ایفا کند )همان: 89(.
4-2-  زنان، کشاورزی و امنیت غذایی

توسعه کشاورزی یک فرآیند پیچیده و نیز یک چالش در کشورهاست. 
زنان روستایی نقش حیاتی در تولید غذا و امنیت غذایی دارند. زنان 70 
درصد نیروی کار کشاورزی، 80 درصد تولیدات کشاورزی، 100درصد 
فراوری مواد غذایی و 60 تا 90 درصد بازاریابی محصوالت را انجام 
هستند  زنان  جهان  در  کشاورزی  کار  نیروی  درصد   60 و  می دهند 
)fabiyi et al, 2007: 676(. زنان روستایی به عنوان نیروی کار )با 
دست مزد و بدون  دستمزد(، بخش مهمی از نیروی کار کشاورزی در 
کشورها به ویژ در کشورهای در حال توسعه را تشكیل می دهند. به 
طوری که در ترکیه، مراکش، مصر، لبنان، سودان، عراق و موریتانی 

)Tacoli et all, 2013: 2( :جدول 1- دامنه های امنیت غذایی؛ منبع
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به ترتیب 55.3، 53.2، 50.7، 740.7، 34.7.30.7 و 28 درصد از کل 
)amin et al, 2009: 29(. نیروی کار را تشكیل می دهند

5-2- توانمندسازی1
توانمند سازی  به معنای کسب قدرت و یا واگذاری و محول کردن 
مفهوم  دو  این  است.  منظور هدف مشخص  به  کاری خاص  انجام 
دارای دو محتوای قدرت و نمایندگی انجام کاری است. بر این مبنا 
با  امكاناتی که  و  ابزارها  به  از: دسترسی  توانمندسازی عبارت است 
استفاده از آن ها، افراد بتوانند سرنوشت خود را تعیین کنند و به پیش 
ببرند. تعاریف و تفسیرهای متفاوتی از توانمندسازی ارائه شده است که 
بسیاری از آن ها با یكدیگر مشابه اند. اصطالح توانمندسازی داللت بر 
مجموعه فرآیندهای آموزشی و کارآموزی سازمان یافته ای دارد که به 
مدد آ ن ها، مردم استعدادهایشان را رشد می دهند، دانش خود را غنی تر 
می سازند، معلومات و مهارت های شغلی خود را بهبود می بخشند و یا 
در مسیری نو می اندازند. در لغت نامه انگلیسي آکسفورد، توانمندسازي 
به معناي اعطاي قدرت به مردم بیان شده است و اعطاي قدرت به 
مردم یعني ارتقاي توانایي و توانا ساختن آنان جهت انجام، عمـل و 

اقـدام )عنابستانی و همكار، 1392:76(.
زمان  گذر  در  »توسـعه«،  واژه  خـود  همانند  نیز  کشاورزي  توسعه 
و  پویا  فرآیندي  کشاورزي،  توسعه  است.  شده  بنیادین  تحول  دچار 
پایدار براي افزایش محصوالت کشاورزي و تغییرات بهینه در جهت 
امـروزه  کـشاورزي  بخش  توسعه  است.  کشاورزان  زندگي  بهبود 
منابع  به  نسبت  کافي  شناخت  و  درک  آگـاهي،  ارتقـاي  مـستلزم 

این  نیازهاي  به  از پیش  این بخش و توجه بیش  انساني شاغل در 
قشر در توسـعه روزافـزون منابع انساني در دستیابي به اهداف توسعه 

کشاورزي است ) افتخاری و همكار، 1388: 88(
به توسعه کشاورزي  از دانش به منظور رسیدن  امروزه برخورداري 
اهمیت بسیاري پیدا کرده اسـت. در دنیـاي کنـوني هر کشوري که 
به  باشد،  بهره مند  توانمندسازي  براي  روزآمدتري  و  بیشتر  دانش  از 
مواهـب افزون تري از توسـعه نیـز دست مي یابد. در بخش کشاورزي 
از عوامـل  دانش و اطالعات همانند: زمین، سرمایه و نیروي کـار، 
در  مؤثري  نقش  توانمندسازي  و  مي آیند  شـمار  بـه  تولیـد  مهـم 
ایفـا مـي کنـد.  توسعه روسـتایي  تبع آن در  به  و  توسعه کشاورزي 
در ایـن زمینـه، آموزش رکن اساسي توانمندسازي قلمداد مي شود. 
زیرا مردم را قادر مي سازد تا تغییرات جدیـد را بپذیرنـد و خودشـان 
نیـز دست به تغییرات بزنند. با آموزش و اطالع رساني به کشاورزان، 
دانش و شناخت آن هـا افـزون مـي گـردد و متعاقـب آن در استفادة 
بـاال  مـسیر  در  تولید  نهاده هاي  دیگر  و  زمین  از  منطقي  و  معقول 
بـردن بـازده در واحـد سـطح و نیـل بـه توسـعه کشاورزي موفق تر 
خالقیـت  و  تحـرک  از  ناشي  نتایج  این،  بر  عالوه  مي کنند.  عمل 
مي آید.  شمار  به  کشاورزي  توسعه  عامل  مهمترین  کـشاورزان، 
بـه  و  مـي نـشیند  ثمر  به  توانمندسازي  با  خالقیت  و  تحرک  این 
براي توسعه کشاورزي و متعاقب آن توسعه  نوعي محرک جدیدي 
روسـتایي است)Haverkort et al, 2006: 1�4(. شایان ذکر است 
که کشاورزان با توسعه مهارت، دانش و نگرش، نقش فعالي در توسعه 

1. Empowerment
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توسعه  فرآروي  چالش هاي  با  مي توانند  و  مي کننـد  ایفا  کشاورزي 
مـستقیمًا  چالش ها،  این  رفع  که  کنند  مقابله  درستي  به  کشاورزي 

روي زنـدگي آن ها تـأثیر خواهد گذاشت.
3.  تحلیل یافته ها 

امنیت غذایی شرایطی است که » همه مردم در هر زمان دسترسی 
بتوانند  تا  دارند  ایمن و مغذی  به غذای کافی،  اقتصادی  و  فیزیكی 
نیازهای غذایی و ترجیحات غذایی خود را برای زندگی فعال و سالم 
تقاضای غذا پیشی گرفته  از  برای سال ها  تولید غذا  باشند«.  داشته 

است.
بدون تردید دستیابی به امنیت غذایی پایدار مستلزم توسعه کشاورزی 
است. به عبارت دیگر رشد و توسعه بخش کشاورزی به عنوان ابزاری 
تحقیقات  بین  این  در  است.  غذایی  ناامنی  و  کمبود  با  مقابله  برای 
مختلف در دهه های اخیر، مسئولیت های حیاتی و متنوع زنان را در 
و  اقتصادی  لحاظ  به  آنان  مشارکت  ارزش  نیز  و  کشاورزی  بخش 
اصلی  عوامل  عنوان  به  زنان  به حق  است.  داده  نشان  را  اجتماعی 
اقتصادی، به امنیت غذای محلی، ملی، جهانی و رشد اقتصادی کمک 
این در حالی است که نقش و اهمیت مشارکت زنان در  می کنند. 
فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  مختلف  دالیل  به  کشاورزی  عرصه 
که  مطالعاتی  از  بسیاری  طوریكه  به  است.  شده  گرفته  نادیده   ... و 
بر اهمیت عواملی چون  انجام شده اند،  روی کشورهای جهان سوم 
فاکتورهای فرهنگی، موقعیت حقوقی و سیاست دولت تأکید دارند. از 
این رو برای حرکت به جلو، جامعه جهانی باید تغییرات چشمگیری 
در تفكر خود در مورد زنان، امنیت غذایی و کشاورزی داشته باشد و 
جهت گیری های جدید در زمینه توسعه کشاورزی باید از دخالت زنان 
در زنجیره کامل کشاورزی از تولید، پردازش و بازاریابی، حمایت و 
پشتیبانی کند. در این راستا آگاهی از مساله پایداری و تداوم امنیت 
از  روستایی،  زنان  مخصوصًا  و  روستاییان  کردن  توانمند  غذایی، 

مؤلفه های اصلی راهبردهای امنیت غذایی هستند. 
لذا اگرچه پتانسیل محیطـي کـه درواقـع درون مایه هاي فضایي هر 
منطقه قلمداد مي شوند، نقـشي اساسـي در توسـعه کشاورزي دارند، 
انساني  نیروي  مستلزم  محیطي،  پتانسیل  از  مناسب  بهره گیري  اما 
توانمند است. توانمندسازي، با ایجاد تغییر در دانستني ها، نگرش ها، 
عواطف، نحوة انجام فعالیـت هـا، مهـارت هـا، تغییـرات، ارزش ها و 

درک و فهم کشاورزان، به توسعه کشاورزي منجر خواهد شد. 
در  راهبرد  و  آگـاهي  دانـش،  نبـود  کـه  مي دهـد  نشان  مطالعات 
طرح های توانمندسازي، مانع توسعه کشاورزي است و از این منظر 
توانمندسازي براي فعاالن و کنشگران در عرصه توسعه کشاورزي، 
یک انتخاب راهبردي است که مي تواند گذار موفقیـت آمیـز توسـعه 
رسیدن  توانمندسازي،  فرجام  درواقع  بیاورد.  ارمغان  به  را  کشاورزي 
نهایت  در  و  توسعه گرا  و  پایـدار  کشاورزي  و  کشاورزي  توسعه  به 
امنیت غذایی پایدار است. هزینه توانمندسازي در مناطق روسـتایي، 
در آمـوزش شایـستۀ کـشاورزان و زنان درگیـر در بخـش کشاورزي 

نهفته است. 
به طور کلي امروزه توانمندسازي کشاورزان در دستیابي به توسعه 
توانمندسازي  مـي آید.  شـمار  بـه  توسـعه  ملزومـات  از  کشاورزي، 
به  کمک  کشاورزي،  حرفه  و  کار  براي  کشاورزان  ساختن  آماده  با 
مسائل  با  کشاورزان  سـاختن  آشـنا  تولید،  بازده  و  کارآیي  افزایش 
از خـاک و منـابع طبیعـي،  تولیدي، حفاظـت  بازاریابي محصوالت 
فعالیت هاي کشاورزي، حفاظت  مـدیریت مـؤثر و فعـال مزرعـه و 
از محیط زیست و فراهم کردن محیط زیست مطلوب و مشارکت در 
فعالیت هـاي رهبـري روستایي، به توسعۀ کشاورزي شتاب بیشتري 

مي بخشد.
دیدگاه  داشتن  نظیر  رفتاري  خصوصیات  با  توانمند  کشاورزان 
مثبت به کار، اعتماد به نفس باال، مصمم بودن و پیگیري در انجام 
محیطي،  متغیر  شرایط  با  انعطاف  و  انطباق  قابلیت  داشتن  کارها، 
دست  به  و  یادگیري  براي  اشتیاق  گروهي،  کارهاي  در  پیـشقدمي 
آوردن اطالعات نو و جدید، تالش براي فرصـت، اعتقـاد بـه وجـود 
ایجاد  به  تمایل  و خالقیت،  ابتكار  نوآوري،  غیرممكن،  کار  نداشتن 
تنوع، احساس پیشرفت در قبال نتـایج کـار خـودکنترل، برشمردن 
خود به عنوان فردي از گروه، قادر بودن به استفاده از تمام مهارت ها و 
توانمندي هاي خود و ریسک پذیر بـودن، به توسعه کشاورزي شـتاب 

بیـشتري می بخشد.
کشاورزی  بخش  در  زنان  مشارکت  و  توانمندسازی  با  رابطه  در 
جمله:  از  متعددی  ساختاری  و  اقتصادی  اجتماعی،  فردی،  موانع 
ساالری  مرد  منزل،  در  کار  تحصیالت،  و  سواد  سطح  بودن  پایین 
کمبود  زنان،  کار  و  اشتغال  به  منفی  نگرش  خانوادگی،  تعصبات  و 
رویكردهای  و  سیاست گذاری ها  نبودن  مؤثر،  مالی  منابع  و  سرمایه 
موانع  کاهش  و  رفع  در جهت  دارد. تالش  وجود  و...  سیاسی  نظام 
راستا  این  در  که  است  ضروریات  از  آنان  توانمندسازی  راستای  در 

راهكارهاي زیر پیشنهاد مي شود:
ابزارهاي  از  ظرفیت سازی  و  آموزش  مهارت آموزی:  و  آموزش   •
زیربنایی فرآیند توانمندسازي هستند. آموزش می تواند قدرت چانه زنی 
را افزایش دهد؛ آگاهي و اعتماد به  نفس روستاییان را پرورش دهد؛ 
آگاهي از قوانین و حقوق اجتماعي را ارتقاء دهد؛ و دسترسي و استفاده 
از منابع اقتصادي مانند؛ مشاغل، زمین، اعتبار و اطالعات را بهبود 
بخشد. در این راستا حضور مروجان در مناطق روستایي، در عمل به 
توانمندي کشاورزان مي انجامد و ارتقاي توانمنـدي کـشاورزان هـم 
سبب مي شود تا کشاورزان در فرآیند تولید، بازاریابي، تأمین اعتبار و 
کشاورزي  توسـعۀ  بـه  و  کنند  عمل  موفق تر  تولید  نهاده هاي  تهیه 

شتاب بیشتري ببخشند.
و  تعاونی ها  روستایی: شكل گیری  تعاوني های  و  تشكل ها  ایجاد   •
توسـعه  فرآینـد  نقـش مهمـي در  تشكل های روستایی مـي تواننـد 
کشاورزي داشته باشند. موفقیت این تشكل ها زماني تضمین مي گردد 
که سازه ها و عواملي که این موفقیت را تحت تـأثیر قرار مي دهند 
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شناسایي شوند. شناخت این سازه ها و به ثمر نشستن آن ها مستلزم 
انـساني توانمنـد در منـاطق روستایي است. در واقع  حضور نیروي 
بین توانمند سازی و شكل گیری تشكل ها و تعاونی ها، رابطه دو سویه 
وجود دارد. به طوری که شكل گیری تشكل ها و تعاونی ها جهت تأمین 
سرمایه، ارتقاء سطح آگاهی و مهارتی زنان، فراهم آوردن فرصت های 
تولیدی  فعالیت های  انجام  برای  زنان  به  اعتبارات  اعطای  و  شغلی 
و  باشد  مؤثر  روستایی  زنان  توانمندسازی  در  می تواند   ... و  درآمدزا 
بالعكس توانمندسازی روستاییان و زنان می تواند منجربه شكل گیری 
سرمایه اجتماعی، گروه ها و تشكل های روستایی گردد که از عوامل 

مهم در توسعه کشاورزی و به تبع امنیت غذایی خواهد بود.
 ICT( روستایي  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  از  بهره گیري   •
زنان  به ویژه  روستاییان،  دسترسی  افزایش  به منظور  روستایي(: 
روستایی به نهاده های کشاورزی و همچنین بازاریابی برای تولیدات 
مدرن،  فناوري هاي  از  بهره گیري  خود،  کشاورزی  غیر  و  کشاورزی 
فرآیند  در  روستایی  زنان  توانمندسازی  جهت  مهمی  بسیار  راهكار 

توسعه است.
منابع

و  امنیت غذایی  بررسی  بختیاری، صادق، حقی، زهرا )1382(،    -
توسعه،  و  کشاورزی  اقتصاد  اسالمی،  کشورهای  در  انسانی  توسعه 

شماره 43، صص 51-21.
-  جمینی، د، امینی، ع، قادرمرزی، ح و توکلی، ج )1394(، امنیت 
غذایی و پیامدهای آن در مناطق روستایی مطالعه موردی: شهرستان 

روان سر، آمایش جغرافیایی فضا، شماره24، صص130-113.
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امروزه جوامع  از مسایلی که   همانطور که مي دانید یکی 
در حال توسعه و توسعه یافته با آن مواجه هستند و براي آن ها اهمیت 
بسیار دارد، مسأله توسعه پایدار و یکی از مهمترین شاخه هاي آن، 
توسعه  فرایند  استمرار  و  است. شکل گیري  روستایی  پایدار  توسعه 
پایدار، در گرو مؤلفه هاي گوناگوني است، که در این میان، دو مؤلفه 
زنان و مشارکت، از عوامل اصلي، در دست یابي جامعه به توسعه در 
تمامي ابعاد آن به شمار مي آیند. بنابراین با توجه اهمیت این موضوع، 
در  پایدار  توسعه  فرایند  شکل گیري  و  تحقق  در  نقشي  چه  زنان 

روستاها دارند؟
تشكیل  را  جامعه  جمعیت  از  نیمی  به  نزدیک  تنهایي  به  زنان   
می دهند. جمعیتی که می تواند در توسعه پایدار مناطق مختلف، نقش 
دیده  رنگ تر  پر  روستایی  جوامع  در  نقش  این  باشد.  داشته  اساسی 
می شود و شاید علت آن، گستره فعالیت بانوان در روستاها باشد. زنان در 
کنار کار منزل، پا به پای مردان در کشاورزی، دامداری و صنایع دستی 
فعالیت می کنند. در روستا حضور زنان در برخی عرصه ها مانند: صنایع 

دستی و یا صنایع تبدیلی کشاورزی به مراتب بیشتر از مردان است. 
رسیدگی به امور زنان و فراهم ساختن بستر برای فعالیت بیشتر آنان 
در توسعه روستاها می تواند تحول شگرفي در روستاها ایجاد کند. زنان 
روستایی با توجه به مدیریتی که بر زمان دارند، از لحظه لحظه های خود 
به بهترین شكل استفاده می کنند و همانطور که می دانید مدیریت زمان 
و منابع، رکن اصلی برای توسعه پایدار است. به نظر من زنان نسبت 
هر  دارند،  بیشتري  اثرگذاري  روستاها،  در  توسعه  روند  بر  مردان،  به 
چند مردان روستایی نیز توانمندی هایی دارند که در صورت به فعلیت 

درآمدن، می تواند تغییرات اساسي در توسعه روستاها ایجاد نماید.
 همانطور که مي دانید، حضور و مشارکت زنان در جامعه 
همواره با موانع و چالش هاي بسیاري روبه رو بوده است، به  گونه اي 
که بسیاري از بانوان را براي حضور در عرصه هاي مختلف، دلسرد و 
بي انگیزه نموده است، به نظر شما مهم ترین موانع، براي مشارکت و 

حضور زنان در فعالیت های اجتماعی کدامند؟
 بنده فكر می کنم بزرگ ترین مانع براي حضور زنان در جامعه، در 

گفتگو با حمیرا ریگي، فرماندار شهرستان قصر قند

زنان و مدیریت روستایي

ت و گــو
گــفــ

حمیرا ریگي نخستین فرماندار بلوچ زن، در استان سیستان و بلوچستان است. وي در سال 1354 در یک خانواده پرجمعیت در این استان متولد 
شد. ایشان یكي از بانوان بلوچ و اهل سنت این استان است که به عنوان فرماندار، فعالیت خود را با روي کار آمدن دولت یازدهم در شهرستان 
قصرقند که در 600 کیلومتري جنوب این استان قرار گرفته و بیش از 40 هزار نفر جمعیت دارد، آغاز نمود. همچنین از سال 1380 تا 1385، 
نخستین بخشدار زن در بخش مرکزي چابهار بوده اند. ایشان فیزیوتراپیست بوده که عالوه بر تخصص در رشته موصوف، افزون بر20 سال 
تجربه فعالیت در دستگاه های مختلف دولتي و غیره را دارند و به عنوان رییس اداره بهزیستی، مشاور مدیر کل بهزیستی سیستان و بلوچستان، 

دبیر کمیسیون امور بانوان فرمانداری چابهار و دبیر کمیسیون شورای شهر چابهار فعالیت داشته اند.
بنابراین با توجه به تجربه مدیریتي این بانو در عرصه هاي گوناگون و سطوح مختلف محلي و منطقه اي، در این شماره از ماهنامه، در خصوص 

موضوع  »زنان و مدیریت روستایي«، با ایشان به گفتگو نشسته ایم.
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دو نكته خالصه می شود. اول خود زنان و دوم جامعه مردان. اگر مانع 
اول برطرف شود آن گاه به طور ناخودآگاه مانع دوم نیز مرتفع خواهد 
شد. اگر زنان نتوانند به خود باوری برسند و اصطالحاً خودشان را باور 
نمایند، جامعه نیز به آن ها اعتماد نخواهد کرد. در واقع این خودباوري 
و ایمان به خود را باید از کودکي به فرزندان دختر آموخت و عدالت 
جنسیتي را باید از همان بدو تولد در رفتار و منش خود لحاظ کنیم. 
تاریخ همواره نشان داده است، زماني که زنان به خودباوري در مورد 
خودشان رسیده اند، توانسته اند به شخصیت هاي ملي و فراملي تبدیل 
امر  این  کنیم.  ایجاد  زنان  در  را  این خودباوری  باید  اول  شوند. پس 
محقق نمی شود مگر در صورتی که توانمندی های زنان را به خودشان 
اثبات کنیم. آن زمان خواهیم دید که جامعه حضور و فعالیت زنان را 

خیلی راحت خواهد پذیرفت. 
توسعه  برای  اقداماتی  چه  فرماندار،  عنوان  به  شما   

مشارکت زنان در شهرستان قصرقند انجام داده اید؟
را  زنان  پتانسیل های  و  توانمندی ها  تا  کردیم  سعی  ابتدا  در  ما   
بالفعل کردن این توانایی ها،  در هر بخش احصا نماییم. سپس برای 
برنامه ریزی کردیم. در کنار این اقدامات، اتاق فكرهایی ایجاد کردیم 
تا به وسیله آن، از خرد جمعی بانوان استفاده کنیم. ما در بخش های 
اجرایی، مدیریتی، مشورتي و سایر اموري که بانوان توانایي انجام آن را 
دارند، با در نظر گرفتن حساسیت ویژه بانوان به انجام دقیق و بی نقص 
امور؛ از زنان کمک گرفتیم. به عنوان مثال در نخستین انتصاب ها یک 
بانوي با تجربه و البته متخصص را به عنوان مشاور امور فرهنگی و 
رسانه ای معرفی کردیم. خانم بلیدئی از فرزندان همین منطقه بودند که 
در چند سال اخیر، با کمال میل در کنار بنده حضور داشتند. از این موارد 
بسیار است که بیانگر وجود زنان توانمندی است که باید به آن ها اعتماد 

کنیم، آن زمان شاهد رشد، توسعه و پیشرفت منطقه خواهیم بود.
در واقع انتصاب بنده به عنوان یک زن، آن  هم در سطح عالي مدیریت 
ابتدا اثر خودش را در جامعه گذاشت که موجب  شهرستان در همان 
تغییر نگاه نسبت به توانایی ها ونقش آفریني زنان در هر دو قشر زنان و 
مردان شد و در این مدت با عملكرد مثبت در تمام عرصه ها سعي بر این 
شد که این تغییر نگاه تقویت شود. به گونه اي که به تدریج شاهد حضور 
بیشتر زنان در تمام عرصه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، 

آموزشي، ورزشي و ... در شهرستان و استان بودیم.
 با توجه به اینکه طي سال هاي اخیر، بانوان بیشتري در 
و  داشته  حضور  مدیریتي،  سطوح  در  بلوچستان  و  سیستان  استان 
فعالیت نموده اند، علت اصلي حضور فعال زنان در عرصه هاي مدیریتی 

این استان، از نظر شما چه چیزي مي باشد؟ 
 با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر نگاه  به حضور و مشارکت 
در  زنان  پتانسیل های  از  بهره گیري  اعتدال،  گفتمان  غلبه  و  زنان 
حوزه های مختلف فرهنگي، اقتصادي و سیاسي، شتاب فوق العاده ای 
بانوان و سپردن پست های مدیریتی به آن ها در  پیدا کرد. اعتماد به 
واقع گرای  و  نگاه مدرن  نوع  از  برگرفته  بلوچستان  و  استان سیستان 
استاندار سابق استان )جناب آقاي مهندس هاشمي( بود. ایشان اعتقاد 
ویژه اي که به توانمندی زنان داشتند و تالش کردند تا از توانایي بانوان 
در پست هایی که قادر به انجام آن ها هستند، بهره بگیرند. نگاه ایشان 

مبتني بر شایسته ساالری بود و نه لزومًا مردساالری و یا زن ساالری و 
اولویت ایشان براي انتصاب ها، توانمندی و کارآیی افراد بود، نه جنسیت 

و چیز دیگري.
این امر باعث شد که نه تنها حضور و مشارکت زنان در جامعه متحول 
به  نسبت  مردان  و  گردد  تقویت  نیز  جامعه  در  بلكه خودباوري  شود، 
توانمندي و نقش آفریني نیمي از جامعه که همان زنان هستند، آگاه 
شوند. به گونه اي که امروزه مردان به وجود دختران، همسران، مادران 
و خواهران توانمند خود افتخار نموده و از آن ها حمایت مي کنند. در 
واقع شكل گیري این تحوالت در عرصه اجتماعي، نیازمند یک مدیریت 
بالقوه  توانمندي هاي  و  بتواند ظرفیت ها  است که  راهبردي  و  درست 
موجود را به فعلیت برساند و زمینه مشارکت و حضور فعال تمامي اقشار 

جامعه را فراهم نموده و پویایي آن را منجر شود.
 در حال حاضر حدود 2500 دهیار زن در کشور وجود دارد، 
ارزنده خود در عرصه مدیریتی، چه توصیه هایی  به تجارب  با توجه 

برای دهیاران زن جهت ارتقای کارآمدی و موقعیت آن ها دارید؟
 بنده اعتقاد دارم که زنان می توانند کارهای بزرگی را انجام دهند که 
شاید بسیاری از مردان توانایی انجام آن را نداشته باشند. اما برای اینكه 
این مهم اتفاق بیفتد؛ یک زن باید اول به خودش ایمان داشته باشد 
و به توانایی هایش اعتماد کند. این اعتماد به نفس به دست نمی آید 
مگر با تالش و کوشش فراوان. بانوان باید تالش کنند تا حد امكان از 
تجارب دیگران درس بگیرند و سعی کنند راهی را که دیگران رفته اند 
و به شكست منجر شده است، دوباره تكرار نكنند و به عبارت دیگر، 
بدانند که آزموده را آزمودن خطاست. گاهی الزم است به جای تجربه 
کردن، از تجربه های دیگران استفاده نماییم. این کار باعث مي شود هم 
در زمان و هم در سایر هزینه ها صرفه جویی شود و نتیجه مثبت تری 

را در پي داشته باشد.
بانوان توصیه مي کنم که بدانند، زن و مرد در کنار  بنده همیشه به 
نباید اشتباه تاریخي مردان که موجب  هم کامل مي شوند و ما زنان 
شكل گیري نگاه مردساالرانه شده است را تكرار کنیم. بلكه باید نگاهي 
فراجنسیتي داشته باشیم و شایستگي و توانمندي را مدنظر قرار دهیم  
و همچون دو بال یک پرنده در جهت ارتقاء زندگي حرکت کنیم و با 
حضور فعال در جامعه و باالخص در عملكرد دهیاري ها، خودباوري را 
در بانوان جامعه تقویت و رشد دهیم و نگرش مردان را نسبت به زنان 
جامعه  در  مردساالرانه  نگاه  دالیل  از  یكي  بنده  نظر  به  دهیم.  تغییر 
نكرده اند  تجربه  را  زنان  آفریني  نقش  مردان  که  باشد  این  مي تواند 
و از ترس اینكه زنان به خود و مردان آسیب بزنند، این فرصت  را از 
در  زنان  آفریني  نقش  که  مي گیریم  نتیجه  پس  مي کنند.  آنان سلب 
عرصه هاي اجتماعي، هم براي زنان و هم براي مردان، مي تواند مفید 

واقع شود.
بنده از جامعه زنان و از دولت دوازدهم انتظار دارم که این تغییر نگاه 
مثبت به نقش زنان را تقویت نمایند و جایگاه زنان را ارتقا بیشتري 
دهند. به گونه اي که در انتصابات در هر سطحي به جاي نگاه جنسیتي، 

نگاه شایسته ساالري را جایگزین کنیم.
فراوان،  کاري  مشغله هاي  وجود  با  که  از شما  تشکر  با   

فرصت گفت وگو با ماهنامه دهیاري ها را فراهم نمودید.
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سطح  روستایي  سکونتگاه هاي  مي دانید  که  همانطور   
کشور از پتانسیل ها و قابلیت هاي فراواني براي توسعه برخوردارند 
و  برنامه ریزي  مستلزم  ظرفیت ها،  این  رسیدن  فعلیت  به  که 
اینکه  به  توجه  با  است.  کارآمد  و  آگاهانه  سیاست گذاري هاي 
نام گذاري  اشتغال«  و  تولید  مقاومتي،  اقتصاد   « سال  جاري،  سال 
تحقق  در  بسزایي  نقش  مي تواند  کارآفریني  رویکرد  است،  شده 
سیاست هاي اقتصاد مقاومتي و توسعه پایدار روستایي داشته باشد. 
لذا با توجه به نقش فعال شما در این عرصه، ضمن معرفي خود، 
ایده  این  و  نمودید  آغاز  را  کارآفریني  فعالیت  چگونه  که  بفرمایید 

چطور به ذهن شما خطور کرد؟
 بنده قربان تاج پوري، مدیرعامل شرکت تعاوني تولیدي فرش 
و صنایع دستي سولماز آق قال هستم و در 42 رشته هنري فعالیت 
از  بنده  مي کنم.  کار  به صورت تخصصي  نیز  رشته  در 10  و  دارم 
سال 1370 تا سال 1378 با جهاد سازندگي همكاري کردم. بواسطه 
و  دیدم  نزدیک  از  را  زیادي  روستاهاي  در جهاد سازندگي،  فعالیت 
پتانسیل هاي آن ها را شناسایي کردم. در دوران خدمتم همواره در این 

اندیشه بودم که توانمندي هاي روستاییان را باال ببرم. در واقع این 
ایده از کودکي در ذهن بنده وجود داشت. پدرم در زمینه فرش ترکمن 
و پشتي فعالیت مي کرد و بواسطه شغلش به شهرهاي بزرگ سفر 
مي کرد و من در این سفرها همراه ایشان، تجربیات فراواني کسب 
را می دیدم  بافنده فرش  به همین خاطر وقتی خانم های  مي کردم. 
که اسیر قیمت گذاری های ناعادالنه دالالن مي شدند، به فكر بهبود 
معیشت زنان محروم و شریف جامعه ام افتادم و دستیابي به این هدف 
را دور نمي دیدم. با فروش گردنبند خود و سرمایه 350 هزار توماني 
انتخاب کردم و  در سال 1377 کار را شروع کردم. رشته فرش را 
شروع به برگزاري کالس های خیاطی، گلدوزی و بافتنی کردم. با 
هدف احیاء صنایع دستي ترکمن، فرهنگ سازي، محرومیت زدایي و 
ایجاد اشتغال براي بانوان هنرمند ترکمن، کارگاه غیرمتمرکز صنایع 
به دنبال آن، شرکت  قانقرمه احداث کردم و  را در روستاي  دستي 
تعاوني تولید فرش و صنایع دستي سولماز آق قال را در سال 1378 
راه اندازي کردم. سپس اطالعیه اي منتشر کردم و زنان روستایي را در 
تعاونی آموزش دادم و پس از آموزش در روستای خود جهت آموزش 

گفتگو با قربان تاج پوري، بانوي کارآفرین نمونه ترکمن

    زنان و کارآفریني روستایی

توابع  از  قال  آق  در شهرستان   1342 متولد سال  پوري  تاج  قربان 
برتر  کارآفرین  عنوان  به   1395 سال  در  که  است  گلستان  استان 
از سال  برگزیده شد. وي  و صنعت فرش  در صنایع دستي  ترکمن 
دبیرستان  در  و  بود  فعالیت  مشغول  سازندگي  جهاد  در   1370
کاردانش نیز به تدریس و آموزش صنایع دستي مي پرداخت. ایشان 
آق قال  در شهرستان  کاردانش  برتر  دبیر  به عنوان   1374 در سال 
انتخاب شد و در دوره نخست شوراي اسالمي شهر، تنها کاندیداي 
رأي  آقایان  شدید  مخالفت  وجود  با  توانست  که  بود  ترکمن  زن 
نمونه کشوري شناخته  به عنوان زن   1379 ایشان در سال  بیاورد. 
 42 در  سولماز،  شرکت  مدیرعامل  عنوان  به  حاضر  حال  در  و  شد 
رشته هنري و 10 رشته به صورت تخصصي مشغول فعالیت است. 
از زنان بیكار  بانوي کارآفرین تاکنون توانسته است4 هزار نفر  این 
و بدون سرپرست خانوار را، از 95 روستای استان گلستان تا خراسان 
صاحب  بومی،  دستی  صنایع  سایر  و  قالی بافی  آموزش  با  شمالی، 

شغل و درآمد کند.
کارآفریني  عرصه  در  ایشان  فعالیت هاي  به  توجه  با  بنابراین 
و  »زنان  موضوع   در خصوص  ماهنامه،  از  این شماره  در  روستایي، 

به گفتگو نشسته ایم. ایشان  با  کارآفریني روستایي«، 
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به سایر زنان مستقر کردم. به دنبال شناخت سلیقه بازار فروش بودم 
و در همین راستا، در کارگاه ها و نمایشگاه هاي مختلف شرکت نمودم.  
چندین طرح ترکمن را که با کیفیت باال بافته بودیم را در نمایشگاه 
دهكده جهانی دبی ارایه دادم. با وجد کیفیت باالي فرش ها، به خاطر 
این زمینه فكري که فرش ترکمن وقتي آب روي آن ریخته شود، 
رنگ هاي آن به هم مي ریزد، نتوانستم فرش هاي خود را بفروشم و 
به ناچار به کمک یک شخص بلوچ که ایشان نیز در نمایشگاه فرش 
عرضه مي کردند، توانستم فرش هاي ترکمن خود را به اسم فرش 
بلوچ بفروشم. این امر باعث شد که به محض برگشت از نمایشگاه 
دبی، به جاي رفتن به گرگان، به اصفهان بروم و با اساتید معروف در 
زمینه فرش گفتگو و مشورت کنم. نزد استاد جامی و استاد قشقایی 
من  به  آن ها  رفتم.  هستند  فرش  عرصه  در  برجسته  اساتید  از  که 
پیشنهاد کردند که به دنبال تولید گبه بروم. دراین میان بافنده های 
فرش ترکمن چون فرش بافي دیگر براي آن ها ها سودي نداشت، 
بافت فرش را رها کرده و به کشاورزي و شالي کاري مشغول بودند. 
بنابراین به دنبال راه حلی برای جذب دوباره بافندگان فرش بودم که 
با یاري خداوند و کمک آقاي ذوالنواری توانستم بافندگان را جذب 
با شروع تولید گبه،  کنم و تولید گبه در استان را شروع کردم که 
روستاهاي تحت پوشش از 30 روستا  به 60 روستا افزایش یافت و 

تولید گبه توسط زنان روستایي به خوبي پیش رفت. 
 همانطور که مي دانید، حضور و مشارکت زنان در جامعه 
با موانع و چالش هاي بسیاري روبه  در عرصه هاي مختلف همواره 
بانوان را براي حضور در  از  رو بوده است، به  گونه اي که بسیاري 
عرصه هاي مختلف، دلسرد و بي انگیزه نموده است. شما به عنوان 
یک بانوي کارآفرین با چه مسائل و مشکالتي در مسیر انجام کار و 

فعالیت خود مواجه شده اید؟
 من از کودکي با مشكالت فراواني روبه رو بودم و همیشه پدرم 
را سرمشق و الگوي خویش قرار داده ام. هموار کردن راه سخت و 
ناهموار را از پدرم آموختم و همیشه هم پدرم پشت من بود. طبیعي 
است که در مسیر هر کار و فعالیتي، مسائل و مشكالتي وجود داشته 
باشد. من نیز در آغاز با چالش هاي مختلفي روبه رو بوده ام. به عنوان 
مثال، دعوت از زنان براي انجام یک فعالیت گروهي و ایجاد یک 
شبكه کارآفریني، کار بسیار دشواري بود. چون کار گروهي و جمعي 
در میان ترکمن ها زیاد رایج نیست و افراد بیشتر به صورت فردي به 
کار و فعالیت مي پردازند. اینكه زنان را به یک فعالیت گروهي دعوت 
فراواني  ایجاد کنم، تالش  آن ها  در  را  و عالقه  انگیزه  این  و  کنم 
موانع  دهم.  انجام  را  آن  توانستم  خداوند  لطف  به  که  داشت  الزم 
فرهنگي نیز یكي از چالش هایي بود که همواره در مسیر با آن مواجه 
بوده ام. در جامعه ترکمن محدودیت هاي خاصي براي حضور زنان در 
عرصه هاي مختلف وجود دارد و دیدگاه مردان نسبت به زنان اینست 
که زنان باید بیشتر وقت خود را در منزل صرف خانه داري و تربیت 
فرزند کنند. این یكي از موانعي بود که هم در انتخابات شوراي شهر 

با آن مواجه بودم و هم در عرصه کارآفریني براي زنان روستایي، اما 
بنده توانستم با یاري خداوند این مشكالت را مرتفع سازم.  کمبود 
رفع  یاري خداوند  با  که  است  مسئله اي  نیز  اعتباري  و  مالي  منابع 
اهمیت  که  چیزي  اما  زیاد هستند  و مشكالت  مسائل  خواهد شد. 
دارد این است که نباید این موانع، شخص را از اهدافش دور کند. در 
واقع بنده این مسائل را مانعي براي پیشرفت و ادامه فعالیت خویش 
نمي بینم چرا که وجود سختي هاست که مي تواند نتیجه کار را پرثمر 

و لذت بخش سازد.
 شما به عنوان یک بانوي موفق، زنان جامعه را تا چه 

میزان در عرصه کارآفریني موفق مي دانید؟ 
 نگاهي به گذشته نشان مي دهد که مادران و زنان جامعه ما، از 
زماني که هنوز سواد خواندن و نوشتن نداشتند، توانسته اند با حداقل 
امكاناتي که در اختیار داشتند، به خلق آثار هنري زیبا بپردازند. ما در 
کارهاي  و  کسب  ایجاد  براي  خوبي  بسیار  پتانسیل هاي  کشورمان 
جدید و کارآفریني داریم. سرمایه انساني در کشور ما براي کشف و 
خلق فرصت هاي جدید بسیار است. زنان به عنوان نیمي از جمعیت 
کشور، سرمایه انساني بزرگي براي توسعه کشور محسوب مي شوند. 
بویژه بعد از پیروزي انقالب اسالمي، زنان فرصت پیدا کردند تا در 
عرصه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سیاسي حضور 
پیدا کنند. چیزي که اهمیت دارد وجود انگیزه است. زنان جامعه ما 
قادر هستند تا فرصت هاي جدید را کشف کنند و به اقدامات خالقانه 
و نوآوري دست بزنند. در کشور ما امنیت فراواني حاکم است. وجود 
امنیت یک عامل مهم است که باعث مي شود زنان با آرامش خاطر و 
بدون دغدغه به کارآفریني و ایجاد کسب و کارهاي جدید بپردازند. به 
نظر بنده، شرایط فعلي کشور نشان مي دهد که زنان جامعه توانسته اند 
با وجود برخي موانع فرهنگي، در عرصه کارآفریني موفقیت بسیاري 
کسب کنند. یكي از این عرصه ها، صنایع دستي و هنرهاي خانگي 
واسطه  به  زنان  فعال ترند.  زمینه  این  در  روستایي  زنان  که  است 
هنرهایي که از مادران خود به ارث مي برند، مي توانند در هنرهاي 
دستي شامل؛ فرش بافي، گلیم بافي، حصیربافي، خیاطي و ... مهارت 
بومي  و  سنتي  محصوالت  و  کاال  تولید  به  و  باشند  داشته  خاصي 
دستي  تولیدات صنایع  امروزه  که  گونه اي  به  بپردازند.  خود  منطقه 
و محبوبیت خاصي  مرزها عرضه شده  آن سوي  در  ما  جامعه  زنان 
پیدا کرده است. این امر نشان دهنده این است که زنان توانسته اند 
با اقدامات هدفمند خود در عرصه کارآفریني، هنر ساخته دست خود 
را در بازارهاي داخلي و خارجي عرضه کرده و در جهان به فروش 

برسانند. 
 آیا فعالیت در عرصه کارآفریني به مدیریت خانواده و 

زندگي شخصي  شما آسیبي زده است؟
 خیر، من همواره تالش کرده ام تا به موازات موفقیت و پیشرفت 
نیز  در عرصه کارآفریني، در مدیریت خانه و زندگي شخصي خود 
موفق باشم. به نظر من هر کسي هرچقد هم که مشغله داشته باشد، 
اگر  هدف داشته باشد و با برنامه جلو برود، هیچ صدمه و اشكالي به 
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زندگي و کارش وارد نخواهد شد. من براي زندگي خود برنامه ریزي و 
زمان بندي خاصي دارم و همیشه کارهایم را با برنامه پیش مي بریم. 
وقت روزانه خود را به فعالیت هایي که قرار است در روز انجام دهم 
انجام  اولویت  به ترتیب  امور را سر موقع و  تقسیم مي کنم و همه 
مي دهم. با این روش فرصت کافي براي رسیدگي به منزل و امور 
خانه دارم. بنده همچنین در صنعت غذایی مهارت و تسلط در پخت 
انواع غذا، شیرینی، مربا و ترشیجات دارم. من دو دختر دارم که آن ها 
نیز در عرصه کارآفریني وارد شده اند و به من کمک مي کنند. بنابراین 
فعالیت در عرصه کارآفریني و تولید فرش و صنایع دستي، نه تنها 
آسیبي به زندگي شخصي و خانوادگي بنده وارد نكرده است، بلكه 
باعث سرزندگي در زندگي و موفقیت در تمامي امور جاري بنده شده 
است. به  گونه اي که هر روز با امید بیشتر و انگیزه افزون به کار و 
فعالیت مي پردازم و از اینكه بتوانم براي یک زن روستایي شغل و 
درآمد ایجاد کنم، خوشحال مي شوم و با انگیزه بیشتر به ادامه راه و 

دستیابي به اهدافم در این عرصه مي پردازم.
 با توجه به اینکه امروزه نسبت تعداد زنان تحصیل کرده 
در جامعه بیش از گذشته است و بالتبع جامعه با متقاضیان شغل و 
این  براي  پیشنهادي  است، چه  روبه رو  بیشتري  کار  افراد جویاي 
قشر از زنان جویاي کار و تحصیل کرده جامعه، براي ورود به عرصه 

کارآفریني دارید؟ 
 به نظر بنده ما در کشورمان با یک معضل بزرگ روبه رو هستیم. 
آن معضل این است که قشر تحصیل کرده بعد از فراغت از تحصیل 
و  شوند  استخدام  دولتي  سازمان هاي  و  ادارات  در  که  دارند  انتظار 
با دلسردي و بي انگیزگي روبه رو  امكان فراهم نمي شود  این  وقتي 
مي شوند. در واقع این افراد باید بدانند که عماًل امكان جذب تمام 
افراد تحصیل کرده در مشاغل اداري و دولتي فراهم نیست. به همین 
خاطر مي بایست خود به فكر ایجاد شغل براي خود و حتي دیگران 
را در کنار تحصیل و  از مشاغل و حرفه ها  باید برخي  افراد  باشند. 
آموزش هاي تئوري، به صورت عملي فرا بگیرند. این رویكرد باید در 
تمامي مراکز آموزشي گنجانده و نهادینه شود. ما باید کودکانمان را 
از همان دوران تحصیل در کنار فراگیري علوم تئوري، در یک حرفه 
خاص و چه بسا مرتبط با دروس تئوري آن ها، متخصص کنیم. زنان 
نیز از این قاعده مستثني نیستند. اگر براي دختران از همان دوران 
دبیرستان و در کنار انتخاب شاخه تحصیلي دوره متوسطه، کارگاه هاي 
آموزشي و عملي برگزار کنیم، بدیهي است که بعد از پایان تحصیالت 
جاي  به  مي تواند  متخصص  فردي  عنوان  به  دانشگاهي،  و  درسي 
اینكه متقاضي اشتغال از طرف دولت باشد، خود عامل کارآفرین و 
ایجاد شغل در جامعه شود که متعاقبا سودآوري بیشتري نیز به دنبال 
خواهد داشت. این امر از نظر فرهنگي و اجتماعي نیز، نتایج مثبت و 
فواید بیشماري براي جامعه به دنبال دارد. به عنوان مثال وقتي یک 
خانم در دوره دبیرستان و در شاخه کاردانش، به طور همزمان در کنار 
تحصیل، در صنعت طراحي و خیاطي نیز به کسب آموزش و مهارت 
عملي مي پردازد و الگوهاي سنتي و عرفي جامعه را احیاء مي کند، 

کمتر به سمت مدهاي نامتعارف و الگوهاي اقتباسي بیگانه گرایش 
پیدا مي کند. این شخص، بعد از پایان تحصیالت به عنوان یک فرد 

متخصص مي تواند در جامعه به اشتغال و کارآفریني بپردازد.
در واقع در بسیاري از کشورهاي پیشرفته این سیستم وجود دارد. به 
 گونه اي که از همان دوران کودکي، استعداد و سالیق فرد شناسایي 
از  بعد  فرد  و  مي کنند  برنامه ریزي  شخص  براي  آن  حول  و  شده 
گذراندن دوره دانشگاهي به یک متخصص و عالم در حرفه اي خاص 
تبدیل مي شود. بنابراین ما نباید از دولت انتظار داشته باشیم که به 
ما شغل بدهد. دولت تمامي منابع و امكانات را در اختیار ما قرار داده 
است. از همه مهمتر ما در کشورمان امنیت داریم که یک عامل مهم 
براي ایجاد انگیزه در تولید شغل و کارآفریني است. جامعه ما براي 
با  انسان ها هستند که  این  پویایي است.  نیازمند  توسعه  به  رسیدن 
سعي و تالش خود مي توانند عامل پویایي و حرکت روبه جلو کشور 
باشند. با توجه به هنرورزي و آموزه هاي دیرینه که در عرصه صنایع 
روستایي  زنان  بالتبع  و  کشور  زنان  میان  در  آفریني  هنر  و  دستي 
وجود دارد، پتانسیل و قابلیت الزم فراهم است و تنها نیازمند انگیزه 
زنان  میان  این  در  هستیم.  آن  درآوردن  فعلیت  به  براي  حرکت  و 
تحصیل کرده و جویاي کار به عنوان قشر آگاه و عالم بهتر مي توانند 
با دامنه آگاهي و دانشي که دارند، فرصت ها را شناسایي کنند و با 
توجه به آن به ایجاد اشتغال و کارآفریني بپردازند. دست اندرکاران و 
برنامه ریزان مي بایست به کارآموزي و مهارت یابي نیروهاي انساني 
جامعه که قرار است بال هاي پرواز کشور به سمت توسعه باشند، توجه 
کودکان  براي  مي بایست  پرورش  و  آموزش  باشند.  داشته  ویژه اي 
جامعه برنامه ریزي کند و در کنار تحصیل به صورت عملي و در قالب 
کارگاه هاي آموزشي، حرفه هاي مختلف را ارایه کند. اینگونه است که 
یک خانم فارغ التحصیل مي تواند به یک متخصص نیز تبدیل شود. 
فرد باید از ابتدا در کنار تحصیل با بازار کار، تولید و عرضه و فروش 
آشنا شود. در این صورت جامعه به جاي اینكه با خیل عظیمي از افراد 
متقاضي استخدام در سازمان هاي دولتي روبه رو شود، افراد متخصص 
عالمي را در بدنه جامعه رشد داده است که مي توانند با تولید اشتغال 
و کارآفریني، موجبات توسعه اقتصادي کشور و تولید منابع درآمدي 
پایدار را فراهم سازند. این همان توصیه ارزشمند مقام معظم رهبري 
)مدظله العالي( در راستاي تحقق سیاست ها و اهداف اقتصاد مقاومتي 
در کشور است که امیدواریم مردم عزیز کشورمان و مسئولین این 
توصیه ارزشنمد را سرلوحه تمامي امور و فعالیت هاي خود قرار دهند 
ایران  عزیزمان،  میهن  روزافزون  پیشرفت هاي  شاهد  روز  هر  تا 

اسالمي باشیم. انشاءهلل
 با تشکر از شما که با وجود مشغله هاي کاري فراوان، 

فرصت گفت وگو با ماهنامه دهیاري ها را فراهم نمودید.  
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ک تجــربــه
یــ

که  مي پردازیم  فردي  معرفي  به  شماره  این  در 
روستا  اهالي  و  تولد  محل  روستاي  با  سرنوشتش 
از  روستا  اهالي  به  براي خدمت  و  است  خورده  گره 
شغل پردرآمد خود گذشت. اشتغال در فوالد مبارکه 
هر  حاثه اي  اما  بود  فراواني  مزایاي  داراي  اصفهان 
چند تلخ، مسیر زندگیش را عوض نمود و این حادثه 
همانند تلنگري او را از ریلي که خارج شده بود، دوباره 
به ریل زندگي کارآفرینانه و خدمت به اهالي روستا 

برگرداند. 
کشور  موفق  کارآفرینان  از  نمونه اي  قرباني  اصغر 

است که مصداق کارآفریني فردي، سازماني و اجتماعي را در عمل 
به منصه ظهور رساند. وي در سال  1364 در روستای اراضی، بخش 
گرکن جنوبی، شهرستان مبارکه  از توابع استان اصفهان به دنیا آمد. 
کشاورزي  امور  به  تحصیل،  کنار  در  کودکي  دوران  همان  از  وي 
چون: برنج کاري و ... مشغول بود و به فعالیت هایي همچون کار با 

ماشین آالت کشاورزي )تراکتور، کمباین و ...( عالقه وافري داشت.
انجام  و  روستا  اهالي  به  کمک  ایشان  مهم  ویژگي هاي  از  یكي 
فعالیت هاي ورزشي و فرهنگي با کمک جهاد سازندگي و بهره گیري 
و جوانان هم سن و سال  نوجوانان  براي  روستا،  از ظرفیت مسجد 
خدمات  فعالیت  و  داشت  مغازه اي  جواني  دوران  در  وي  بود.  خود 
کامپیوتري در آن انجام مي داد. لذا اکثر جوانان و بزرگساالن اصغر 

را جواني نیكو، امین و قابل اعتماد مي شناختند.
براي  روستا  اهالي  از  داد  رخ  زلزله  بم  شهر  در  که  زماني  در 
با مشارکت آن ها، کمک هاي  زلزله زدگان درخواست کمک کرد و 
دوره  گذراندن  از  نمود. پس  ارسال  بم  به شهر  را  جمع آوري شده 

سربازي در شرکت فوالد مبارکه مشغول به کار شد.
مسیر  شد،  ایشان  برادر  مرگ  به  منجر  که  تلخ  تصادف  یک 
و  فرهنگي  فردي  قرباني  اصغر  برادر  نمود.  دگرگون  را  زندگي اش 
از خیرین و مدیران نمونه کشور بود که همواره کارهاي عام المنفعه 
به  خدمت  با  که  افتاد  فكر  این  به  برادرش  فوت  با  مي داد.  انجام 
اهالي روستا، ادامه دهنده مسیر برادرش در فعالیت هاي خیرخواهانه 
باشد. لذا بي درنگ کار در فوالد مبارکه را رها نمود و به روستاي 

اراضي بر گشت. 
به عنوان  اراضي  روستاي  اسالمي  شوراي  توسط   1391 سال  در 
و  فقر  بردن  بین  از  با هدف  گام،  اولین  در  لذا  انتخاب شد.  دهیار 
با  روستا،  اهالي  براي  پایدار  درآمد  ایجاد  و  اشتغال زایي  بیكاري، 
مشورت و همكاري اعضاي شورا، دانشگاهیان و معتمدین روستا، 
و  نمود  تدوین  را  روستاییان  اشتغال زایي  و  آباداني  عمران،  برنامه 

مهاجرت بي رویه جوانان به دنبال کار و اشتغال به 
به هدف  براي رسیدن  را  ایشان  نیز، همواره  شهر 

مصمم تر مي نمود.
لذا به فكر احیاي صنایع دستي و کشاورزي روستا 
افتاد. احداث فرهنگسرا در فضایي به متراژ 700 متر 
مربع، با مشارکت اهالي روستا، پس از گذشت 6 ماه 
کارگاه هایي  ایجاد  با  سپس  رسید.  بهره برداري  به 
در فرهنگسرا، نسبت به آموزش جوانان در صنایع 

دستي و هنري روستا اقدام نمود.
ایشان موفق به آموزش بیش از 4000 نفر، در 22 
رشته، که اکثراً زنان روستایي از روستاي اراضي و روستاهاي همجوار 
بودند، شدند و با توانمندساري آن ها، به راه اندازي کسب و کارهاي 
جدید پرداختند. وي به روستاهاي همجوار نیز در پیاده کردن چنین 
الگویي کمک نمود. ایشان به حضور زنان در فعالیت هاي اجتماعي 
اعتقاد فراوان داشتند. بنابراین اکثر نیروهایي که به کار مي گرفتند، 

زنان روستایي بودند.
از  و کشاورزی  در بخش هاي مختلف صنایع دستي  قرباني  آقاي 
شترمرغ های  پرورش  واحدهاي  احداث  مرغ،  شتر  پرورش   : جمله 
آبزیان،  پرورش  قارچ،  پرورش  عسل،  زنبور  پرورش  رأسی،   60
روستایي  زنان  براي  را  متعددي  کارگاه هاي   ،... و  خاتم کاري 
از  که  محصولی  چند  کشاورزی  طرح  همچنین  نمود.  راه اندازي 
ابداعات و نوآوری های ایشان و اهالي روستا مي باشد را با محوریت 

زنان روستایي راه اندازي کرد.
زنان  اکثریت  زنان بي سرپرست،  بر  تا عالوه  اقدام منجر شد  این 
کارگاه هاي  صورت  به  و  شوند  کارآفریني  عرصه  وارد  روستایي 
خانگي و غیر خانگي به فعالیت مشغول شدند. سرانجام ده ها نفر از 
زنان و دختران و دیگر اهالي روستا با این اقدام ارزشمند آقاي قرباني 

صاحب شغل شدند.
توصیه آقاي قرباني به سایر دهیاران، خودباوری، آموزش کاربردي 
و هدفمند و همچنین مشارکت دادن اهالي روستا در امور است که 

نتیجه آن ایجاد اشتغال و درآمدزایی براي اهالي روستا خواهد بود.
در واقع مي توان گفت رمز موفقیت ایشان، کار گروهي، خلق ایده، 
از  بهره گیري  امور،  در  روستایي  زنان  بویژه  اهالي  دادن  مشارکت 
و  آموزش  نهایت  در  و  روستا  دانش آموختگان  و  جوانان  ظرفیت 
توانمندسازي آنان بوده است. نكته قابل توجه این است که هیچ گاه 
حال  در  و  نكرد  غافل  تحصیل  از  را  ایشان  فوق  امور  در  فعالیت 
حاضر در مقطع کارشناسي ارشد در رشته حقوق مشغول به تحصیل 

مي باشند.

از کار در اراضی زراعی تا کارآفرینی
 حسن عزيزي نوذري پور
كارشناس دفتر برنامه ريزي و مديريت توسعه روستايي
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به منظور تحقق مفاد منشور حقوق 
زنان  جایگاه  تقویت  و  شهروندي 
پایدار  توسعه  فرآیند  در  روستایي 
کشور، نشستي مشترک در تاریخ 26 
با حضور سرکار  دي ماه سال جاري، 
زنان  امور  )معاون  ابتكار  دکتر  خانم 
و خانواده رییس جمهور(، جناب آقاي 
و  )معاون وزیر صنعت، معدن  نجفي 
عامل سازمان صنایع  مدیر  تجارت- 
کوچک و شهرک هاي صنعتي ایران(، 
امور  )معاون  جندقیان  آقاي  جناب 
شهرداري ها  سازمان  دهیاري هاي 
از  جمعي  و  کشور(  دهیاري هاي  و 
دهیاران زن منتخب، در محل باشگاه 
فرهنگي ریاست جمهوري برگزار شد. 
بررسي  ضمن  نشست،  این  در 
و  ظرفیت  از  بهره گیري  راهكارهاي 
راستاي  در  روستایي  زنان  پتانسیل 
تحقق سیاست هاي اقتصاد مقاومتي، 
اساتید  پایدار،  اشتغال  و  کارآفریني 
جمعي  و  حوزه  این  در  نظر  صاحب 
به  کشور  روستایي  زن  کارآفرینان  از 

بحث و تبادل نظر و پاسخ به سؤاالت حاضرین پرداختند.
در این نشست جناب آقاي دکتر درویش در خصوص کارکردهاي 
در  جواهریان  دکتر  خانم  بخشي،  بین  همكارهاي  در  شبكه سازي 
در خصوص مدل  روستا، خانم مهدي زاده  و  پایدار  توسعه  با  ارتباط 
موفق کارآفریني تجربي در استان بوشهر، سرکار خانم عابدیني در 
خصوص آشنایي با فرآیند ثبت و تشكیل سمن ها، خانم کیواني در 
خصوص نحوه تشكیل و ثبت شرکت هاي تعاوني روستایي و خانم 
دکتر سلطاني، در خصوص ضرورت ایجاد کارگروه زنان روستایي و 

عشایري، مباحثي را ارایه نمودند.
دکتر ابتكار معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به 
ضرورت تالش برای دستیابی به روستاهایی سبز و  تاب آور، گفت: 
روستاهای ما در عین حال که محیط زیست و طبیعت سبز خود را 

حفظ می کنند، باید در مسیر توسعه و  پیشرفت هم گام بردارند. 
وي در جمع دهیاران زن سراسر کشور، با تأکید بر ضرورت بهره گیری 

از ظرفیت  تعاونی ها و سازمان های مردم نهاد در مسیر توانمندسازی 
زنان روستایی اظهار داشت: برای دستیابی به روستای تاب آور، باید 

سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاها تقویت شوند.
وی بیان داشت که اشتغال زنان و مردان روستایی، مورد توجه ویژه 
دولت است و مصوبه ای برای تأمین یک و نیم میلیارد دالر از محل 
صندوق ذخیره ارزی برای اشتغال روستایی در نظر گرفته شده است 
که آیین نامه اجرایی آن هم ابالغ شده و خوشبختانه بانوان استان ها 

هم در کارگروهی که به این منظور ایجاد شده عضویت دارند.
وي گفت: دولت برای توسعه مناطق روستایی و محروم، سیاستی 
آن،  اساس  بر  که  گرفته  پیش  در  محلی  نیازهای  بر  مبتنی 
توانمندی های بانوان نیز با نگاهی عادالنه دیده شده و خوشبختانه 
توزیع اعتبارات آن نیز آغاز شده است. لذا باید از این فرصت برای 
توسعه پایدار روستایی استفاده نماییم و با این هدف بتوانیم مشاغلی 
را تعریف کنیم که با سنت ها و ظرفیت های محلی روستاها همخوانی 
داشته باشد. به عنوان نمونه، اصالح الگوی کشت و کشاورزی، که 

نشست دهیاران زن با معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور
  زهرا ديم كار
كارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ريزی روستايی

ش خـبـری
گزار
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با شرایط جدید آب روستایی مطابقت داشته و یا مرتبط با مسأله دام 
و حفاظت از مراتع و کشت گیاهان دارویی و حفاظت از تنوع زیستی 

باشد.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور با اشاره به اینكه در بسیاری 
مناطق گونه های گیاهی بسیار ارزشمندی داریم، اظهارداشت: برای 
در  شود.  برنامه ریزی  باید  دارویی  گیاهان  از  صحیح  بهره برداری 
استفاده از مراتع و گونه های گیاهی نكته اصلی حفاظت است. باید 
از آب و خاک حفاظت کنیم. نكته بعدی مسأله اشتغال در روستاها 

است.
دکتر ابتكار تصریح کرد: روستاها در زمینه صنایع دستی و تولیدات 
فرهنگی و گردشگری، ظرفیت های باالیی دارند. توسعه گردشگری 
و  بوده  برنامه های دولت  از  به مقاصد گردشگری  تبدیل روستاها  و 
هست که باید امروز با بهره گیری از فناوری های نوین و برنامه ریزی 

و نگاه خالقانه معطوف به آینده، این ظرفیت ها را فعال کنیم.
وی خاطرنشان کرد: امروزه روستاهای کشورمان از سطح مطلوبی از 
خدمات اینترنت و فناوری های نوین برخوردارند و می توانند از فضای 
بدون  فعالیتی  هیچ  کنند.  استفاده  آموزش  و  تجارت  برای  مجازی 
آموزش کافی و نگاه تخصصی و بنگاه داری صحیح و جامع نمی تواند 
موفق باشد. اگر می خواهیم فعالیت صنایع دستی موفقی را در دنیای 
امروز طراحی کنیم، باید برای آن بازاریابی مناسب را در نظر بگیریم 

و استاندارد بودن کاال و جذب مخاطب را نیز لحاظ کرد.
دکتر ابتكار اضافه کرد: تالش ما این است که بتوانیم شبكه ای را با 
فعالیت و طراحی خود اهالی روستا، برای اشتغال زایی و آموزش ایجاد 
دهد.  انجام  نیز  را  توانمندسازی  و  اطالع رسانی  همزمان  که  کنیم 
خواهد  کمک  بهره وری  افزایش  به  که  است  مهمی  مباحث  این ها 

کرد.
شما  داشت:  اظهار  مدیریت صحیح  مساله  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
مسئولیت مدیریتی سنگینی را بر عهده دارید و باید از دانش مدیریت 

و مخصوصًا بحث مدیریت زنان به بهترین نحو بهره بگیرید. مدیریت 
زنان با بهره گیری از هوش عاطفی که خانم ها دارند خیلی می تواند در 

جذب مشارکت مردم مؤثر باشد.
در مسأله  مؤلفه های مهمی که هم  از  یكی  ایشان تصریح کردند: 
اشتغال، هم در محیط زیست و هم در مسأله اقتصاد اهمیت زیادی 
دارد، جلب مشارکت مردم برای فعالیت ها و برنامه ها است. اینجا اگر 
بتوانیم نگاه و دانش سنتی را برگردانیم، سنت های بومی ایران را احیا 

کنیم، مردم همه در کنار هم برای فعالیت ها مشارکت خواهند داشت.
وي یادآور شد: در گذشته مردم وقتی می دیدند که کار خیر و عمل 
صالح در میان است، همه در کنار هم قرار می گرفتند و این مدل و 
مقوله ای  یک  که  نكنیم  تصور  بگیرد.  شكل  روستاها  در  باید  الگو 
وجود دارد و قدرت مطلقی است به نام دولت و همه کارها را قرار 
ندارد.  وجود  تصوری  چنین  دنیا  جای  هیچ  دهد.  انجام  دولت  است 
با  می رسد،  نتیجه  به  مدیریت  بحث  در  که  مؤثری  کار  و  ساز  هر 
مشارکت خود مردم و به دست مردم اتفاق می افتد. در کشور ما هم 
این نگاه است که می تواند کمک کند و اثربخش باشد. امیدوارم امروز 
از  بتوانید  و  باشیم  داشته  خوبی  کاربردی  و  تخصصی  نشست های 
تجربیات موفقي که در حوزه های مختلف صنایع دستی، گردشگری، 
زیست،  محیط  با  مرتبط  و  سبز  صنایع  کوچک،  صنایع  کشاورزی، 
بازیافت، گیاهان دارویی و حفظ منابع طبیعی ارائه می شود، بهترین 

بهره برداری را بكنید.
ایشان اظهار امیدواری کردند که یک شبكه سازی مؤثر با همكاری 
طریق  این  از  تا  شود  ایجاد  دهیار  زنان  برای  ذی ربط،  دستگاه های 
به عنوان  اعتقادی  و  فرهنگی  بنیان های مهم  و  مباحث  بر  تكیه  با 
سرمنشاء قوی، ارتقاء توانمندی ها و ارائه آموزش های الزم به زنان 

انجام شود.
و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون  نجفي،  آقاي  جناب  نشست  این  در 
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تجارت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک هاي صنعتي 
از توسعه پایدار کاهش فقر  ایران نیز بیان نمودند که: هدف اصلي 
است. رشد همه جانبه و مشارکت چند روستا در کنار هم سبب توسعه 
مي شود و در جامعه کنوني بحث تولیدات داخلي و اهمیت به اقتصاد 
توسعه همه جانبه  از مهمترین شاخص هاي  منابع  تولید  و  مقاومتي 
و  کارآفرینان  ترغیب  و  تشویق  لذا  مي باشد.  کشور  روستاهاي  در 
دست اندرکاران اشتغال روستایي و ایجاد بستر مناسب و بازار فروش  
بازار  مي بایست  و  است  بخش  این  مهم  اولویت هاي  محصوالت، 
محوري در رأس برنامه هاي اشتغال روستایي قرار گیرد. چرا که راه 
جدید مدیریت در کشور به خصوص در روستاها،  مدیریت اقتضایي 

جهادي و هوش استراتژیک است.
به  خاص  تسهیالت  ارایه  خصوص  در  ایشان 
شهرهاي زیر 10هزار نفر و روستاها براي صنایع 
خرد بیان نمودند که در این زمینه تفاهم نامه ایي 

با پست بانک کشور منعقد شده است.
در ادامه نشست، سعیدرضا جندقیان، معاون امور 
دهیاري هاي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
درصد  نیم  و  هفت  از  کمتر  نمودند:  بیان  کشور 
دولت  در  اینكه  وجود  با  و  هستند  زن  دهیاران 
روستاها  توسعه  برای  زیادی  تالش های  یازدهم 
انجام شده است اما هنوز بر این باور هستیم که 
ندادن  مشارکت  دلیل  به  روستاها  توسعه  عدم 

بانوان است. 
تاکنون  از سال 1382  داشتند که:  اظهار  ایشان 

13 هزار میلیارد تومان اعتبار در روستاها 
میلیارد   470 و  هزار   9 که  شده  تزریق 
 73 یعنی  یازدهم،  دولت  در  آن  تومان 
درصد این اعتبارات به روستاها داده شده 
است اما اگر از ما سؤال شود که روستاها 

توسعه یافته اند، پاسخمان منفی است.
مورد  که  آنچه  نمود:  بیان  چنین  وي 
روستاهاست،  در  توسعه  برای  ما  تأیید 
دیده نمی شود و دو دلیل اساسی دارد که 
یكي عدم مشارکت خود مردم و دیگري 
طرح های  در  بانوان  ندادن  مشارکت 
اهمیت  حائز  باید  این  است.  توسعه ای 
تولید،  اصلی  پایه های  از  یكی  که  باشد 
کشور  روستاهای  اگر  و  هستند  بانوان 
بانوان  حضور  مبنای  بر  هستند  متمدن 

است.
جندقیان ادامه داد: چند فعالیت خوب در حوزه دهیاری ها انجام شده 
که مهمترین آن الیحه دهیاری ها است که اکنون در هیأت دولت 

در حال بررسی است. 
ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  امیدواریم  کرد:  اضافه  وی 
جمهوری برای تأمین امنیت شغلی، ثبات شغلی و تأمین مالی دهیاران 

در این زمینه ما را یاری کند تا این طرح به زودی تصویب شود.
ایشان در ادامه با بیان اینكه در دوره چهارم شوراهای شهر و روستا، 
2 هزار و 167 دهیار زن داشتیم، افزود: در دوره پنجم این میزان به 2 
هزار و 500 دهیار زن افزایش یافته است و به طور یقین برای توسعه 

روستاها باید ظرفیت ها و قابلیت های زنان را بیشتر درک کنیم.
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ش
آمــوز

مدیریت روستایی در انتاریو)کانادا(

1.  مدیریت روستایی در انتاریو
2-1.  بنیاد روستایی در کانادا

در ارتباط با توسعه روستایی در کانادا، دولت دست به اقداماتی زده 
است که از آن جمله می توان به مؤسساتي اشاره کرد. بنیاد تجدید 
این  )CRRF( درسال 1989 تأسیس شد.  حیات روستایی کانادا 
پژوهش ها  انجام  طریق  از  روستایی  پایدار  توسعه  جهت  در  بنیاد 
منظور  به  روستاییان  برای  و  روستاییان  با  مشترک  پروژه های  و 
ایجاد بینش معتبر، به بهبود درک همه اقشار از فرصت ها و مسائل 
روستایی پرداخته و دانش و درک باال را رکن اساسی رسیدن به 

رفاه جامعه روستایی می داند.
راستای  در   ،)RPLC( عوام  یادگیری  روستایی  سیاست  پروژه 
ارائه  و  همكاری  طریق  از  و  روستایی  حیات  جنبش  و  تحرک 
نظر  زیر  که  است  توسعه  انتقال  و  سرمایه  خدمات،  از  شبكه ای 
کارگروهاي علوم اجتماعی و علوم انسانی شورای پژوهشی کانادا 

انجام می گیرد.
توسعه  مؤسسه  تأسیس  با   1989 سال  در  نیز  براندون  دانشگاه 
روستایی، به انجام تحقیقات علمی اقدام کرده است. انجمن علمی 
تسهیل،  ترویج،  برای  غیردولتی  نهادی  عنوان  به  مذکور  دانشگاه 
تحقیقات  جهت  در  علمی،  رشته  چند  انجام  و  آغاز  و  هماهنگی 
محلی روستایی ابقا شده است که رابط بین جامعه محلی و فضای 
آکادمیک است. این مؤسسه با اقدام در راستای تسهیل مشارکت 
جامعه در جهت توسعه روستایی به عنوان مجرای توسعه روستایی 

عمل می کند.
بر این اساس، ایده دولت روستایی کانادا در جهت رفع چالش های 
روستایی و ایجاد فرصت برابر اقشار روستایی طرح ریزي شده است. 

بستری  شكل گیری  به  منجر  انعطاف پذیر،  اقتصاد   ،21 قرن  در 
کانادا  در  توسعه  قوی  فرصت های  ایجاد  و  سرمایه گذاری  برای 
این صورت می توانند  شده است. شهرهای کوچک و روستاها در 
از  حمایت  کنند.  نقش آفرینی  و  بوده  تأثیر گذار  جهانی  رقابت  در 
اقتصادی  توسعه  و  اجتماعی  سازمان های  برای  جدید  مسیرهای 
تا  است  شده  شناخته  الگویی  عنوان  به  محلی  ظرفیت  ارتقای  و 
در  بینجامد.  روستا  در  توسعه  مثبت  اثرات  و  نوآوری ها  انتشار  به 
عنوان فضایی  به  نباید  روستایی  مكان های  به  الگو،  این  در  واقع 
مصنوعی و انتزاعی نگریست، چرا که این مكان ها دارای تشخص 
و مجموعه ای بهم بافته و زنده از فرآیندهای زیستی هستند. مناطق 
توسعه  باب  در  مذاکره  مقدم  خط  کانادا،  دولت  نظر  از  روستایی 
واقعیت  بومی،  جوامع  و  روستایی  اکوسیستم های  و  هستند  پایدار 

انكارناپذیر بنیاد توسعه بلند مدت است.
بنابراین تدوین سند چشم انداز توسعه روستایی توسط دولت جدید 
دولت  سیاست های  راهبرد  برای  قوی  چارچوب  عنوان  به  فدرال، 
است. براین اساس، سند چشم انداز نامناسب و کوتاه مدت، نمی تواند 
از دقت الزم برای این منظور برخوردار باشد. جوامع روستایی در 
و  برنامه ریزی  راستای  در  فعال  کنندگان  شرکت  باید  سند  این 
آینده خود باشند. دراین رابطه مدل های اجرا  سرمایه گذاری برای 
این  از  یابد. یكی  انتقال  باید  به محل دیگر  از محلی  شده موفق 
اسناد چشم انداز سند »تاریخی تروما« است که از گام های اصالحی 
توسعه روستایی بوده و توسط مردم بومی دراین کشور اجرا شد. این 
فرصت تاریخی در جریان تحقق اهداف توسعه روستایی الگوهایی 
را ارائه کرد که به عنوان رویكرد احیاء دوباره جامعه روستایی اتخاذ 

شد.

 وحید رياحی 
دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ريزی روستايی دانشگاه خوارزمی تهران

 معصومه رفیعی 
دانشجوی دكتری نظام سیاستگذاری در برنامه ريزی روستايی، دانشگاه خوارزمی

چکیده
روستا به عنوان موطن پرورش شهروندان آتی و کانون تبلور و قوام تمامیت عناصر فرهنگی است، همچنین روستاها پشتیبان اقتصاد ملی 
وسرمایه های مادی و معنوی در سطح کالن و قلمرو حاکمیت هستند. بنابراین مدیریت روستایی به منظور پیشبرد اهداف بلندمدت، دست یابی 
به توسعه پایدار وارتباط مطلوب با نظام جهانی بسیار حائز اهمیت است. نقش تحوالت تاریخی روستاها در سازمان یابی و شكل گیری زیربنا 
و شالوده های اقتصادی و تداوم بنیان های قوی ناخودآگاه تاریخی، حاکی از آنست که هر آنچه در پایایی و رخنمون ساختارهای اقتصادی-

اجتماعی مؤثر بوده است، ارمغان کنش گرانی است که در این مكان های کوچک و پراکنده زیست داشتند. در نتیجه مدیریت روستایی در نگاهی 
وسیع، مدیریت توسعه ملی است و از این حیث نیازمند توجه ویژه با رویكردی جامع و عمیق است. دراین پژوهش به بررسی اجمالی یک نمونه 
از مدیریت توسعه روستایی درایالت انتاریو کانادا پرداخته شده است که طی آن تفاوت ها و تناقضات موجود در وضعیت مدیریت روستایی در 
ایران و کشورهای توسعه یافته مشخص می شود.. بنابراین مدیریت توسعه ای در کشورهای پیشرفته، به شكل ماهوی با مدیریت روستایی صرفا 

فیزیكال و تعریف شده در مدیریت برخورداری در ایران کامال در تنافی است.
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آغاز  اینگونه  را  بنیاد تجدید حیات روستایی کانادا مأموریت خود 
کرد که ارتقاء وافزایش کیفیت زندگی در جوامع کوچک روستایی 
از  استفاده  با  بنیاد  این  داد.  قرار  خود  مدت  بلند  اهداف  قلب  را 
دانش  اشاعه  بر  تمرکز  و  کشاورزی  بازسازی  کارگروه های  ایجاد 
و تحقیقات علمی در جهت آموزش و آگاهی رسانی به روستاییان، 
فرآیند فعال تعامل با سهامداران و مردم محلی را بنیاد نهاد. این 
بین  در  روستاییان  مسائل  قبال  در  تعهد  سنت  ترویج  با  مؤسسه 
نهادهای توسعه روستایی کانادا بسیار برجسته و شناخته شده است. 
بنیاد تجدید حیات روستایی برای اجرای اهداف خود به مكان یابی 
مشغولند.  فعالیت  یک  به  هرکدام  که  است  پرداخته  سایت هایی 
سایت  منابع،  استخراج  سایت  غذایی،  مواد  تولید  سایت  همچون 
اجتماعی-  تولید  پاسداشت  پاک.  و  پذیر  تجدید  انرژی های  تولید 
فرهنگی از منظر دولت فدرال بسیار حائز اهمیت است و تمرکز بر 
بخش های اقتصادی در اکثر موارد، به رویكرد جامع توسعه روستایی 
تبدیل شده است. سیاست کوچک سازی دولت فدرال و برنامه های 

استانی و ارضی یک نمایی از دولت کنونی ارائه می دهد.
راهبردی  سیاست های  در  روستایی  چشم انداز  تدوین  از  هدف 
دولت، به عبارتی توجه به مسائلی همچون: بررسی چگالی فاصله 
و به رسمیت شناختن روستا است. در واقع تأکید بر اینكه هر یک 
از نواحی روستایی تاریخ و جغرافیای منحصر به فرد خود را دارند و 
دراین رابطه نمی توان از توسعه تک خطی استفاده نمود. به عنوان 
مثال، جوامع روستایی جنوب غرب انتاریو متفاوت از جوامع روستایی 
کلمبیای شمالی هستند. پس چالش ها و فرصت های خاص خود را 
دارا بوده و البته سرنوشت مشترک نیز ندارند. بنابراین مسیر توسعه 
روستایی  سیاست های  در  است.  خودشان  خاص  روستایی  نواحی 
دارا  را  خود  ویژه  جلوه  روستایی  چشم اندازهای  از  هریک  دولت، 
هستند. ظهور مقوالتی چون: فشرده سازی فضا، زمان و مكان و 
همچنین دولت نئولیبرالی فدرالیته، تالش در جهت اتصال و انطباق 
جامعه روستایی به اقتصاد نوین جهانی است و به طور فزاینده ای به 
تغییرات جهانی وابسته است و در این رابطه به منظور بهینه سازی 
و  روستایی  مناطق  یكپارچه سازی  دولت  عمده  چالش  فرصت ها، 

ارتزاق آن ها از فن آوری جدید است.
2-2.  گزارش ملی توسعه روستایی

کاهش فقر و حفاظت و مدیریت منابع طبیعی پایه توسعه پایدار 
و   21 کار  دستور  پیشبرد  برای  کانادا  دولت  اساس  این  بر  است. 
اهداف توسعه هزاره ژوهانسبورگ، به پیاده سازی اقداماتی همچون: 
طرح پرورش و بهبود کشاورزی پایدار دست زده است. توسعه پایدار 
طریق  از  توسعه  و  است  روستایی  توسعه  استراتژی  بنای  سنگ 
کشاورزی بنیاد این مهم بشمار می آید. دولت در زمینه امور محیط 
زیست، بهداشت و آموزش و پرورش روستایی به حمایت از بخش 
کرده  اقدام  کشاورزی  و  روستایی  کارآفرینی  ازجمله:  خصوصی 
است. کار آژانس های توسعه روستایی درکانادا )CIDA( افزایش 
بهره وری کشاورزی و رشد صادرات است. همچنین اشاعه دانش 
پیشبرد توسعه پایدار، احیای روستاهای فقیر وگسترش فرصت های 
اقتصادی، در رأس مدیریت روستایی قرار می گیرد. استراتژی های 

دولت به منظور بهبود معیشت خانوار روستایی ابزاری جدید برای 
این منظور است. در این رابطه، در سطح استانی نیز تعداد حوزه های 
تأسیس  منطقه ای  روستایی  توسعه  منظور  به  فضایی  استراتژیک 
شده است. توسعه پایدار کشاورزی یک جزء کلیدی از روش های 
فعلی دولت کانادا در حیطه توسعه روستایی است و تنوع اقتصادی 
می شود.  شامل  را  اقتصادی  احیای  مقوالت  از  گسترده ای  طیف 
و  سازمان ها  ادارات،  از  تعدادی  فدرال  روستایی  توسعه  سطح  در 
پایگاه های اقتصادی- اجتماعی با حكم های گوناگون ایجاد کرده 
است که مسئولیت کاهش نابرابری های اقتصادی، گسترش امنیت 
با  درآمد و شغل و حقوق برابر را برعهده دارند. بخش فدرال نیز 
دولت های استانی، ارضی، محلی، سمن های غیردولتی برای پیشبرد 
کانادا  روستایی  مشارکت  می کند.  تالش  مذکور  استراتژی های 
)CRP( چارچوب کلیدی سیاست حمایت از تالش های هماهنگ 
دولت فدرال در نقاط روستایی را تشكیل می دهد که رهبری آن 
و  فدرال  کشاورزی  بخش  در   )RS( روستایی  دبیرخانه  توسط 
حمایت افقی و درون گروهی را هدایت می کند. کمیته سنا در بخش 
در  فعالیت هایی  به  اقدام  از سال 2006  و جنگل داری،  کشاورزی 
انجام داده است. سه منطقه  جهت کاهش چالش چند چهره فقر 
به  را  بیشترین حجم مهاجرت روستایی  تورنتو، ونكور و مونترال، 
خود اختصاص داده اند که کمیته سنا با ایجاد بسترهایی در داخل 
است.  برآمده  وضع  این  کنترل  و  تعدیل  جهت  در  محلی  جوامع 
بلند  استراتژی  یک  پایدار  توسعه  برای  اقتصادی  تنوع  همچنین 
مدت شناخته شده است که دراین خصوص پروژه هایی در زمینه 
آبیاری، حمل ونقل و زیرساخت های فرهنگی انجام شده  سیستم 

است.
3-2. انتاریو

انتاریو مساحتی معادل 1.076.395 کیلومتر مربع دارد و در شرق 
از  اُنتاریو پس  ایالت ِکبک و در غرب با مانیتوبا هم مرز است.  با 
جمعیت  است.  وسعت  لحاظ  به  کانادا  بزرگ  ایالت  دومین  ِکبک 
فراوان، منابع غنی، و موقعیت استراتژیک موجب پدید آمدن یكی از 
بزرگترین اقتصادهای ایالتی کانادا در اُنتاریو شده است که در تولید 
حدود 40 درصد تولید ناخالص کشور سهیم است. صنایع تولیدی 
از مهمترین  و اصلی ترین صنایع ایالت بوده و در حدود 50 درصد 
محصوالت صنعتی کانادا در اُنتاریو تولید می شود. محصوالت مهم 
عبارتند از: وسایل نقلیه موتوری، آهن، فوالد، لوازم خانگی برقی، 
و  آب  کاغذ.  و  غذایی،  مواد  شیمیایی،  محصوالت  ماشین آالت، 
و  آب  از  و  بوده  متفاوت  ایالت  مختلف  مناطق  در  اُنتاریو  هوای 
و هوای  تا آب  ایالت  ناحیه  در شمالی ترین  از قطب،  متأثر  هوای 
زمستان ها  بر می گیرد.  در  را  در جنوب  قاره ای  معتدل  و  مرطوب 
در تمام مناطق ایالت طوالنی، سرد و با بارش برف فراوان همراه 
از  ایالت  شمالی  مناطق  با  مقایسه  در  جنوبی  اُنتاریوی  اما  است، 
زمستان های کوتاه تر و مالیم تری برخوردار است. دهستان انتاریو 
است  کالینگوود  درشهرستان  واقع  بررسی  مورد  نمونه  عنوان  به 
واقع  نفر در جنوب خلیج گرجی  با جمعیت 17503  این شهر  که 
شده است. یكی از روستاهای کوهستانی این منطقه که روستای 
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درصد  است.  آبی  کوه  روستای  است  نیز  پایدار  گردشگری  هدف 
رشد روستایی دراین منطقه به ویژه پس از ایجاد اسكی کوه آبی 
از جمعیت  نیمی  از  بیش  تا  است  وگردشگری ساحلی سبب شده 
ایالت )53 درصد( به انتاریو مهاجرت کنند. گردشگری اکوتوریسم 
این  در  روستایی  اقتصاد  بخش  مهم ترین  آبی،  کوه های  واسكی 
منطقه به شمار می رود و نیروی محرکه اقتصاد منطقه گرجی است 
و بنابر گزارشات ارائه شده نیز ساحل گرجی بزرگترین آب شیرین 
منطقه  کل  خدمات  و  بازرگانی  مرکز  انتاریو  است.  دارا  را  جهان 
است که سیاست های اتخاذ شده برای توسعه این منطقه مبتنی بر 
اشتغال دانش بنیاد است. بیش از 20 هزار شغل در این منطقه وجود 
از خدمات شخصی و کسب وکار در آن  دارد و طیف گسترده ای 
شكل گرفته است. ارائه فرصت های یادگیری تولید محلی و ترویج 
و  کیفیت  بهبود  و  رقابتی  مزیت  شكل گیری  به  منجر  ناب  تولید 
ایمنی الگوهای تولید شده است. در شمال دهستان انتاریو، مدیریت 
توسعه روستایی با تمرکز برایجاد فرصت های شغلی و کیفیت باالی 
همكاری  توسط  خود  مناطق  در  دانشجو  جذب  ویژه  به  آموزشی 
پرداخته  مدت  بلند  اهداف  پیشبرد  به  انتاریو  شمال  کالج های  با 
دراطراف  مزارع  بخشی  توان  مدیریت  سال   80 مدت  به  است. 
شهرها و دهستان های کانادا از جمله انتاریو، پژوهش ها و اقدامات 
با   )PFRA(زیست محیطی مزرعه  طرح  و  شد  انجام  گسترده ای 
را  خود  کار  نوین  راهكارهای  وارائه  توان بخشی  عملیات  ارزیابی 
کشاورزی  محل  بازراهای  گسترش  طرح  این  ادامه  در  کرد.  آغاز 
در دهستان انتاریو صورت گرفت. همچنین استراتژی سوخت های 
چهار جانبه با هدف کاهش گازهای گلخانه ای با تشویق استفاده 
از سوخت های زیستی و تسریع تجارت محلی موازی با طرح های 
توسعه  خصوص  در  کانادا  دولت  هدف  بیشترین  شد.  انجام  فوق 

تجدیدپذیر  منابع  سیستم های  از  استفاده  ترویج  انتاریو  روستایی 
وزیران  است.  ارگانیک  روستاهای  به  مربوط  برنامه های  از طریق 
اقداماتی جهت  این منطقه  فدرال درحوزه مدیریت گردشگری در 
توسعه پتانسیل های روستایی انجام داده اند و گردشگری کشاورزی 
از گردشگری  به عنوان شكلی  اکوتوریسم ساحلی- کوهستانی  و 
پایدار، دارای محبوبیت بسیاری است که این مهم در روند ایجاد 
اشتغال روستایی و جذب شرکت ها و صنایع کوچک بسیار تأثیرگذار 
ظرفیت سازی  بر  تمرکز  حفظ  انتاریو  در  فدرال  دولت  است.  بوده 
و  تجاری  کوچک  وکارهای  کسب  پشتیبانی  فعالیت های  امر  در 
تكمیل سند چشم انداز توسعه روستایی پرداخته است. در این منطقه 
ارائه خدمات مجازی و فن آوری  با  افزایش تعداد جوامع روستایی 
اطالعات اصلی مهم محسوب می شود که در این راستا اتصال به 
نقاط  برای روستاییانی که در  احیای سالمت  باند شبكه و  پهنای 

دورتر به سر می برند صورت گرفته است.
جوامع روستایی انتاریو به 5 منطقه تقسیم می شوند: جوامع شهری 
حاشیه جوامع کشاورزی، روستاهای معدنی و آسیاب بادی، جوامع 

شمال انتاریوبا مرکزیت گردشگری پایدار و جوامع بومی.
ابرقدرت  به  روستاها  شدن  تبدیل  منطقه  دراین  فدرال  آرمان 
انرژی)energy super power( است وتأکید بر بخش انرژی 
گزارش های  است.  انجامیده  روستایی  توسعه  افزایش  با  توازن  به 
اخیر در ساخت و تولید روستایی در انتاریو به افزایش تولید ناخالص 
داخلی از سال 2002 انجامید. سرمایه گذاری در صنعت چرم، تولید 
به  کنار صنعت گردشگری  در  پارچه بافی  و  مواد شیمیایی  چوب، 
سرمایه  از  حمایت  است.  کرده  کمک  درانتاریو  اقتصاد  گوناگونی 
توسعه انسانی در دهستان انتاریو از طریق ارائه گسترش فرصت های 
آموزشی و مشوق هایی برای صنعت و توسعه دانش و مهارت است. 
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تغییر و تحوالت گسترده ای در  به  اقتصاد روستایی  توسعه خالق 
رابطه با سرمایه گذاری های استراتژیک انجامیده و انتقال توسعه به 
منطقه محلی و روستایی یكی از رویكردهای اصالحاتی آن است. 
روستای کوه آبی که از روستاهای نمونه گردشگری درانتاریو است، 
از مهم ترین استراحتگاه ها واقامتگاه های کانادا است که در ارتفاعی 
و  است  شده  واقع  کوهستان  و  خلیج  بین  گرجی،  خلیج  زمین  از 
واقع شده است.  آن  کانادا دراطراف  بهترین هتل های  از  ده هتل 
این روستا دارا است می توان به دوچرخه سواری،  امكاناتی که  از 
اسنوبورد، کازینو و گودال آتش اشاره کرد. اما مهم ترین وجه غالب 
مهم  عوامل  از  که  است  پایدار  اسكی  پیست  آبی،  کوه  روستای 
تأثیر قرار  را تحت  اقتصاد آن  بوده و  توسعه گردشگری درمنطقه 
داده است. اما چشم انداز انتاریو چیست؟ در مدار توسعه تاریخی با 
وجود همكاری های محلی و مدیریت تساهل بخش در منطقه، با 
توجه به موقعیت کوهستانی انتاریو، بخش های معدن، کشاورزی، 
در  محلی  تجارت  تخصصی  بردهای  به  اکوتوریسم  و  گردشگری 
بوده  فدرال  دولت  دغدغه  روزی  که  تبدیل می شوند  همه سطوح 
است. خط سیر توسعه تاریخی وابسته به جغرافیای منطقه حاکی 
از آنست که توسعه اقتصادی-اجتماعی و داشتن مهارت دانش بنیاد 
درانتاریو، در نهایت به مترقی ترین نوع توسعه پایدار خواهد رسید. 
تحوالت  و  تغییر  و  مستمر  رقابت  کنار  در  انتاریو  روستایی  آینده 
و  نوآوری  این  که  است  زیادی  نوآوری های  با  همراه  بی شمار 
به سمت  نتیجه حرکت  در  نیازها می انجامد.  افزایش  به  خالقیت 
در  انتاریو  در  و جوش  پرجنب  روستاهای  ایجاد  و  اقتصادی  تنوع 
سطح محلی و منطقه ای، یک رویكرد مشترک و استراتژی کالن 

است که توسط دولت روستایی فدرال دنبال می شود. 
به طور کلی برخی از استراتژی هایی که دولت فدرال در راستای 

مدیریت توسعه روستایی دنبال می کند عبارتند از:
روند  و  بازار  نیروهای  منطقه،  اقتصادی  شرایط  شدن  روز  به   )1
اقتصادی  شرکای  با  هماهنگی  و  همكاری  طریق  از  آن  فعالیت 

محلی
2( ایجاد رابطه قوی بین مردم محلی، فدرال و سازمان های واسطه 
ایالتی، به منظور ارائه مناسب و مطلوب خدمات و پراکنش متوازن 

خدمات برای تقویت رشد اقتصادی
با کالج های محلی و مراکز توسعه کسب وکارهای  3( همكاری 

کوچک، به منظور توسعه برنامه های آموزشی و آگاهی رسانی
4( عرضه کافی زمین کشاورزی و صنعتی و همچنین فراهم سازی 

امكان عرضه محصوالت آن ها در بازار
5( تقویت ظرفیت محدود روستاها برای اجرای پروژه های کالن 

توسعه، متناسب با مسائل پیچیده محلی، ایالتی و فدرال
توسعه  راستای  در  محلی  پروژه های  و  طرح ها  از  پشتیبانی   )6

روستایی
انرژی های  از  استفاده  به  مربوط  پروژه های  اجرای  ترویج   )7

تجدیدپذیر)باد، خورشید و زمین گرمایی(
8( ارتقای کیفیت آموزشی روستاییان، جلوگیری از خروج جوانان، 

تقویت ظرفیت رقابت پذیری روستاها در بازار در سطح محلی، ملی 
و جهانی

9( شناسایی مناطقی که مشارکت سازنده دارند و تقویت مشارکت 
در روستاهای کم ظرفیت تر با توسعه یک سیستم انتشار اطالعات 

برای برنامه هایی که می تواند متقاباًل سودمند باشد.
10(  ایجاد جلسات منطقه ای، اتاق بازرگانی، انجمن های توسعه 
اقتصادی و ارائه خدمات نوین به روستاییان به منظور اطالع رسانی 

از برگزاری این جلسات.
2. نتیجه گیری

فضاهای  با  ارتباط  در  کانادا  فدرال  دولت  آنكه  از  نظر  صرف 
کوچک روستایی انتاریو و ابقای خواسته های روستاییان در رسیدن 
به چشم اندازی معتبر و البته پر قدرت در مدار توسعه پایدار دست 
به اقداماتی زده است، در به رسمیت شناختن بعد جهانی روستاها 
برنامه ریزی هایی  می رسد  نظر  به  است.  داشته  بسزایی  نقش  نیز 
که در این راستا از طرف انجمن ها، مسئولین آکادمیک، گروه های 
در  همگی  است،  گرفته  صورت  نیز  محلی  جوامع  خود  و  ذی نفع 
دراین  امروزه  که  نحوی  به  کرده اند.  مسیر مشخص حرکت  یک 
جذب  میزان  بیشترین  که  می شود  برده  نام  روستاهایی  از  خطه، 
گرفتن  نظر  در  با  داده اند.  اختصاص  به خود  را  فعالیت  و  جمعیت 
تاکید است؛ مدنظر  و  بازنگری  از همه مورد  آنچه بیش  امور  این 
قرار دادن مدیریت توسعه روستایی، یعنی مطرح شدن همه جوانب 
توسعه در درازمدت برای دولت کانادا است که در این رابطه تمام 
ارکان اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وآموزشی، در کنار بعد کالبدی 
و فیزیكال روستا مورد توجه ویژه قرار گرفته است و در قالب انواع 
و  تدوین  پیش برنده  و  تسهیل گر  و  هدایتی  برنامه های  و  طرح ها 
اجرا گشته است. این امر موجباتی را فراهم آورده است که جامعه 
را طی  تاریخی  گذارهای  متعادل تر،  و  مساعدتر  چه  هر  روستایی 
در  آنكه  کالم  ماحصل  و  باشد  هم سو  جهانی  اقتصاد  با  و  نموده 
نگاه اندیشمندان، روستا نه تنها کانون کمبودها نیست بلكه مبدل 
به فضایی یكپارچه قوی، کارآمد و شاد گشته که هویت خود را نیز 

حفظ نموده است. 
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بررسي برخي از مسائل مهم کارآفریني بانوان 
در روستاهاي هند1

1. مقدمه
اقتصاد کشور هندوستان در ده سال اخیر نشان مي دهد که ساختار 
است.  کرده  تغییر  تجارت  و  در بخش صنعت، کشاورزي  مالكیت 
موفقي  کارآفرینان  و  شده  تجارت  دنیاي  وارد  زنان  از  بسیاري 
شده اند. با اینحال نرخ مشارکت شان در مشاغل ، به رغم افزایش در 
این 10 سال گذشته، باز هم بسیار پایین است. نرخ رشد مشارکت 
بانوان در فعالیت هاي اقتصادي خیلي کمتر از انتظار است. در بررسي 
کشورهاي توسعه یافته مشخص مي شود که زنان، بدون هیچ گونه 
در  باالیي  مشارکت  نرخ  داراي  فرهنگي،  و  اجتماعي  محدودیت 
کشاورزي  چون  مشاغلي  و  ستد  و  داد  در  اقتصادي  فعالیت هاي 
و  اجتماعي  در کشور هندوستان هنوز محدودیت هاي  اما  هستند. 
زنان  این رو مشارکت  از  دارد.  بانوان شاغل وجود  براي  فرهنگي 
در فعالیت هاي کارآفریني خیلي کمتر از آن مقداري است که براي 

پیشرفت سریع کشورهند مورد نیاز است. 
2. اهداف پژوهش

هدف  مهم این نوشتار بررسي مسائل بحراني مهم در کارآفریني 
بانوان هندوستان و بحث و گفتگو پیرامون این مسائل است. این 
است.  شده  ارائه  شده،  چاپ  ثانویه  اطالعات  پایه  بر  صرفا  مقاله 
عهده  به  مقاله  این  در  شده  مطرح  مشكالت  طرح  مسئولیت 
نویسندگان اصلي آن است. با این حال نویسنده این مقاله تعدادي 
از مسائل و مشكالت را با توجه به مشاهدات و تجارب کارآفریني 

بانوان در هندوستان نقد و بررسي و تحلیل نموده است. 
3. تحلیل یافته ها

در  زن  کارآفرینان  مسیر  در  موجود  مشكالت  و  مسائل  بررسي 
کشور هندوستان عبارتند از:

1-3.  مشخص نبودن اولویت هاي زندگي
چهاردیواري  در  را  خود  زندگي  نمي خواهند  تحصیل کرده  زنان 
خانه محصور کنند )ماهش باباریا و میتال چدا، 2010(. این زنان 
درخواست فرصت هاي برابر در جامعه و انتظار احترام و توجه کافي 
را از سوي خانواده هایشان دارند. هنوز در کشور هندوستان بسیاري 
از بانوان بي سواد و کم سواد هستند و عزت نفس مناسبي نداشته و 
احترام به خود را نیاموخته اند. سؤالي که مطرح مي شود این است 
که آن ها چطور مي توانند در این شرایط یاد بگیرند، به خود احترام 
گذاشته و عزت نفس داشته باشند تا بتوانند موقعیت خوبي در جامعه 

بدست بیاورند. 
تعهدات  و  خانواده  بین  تعادل  وجود  عدم    .3-2

حرفه اي بانوان 
اما  جدي اند  بسیار  خانواده  به  تعهداتشان  مورد  در  هندي  بانوان 
متعهد  خود  شغل  و  حرفه  خصوص  در  اندازه  این  به  نمي توانند 
عمرشان  زنان  این   .)1986 پي،  ان  سینگ  )ماتور،2011؛  باشند 
در  اما  مي دهند  اختصاص  خانواده  شان  اعضاي  از  نگهداري  به  را 
تعداد  نیستند .  نگران  اندازه  این  به  شان  شخصي  پیشرفت  مورد 
کارآفریني  براي  توجهي  قابل  توانایي هاي  هندي  زنان  از  زیادي 
نمي کنند  استفاده  خانواده  درآمد  افزایش  براي  آن ها  از  اما  دارند 
که اگر اینچنین بود، باعث افزایش فراوان اعتماد به نفس ایشان 
آگاه  خود  دروني  ظرفیت هاي  از  حتي  آن ها  اوقات  گاهي  مي شد. 
اعضاي  پشتیباني  به  شغل،  در  موفقیت  که  است  واضح  نیستند. 
خانواده نیازمند است و این در مورد زنان بسیار مهم تر است )شروتي 

التوال،2011(.

 سمیرا رشوند 
كارشناس ارشد آموزش محیط زيست چکیده
هدف از این مطالعه بررسي مسائل مورد توجه در کارآفریني بانوان در روستاهاي کشور هندوستان مي باشد. این نوشته مبتني بر اطالعات ثانویه 
و مشاهده مستقیم است. جهت شناسایي این مسائل، مقاالت، گزارش ها و تحقیقات متعدد مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. یافته هاي 
پژوهش نشان مي دهد که عمده ترین مسائل موجود در توسعه کارآفریني بانوان درهندوستان عبارتند از: مشخص نبودن اولویت هاي زندگي، 
عدم وجود تعادل بین خانواده و تعهدات حرفه اي بانوان، نبود استقالل مالي براي زنان، نداشتن مالكیت هاي شخصي، تضاد مهارت کارآفریني 
و مسائل مالي از لحاظ اقتصادي براي زنان فقیر و ثروتمند، عدم اطالع از ظرفیت هاي موجود، عدم توانایي تاب آوري در برابر خطرات، مسائل 
کار با همكاران مرد، نادیده گرفته شدن توسط مؤسسات مالي، نداشتن اعتماد به نفس کافي، نداشتن آموزش حرفه اي و محدودیت در عدم 

تعامل با کارآفرینان موفق. 
کلیدواژه: کارآفریني بانوان، منطقه روستایي، آموزش حرفه اي، ناآگاهي، اعتماد به نفس 

1. مقاله حاضر ترجمه مقاله زیر است که از زبان انگلیسي به فارسي برگردانده شده است.
Vijay Kumbhar – Some Critical Issues of  Women Entrepreneurship in Rural India EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH, VOL. I, ISSUE 2/ 

MAY 2013.
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3-3.  نبود استقالل مالي براي زنان
در خانواده هاي هندي معمواًل زنان داراي استقالل مالي نیستند. 
بخصوص در خانواده هایي با سطح تحصیالت پایین و خانواده هاي 
روستایي. در این خانواده ها بانوان نمي توانند بدون مالحظه خانواده 
در  بگیرند.  تصمیم  کارآفریني  مورد  در  اجتماعي،  سنن  و  آداب  و 
این شرایط زنان نمي توانند هیچ شغل یا فعالیت اقتصادي را براي 
از  باطلي  دور  این موضوع  بنابراین  کنند.  آغاز  مستقل شدن خود 

وابستگي براي این زنان ایجاد مي کند. 
4-3.  نداشتن مالکیت هاي شخصي

حق  یک  عنوان  به  مالكیت  حق  هندوستان  کشور  در  شک  بي 
عنوان  که  مهمي  سؤال  اینجا  در  اما  است.  شده  شناخته  قانوني 
تعداد  برخوردارند؟  این حق  از  نیز  زنان  آیا  که  است  این  مي شود 
خیلي کمي از بانوان داراي حق مالكیت هاي مكتوب هستند. زیرا 
اواًل آن ها از حقوق خود مطلع نیستند. آن ها فقط از اختالفات ایجاد 
شده در خانواده شان مطلع مي شوند. بنابراین، نداشتن حق مالكیت 
و انگاشته شدن به عنوان شهروندان درجه دو، آن ها را در دوري 

باطل از فقر فراگیر گرفتار کرده است.
5-3. تضاد مهارت کارآفریني و مسائل مالي از لحاظ 

اقتصادي
بانوان  در  کارآفریني  مهارت هاي  نداشتن"  یا  داشتن   " موضوع 
متعلق  زنان  دارد.  وجود  ثروتمند  و  فقیر  خانواده هاي  در  هندي 
داراي  شاید  و  بوده  مالي  پشتوانه  داراي  ثروتمند  خانواده هاي  به 
مهارت هاي الزم براي کارآفریني نباشند. بنابراین آن  ها انجام این 
سوي  از  مي سپارند.  هستند  مهارت  داراي  که  کساني  به  را  امور 
دیگر تعداد بسیار زیادي از بانوان متعلق به خانواده هاي فقیر داراي 
الزم  سرمایه  فاقد  اما  هستند  کارآفریني  براي  عالي  مهارت هاي 
بنابراین ما اعتقاد داریم که  براي فعالیت هاي اقتصادي مي باشند. 
مشكالت کارآفریني زنان هند در تله این تضاد معلق مانده است. 
6-3. عدم اطالع از ظرفیت ها و توانایي هاي شخصي 

شناخت  افزایش  به  منجر  بتواند  باید  تحصیالت  باالرفتن 
اما متأ سفانه سیستم آموزشي ما براي  ظرفیت هاي شخصي شود. 
توانایي هاي فردي  و  استعدادها  آگاهي دروني و کشف  این  ایجاد 
بر  نمي کند.  عمل  موفق  اقتصادي  مسائل  در خصوص  بانوان  در 
سطح  هندوستان  کشور  در   )2011( التوال  شوروتي  نوشته  طبق 
تحصیالت بانوان رشد کرده است و همچنین آگاهي هاي اجتماعي 
براي پذیرش نقش بانوان در اجتماع نیز افزایش یافته است. اما این 
خیلي قابل قبول نیست زیرا این تغییرات تنها در شهرها ایجاد شده 
است نه در روستاها. محیط شهري براي شناسایي و افزایش آگاهي 
در خصوص توانایي هاي شخصي بانوان مساعد است. با این حال 

در محیط روستایي این نگرش وجود ندارد.
7-3. عدم توانایي تاب آوري در برابر خطرات

بر طبق گفته مهتا و مهتا )2011(، زنان در هندوستان، براي ادامه 
به  ادامه حیات  براي  نسل زندگي مي کنند. یک زن مي آموزد که 
اعضاي مرد خانواده اش وابسته است. او اجازه ندارد در مورد شروع 
فعالیتي که در مورد توانایي انجام آن تردید دارد، ریسک کند. البته 

این صد در صد نیست، زیرا زناني هم بودند که با وجود این مسائل 
موفق  و  کرده  پافشاري  خود  توانایي هاي  و  کارآفریني  مورد  در 
شده اند. آن ها در مورد توانایي هاي خود آگاه بودند، بنابراین توانستند 
و  )سیگ  کنند  ایجاد  را  اشتغال  از  جدیدي  و  متفاوت  زمینه هاي 
فعالیت هاي  هم  بانوان  از  بسیاري  همچنین   .)2012 راگوارشي، 
کارآفریني را به این علت انجام نمي دهند که توانایي هاي خاصي 
ندارند. بنابراین باید سعي کنیم راهي براي افزایش آگاهي زنان در 

مورد قدرت ریسک پذیري آن ها پیدا کنیم.
8-3. مسائل کار با همکاران مرد

تعدادي از زنان داراي مهارت شغلي مناسب، مایل به همكاري با 
آقایان نیستند. همچنین گاهي اوقات مردان تمایلي به همكاري با 
زنان کارآفرین ندارند. بر طبق نوشته شوروتي التوال )2011( بعضي 
از زنان کارآفرین تصور مي کنند که کارگران مرد با تحصیالت پائین 

یا متوسط، نمي توانند یک زن را به عنوان رئیس خود بپذیرند. 
9-3. نادیده گرفته شدن توسط مؤسسات مالي

در  کارآفرینان  مالي  تأمین  براي  بانک ها  و  مالي  مؤسسات 
کشورهاي درحال توسعه بسیار حائز اهمیت هستند. زیرا متصدیان 
شرکت هاي کوچک و متوسط، نمي توانند از بازار سرمایه، سرمایه اي 
قرض کنند. اما این مؤسسات و بانک ها به بانوان کارآفرین اعتباري 
تصور  آن ها  مي کنند.  فكر  سنتي  به صورت  آن ها  زیرا  نمي دهند. 
مي کنند که این موضوع باعث رکود سرمایه مي شود. اگرچه سازمان 
کرده  اعالم   )UNIDO( متحد  ملل  سازمان  صنعتی  توسعهٔ 
بازپرداخت  : " علیرغم شواهدي که نشان مي دهد زنان در  است 
دیون خود سرعت عمل بیشتري نسبت به مردان دارند، هنوز زنان 

براي گرفتن وام با مشكالت بیشتري مواجه اند". 
10-3. نداشتن اعتماد به نفس کافي

یک نظریه ذهني قدرتمند و یک نگرش خوشبینانه در میان زنان، 
ترس ارتكاب اشتباه در انجام فعالیت هایشان را ایجاد مي کند )مینو 
گویال و جار پارکاش،2011(. افراد خانواده و اجتماع مایل نیستند 
زنان را در بالفعل نمودن پتانسیل هاي کارآفریني شان همراهي کنند. 
در چنین شرایطي بانوان باید اعتماد به نفس خود را براي مقابله 
با این موانع تقویت کنند. به رغم این واقعیت که بسیاري از زنان 
به نفس شان ترجیح  اعتماد  تقویت  به  را  امن  هندي، یک زندگي 
اقتصادي  لحاظ  از  نه  و  رواني  لحاظ  از  نه  هرگز  آن ها  مي دهند. 
طریق  از  تا  کنیم  تالش  باید  ما  بنابراین  نیستند.  متكي  خود  به 
پشتیباني معنوي اجتماع و اعضاي خانواده، اعتماد به نفس آن ها 

را افزایش دهیم. 
11-3. نداشتن آموزش حرفه اي

مطالعات رائو)2007( نشان مي دهد که فقر و بي سوادي دو دلیل 
است.  هند  کشور  در  زنان  کارآفریني  رشد  سرعت  کاهش  اصلي 
در  را  بانوان  مشارکت  حرفه اي،  مهارت هاي  و  تحصیالت  سطح 
براي  را  تحصیالت  شرایط  ما  مي کند.  مؤثر  گروهي  فعالیت هاي 
اگر  خیر.  را  حرفه اي  تحصیالت  شرایط  اما  کرده ایم،  فراهم  زنان 
ما به محصالن مدارس آموزش حرفه اي توجه کنیم، تعداد بسیار 
کمي از آن ها را زنان تشكیل مي دهند. بررسي ها نشان مي دهند که 
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زنان روستایي با درصد بسیار کمتري از زنان شهري در این مدارس 
ثبت نام کرده اند. همه والدین راضي به فرستادن دخترشان براي 
آموزش در این مدارس نیستند. اما گاهي اوقات زناني هم که در 
برنامه هاي توسعه کارآفریني شرکت کرده و آموزش دیده اند، به هر 

حال از انعطاف پذیري ذهني مناسب برخوردار نشده اند. 
12-3. محدودیت در تحرك و پویایي

براساس نوشته گاني )2011(، نیاز به تحرک و پویایي براي توسعه 
آنها  است.  کارآفرین  زنان  مهم  مسائل  از  دیگر  یكي  کارآفریني، 
نمي توانند براي توسعه کسب و کار خود، محل زندگي شان را ترک 
کنند و ترجیح مي دهند در محل سكونت شان بمانند. ویژگي مهم در 
کارآفریني این است که آن را در محل زندگي آغاز کنند و سپس آن 

را در نواحي دیگري ارائه کنند )دال و سورنسون ، 2007(.
13-3. عدم ارتباط با کارآفرینان موفق

یكي  موفق،  کارآفرینان  با  تعامل  عدم   ،)2008( سینگ  گفته  به 
دیگر از مهم ترین مشكالت و مسائل بانوان کارآفرین در هندوستان 
است. کارآفرینان نمونه و موفق براي زناني که توانایي کارآفریني 
نمودن  ثابت  براي  را  آن ها  و  کرده  ایفا  را  الگو  یک  نقش  دارند، 
توانایي هایشان راهنمایي مي کنند. اما متأسفانه زمینه مناسبي براي 
ارتباط گرفتن و تبادل تجارب از بانوان کارآفرین موفق وجود ندارد. 
بسیاري از اقتصاددانان مي گویند که این موضوع، مانع مهمي براي 

رشد کارآفریني بانوان مي باشد. 
4. نتیجه گیري

زنان نیروي انساني مهمي براي همه جوامع هستند و همه کشورها 
باید تالش کنند که از این نیروي انساني مهم، براي رشد و توسعه 
اقتصادي خود بهره ببرند. تشویق و ترغیب بانوان کارآفرین براي 
کشورها بسیار مهم است. اما متأسفانه به نظر مي رسد که دیدگاه 
عدم  باعت  مربوطه،  مسئولین  و  دولت  غفلت  و  جامعه  سنتي 
توسعه کارآفریني بانوان در کشور هند شده است. اما جدا از عدم 
پاسخگویي دولت و جامعه به این موضوع، مواردي چون: مشخص 
نبودن اولویت هاي زندگي، عدم وجود تعادل بین خانواده و تعهدات 
حرفه اي بانوان، نبود استقالل مالي براي زنان، نداشتن مالكیت هاي 
شخصي، تضاد مهارت کارآفریني و مسائل مالي از لحاظ اقتصادي 
براي زنان فقیر و ثروتمند، عدم اطالع از ظرفیت هاي موجود، عدم 
مرد،  همكاران  با  کار  مسائل  خطرات،  برابر  در  تاب آوري  توانایي 
نادیده گرفته شدن توسط مؤسسات مالي، نداشتن اعتماد به نفس 
عدم  و  مختلف  محدودیت هاي  حرفه اي،   آموزش  نداشتن  کافي،  
عدم  باعت  که  هستند  مهمي  مسائل  موفق،   کارآفرینان  با  تعامل 
توسعه کارآفریني بانوان شده است. بنابراین باید تالش مستمري 
براي ایجاد دلگرمي، انگیزه و همراهي با زنان کارآفرین انجام شود 
برگزار  بزرگ  آگاهي دهنده، در مقیاس هاي  آموزشي  برنامه هاي  و 
و  براي گسترش کسب  آگاهي،  افزایش  به سوي  را  زنان  و  شده 

کارشان در نواحي گوناگون، راهنمایي و هدایت کند. 
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حق  برقراری  امکان  عدم  یا  امکان  خصوص  در   -1
عایله مندی برای بانوان شاغل در دهیاري ها، مشمول قانون 
آیا  با توجه به سکوت قانون موصوف در این زمینه  کار و 
برقراری حق عایله مندی برای همکاران مذکوِر مشمول این 

قانون امکان پذیر است یا خیر؟
خصوص  در  اجتماعی  تامین  قانون   )86( ماده  به  عنایت  با  پاسخ: 
پرداخت کمک هزینه عایله مندی به بانوان مشمول قانون کار استثنائی به 
عمل نیامده است و کلیه مشمولین قانون کار بدون توجه به جنسیت در 
صورت داشتن شرایط مندرج در ماده فوق الذکر، مشمول دریافت کمک 

هزینه عایله مندی می باشند.
مي توانند  فرمانداري ها  و  بخشداري ها  کارکنان  آیا   -2

به طور هم زمان، به عنوان دهیار پاره وقت فعالیت نمایند؟
پاسخ: با عنایت به اعالم نظر دفتر حقوقي و امور قرارداد هاي سازمان 
به شماره 10111 مورخ 93/03/19، »مستفاد از تبصره )1( ماده )45( و 
بند )2( جزء )ج( ماده)49( آئین نامه اجرائي تشكیالت، انتخابات داخلي و 
امور مالي شوراهاي اسالمي روستا، انتصاب کارکنان دولت در روستاهاي 
زیر1500 نفر جمعیت به عنوان دهیار، به صورت پاره وقت در زمان هاي 
فراغت و خارج از ساعات کار بالمانع مي باشد«. لكن با لحاظ جایگاه 
انتصاب  عدم  مي رسد  به نظر  تابعه  واحد هاي  و  کشور  وزارت  نظارتي 
کارکنان بخشداري ها و فرمانداري ها به عنوان دهیار، به مالحظات قانوني 

نزدیک تر باشد.
3- پرداخت حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان بانوان 
شاغل در دهیاري )مشمولین قانون کار( بر عهده چه کسی 
تعلق می گیرد؟  پاداش  و  این دوران عیدی  به  آیا  و  است 
در صورتي که پاسخ مثبت باشد، پرداخت آن بر عهده چه 

کسی است؟
زایمان  کار، مرخصی  قانون   )76( ماده   )1( تبصره  اساس  بر  پاسخ: 
بانوان شاغل در دهیاري که به تایید سازمان تامین اجتماعی می رسد 
مرخصي استعالجي و جزء سابقه کار شاغل، محسوب می شود و به موجب 
مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت غرامت دستمزد بیمه شدگان در 
ایام مرخصی استعالجی به عهده سازمان تامین اجتماعی است که بر 
اساس ضوابط و به میزان مقرر در آن قانون پرداخت می شود. الزم به 
ذکر است در ایامي که فرد مشمول در مرخصي زایمان به سر مي برد، 
مزایایی از قبیل حق اوالد، کمک هزینه اقالم مصرفي خانوار، سنوات 
خدمت، عیدی و مرخصی استحقاقی به وي تعلق گرفته و توسط دهیاري 

پرداخت مي شود.

4- در چه شرایطي مي توان به بانوان شاغل در دهیاري، 
حق عایله مندی پرداخت نمود؟ 

پاسخ: فرد شاغل در دهیاري مي بایست تابع قانون کار بوده و حق 
اوالد بیمه شده در صورت داشتن سابقه 720 روز حق بیمه نزد سازمان 
تامین اجتماعی تا 18 سالگی فرزندان پرداخت می شود و چنان چه فرزند 
یا فرزندان اعم از ذکور و اناث قبل از رسیدن به سن 18 سالگی ازدواج 
نمایند این امر قانوناً مانع پرداخت حق اوالد به بیمه شده تا 18 سالگی 
آنان خواهد بود و در صورت ادامه تحصیل بعد از سن 18 سالگی، این 
پرداخت ها تا پایان تحصیل استمرار خواهد داشت و نیز در صورت احراز 
اشتغال به تحصیل و عدم اشتغال فرزند بیمه شده در دوران تحصیل، 
پرداخت کمک عایله مندی تا پایان تحصیل فرزند به بیمه شده بالمانع 

خواهد بود.
به عنوان  را  بازنشسته  فردي  روستا  اسالمي  شوراي   -5
دهیار انتخاب نموده است، لطفاً اعالم نظر فرمایید آیا این 

اقدام قانوني است؟
به کارگیری  ممنوعیت  قانون  واحده  ماده   تبصره2  اساس  بر  پاسخ: 
این  اردیبهشت ماه 1395( دستگاه های موضوع  بازنشستگان )مصوب 
با  متخصص  بازنشستگان  از خدمات  می توانند  لزوم  در صورت  قانون 
مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده 
یک سوم  بازنشستگان،  از  استفاده  برای  مجاز  ساعات  حداکثر  نمایند. 
ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با 
ساعات کاری آن ها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل 

تعیین و قابل پرداخت می باشد. 
یک  در  همسرانشان  با  هم زمان  که  بانواني  به  آیا   -6
دهیاري مشغول کار مي باشند، مزایایي از قبیل کمک هزینه 

عایله مندی، تعلق می گیرد؟
پاسخ: پرداخت حق اوالد منوط به داشتن سابقه پرداخت 720 روز حق 
بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی می باشد. از آن جا که برابر ماده )86( 
قانون تامین اجتماعی این پرداخت به بیمه شده صورت می گیرد و بیمه 
شده نیز اعم از زن ومرد می باشد، لذا بانوان شاغل بیمه شده حتی اگر با 
همسرشان در یک دهیاري مشغول به کار باشند مشمول استفاده از حق 

اوالد خواهند بود.
بنا به دالیل توجیهي، پس طي مراحل  7- در صورتي که 
قانوني، یک دهیاري پاره وقت به تمام وقت تبدیل شود، آیا 
استانداري  شوراهاي  و  روستایي  امور  دفتر  از  است  الزم 
نیز تاییدیه اخذ شود؟ اگر پاسخ منفي است، توجیه قانوني 

پرسش و پاسخ حقوقي
 نیره میرزائی

كارشناس ارشد حقوق 

مشاوره حقوقي
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نقش نظارتي بخشداري ها چه خواهد بود؟
اجرایي  آیین نامه   45 ماده  ذیل  تبصره  در  که  همان گونه  پاسخ:  
تشكیالت، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسالمي روستا و نحوه 
بعدي( تصریح شده صرف  انتخاب دهیار )مصوب 1378 و اصالحات 
تبدیل  تامین حقوق دهیار جهت  راه هاي  ارایه  توافق شوراي بخش و 
دهیار پاره وقت به تمام وقت کفایت مي کند. الزم به ذکر است اقدام فوق 
با تصویب شوراي اسالمي روستا میسر بوده و مصوبه شورا مي بایست 
مراحل قانوني را طي نماید، لذا نقش بخشداري، کارگروه انطباق و هیأت 

تطبیق کاماًل محفوظ است.
چه   پاره وقت  دهیاران  کار  ساعات  تعیین  براي    -8
معیارهایي مي بایست لحاظ شود؟ علي رغم وجود مشکالت 
اکثر شوراهاي اسالمي روستا، ساعات کار دهیاران  مالي، 
پاره وقت را 4 ساعت تعیین مي نمایند که با این اقدام عمده 
دهیار  مزایاي  و  حقوق  پرداخت  صرف  دهیاري،  اعتبارات 

مي شود. لطفاً در این خصوص راهنمایي فرمایید.  
پاسخ:  همان گونه که طي بخشنامه شماره 2838 مورخ 96/02/02 
تاکید شد، ساعات کار دهیار پاره وقت مي بایست توسط شوراي اسالمي 
قابلیت ها  دهیاري،  اعتبارات  میزان  و  فعالیت  حجم  لحاظ  با  روستا 
و ویژگي هاي روستا از 1 تا 4 ساعت تعیین و تصویب شود. واضح و 
مبرهن است طي مراحل قانوني مصوبه شورا الزامي است. تعیین میزان 
فعالیت 4 ساعت براي تمام روستاهاي با جمعیت کمتر از 1500 نفر فاقد 
توجیه منطقي بوده و ضرورت دارد نصاب قانوني مندرج در تبصره 2 ماده 
32 آیین نامه مالي دهیاري ها مبني بر این که مجموع هزینه هاي جاري 
دهیاري نباید بیش از 40 درصد بودجه ساالنه دهیاري باشد، رعایت شود. 
براي مثال تعیین 4 ساعت فعالیت، براي دهیار پاره وقت روستایي با 300 
نفر جمعیت فاقد وجاهت قانوني بوده و منطقي نمي باشد و الزم است 
 شورا ساعت کاري کمتري را براي این دهیار تعیین و تصویب نماید.

9- مهلت قانونی مقرر جهت انتخاب دهیار از سوي شوراي 
اسالمي روستا چه  مدت است و اگر شوراي اسالمي روستا 
جدید  دهیار  یا  ابقا  را  قبلي  دهیار  مقرر،  قانوني  موعد  در 
را معرفي نکرد و امور دهیاري با رکود مواجه شد، تکلیف 

چیست؟
اجرائی  آئین نامه  ماده 47  استناد  به  روستا  اسالمي  شوراي  پاسخ:  
تشكیالت، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسالمی روستا و نحوة 
موظف  آن(،  بعدي  اصالحات  و  )مصوب 1378/01/11  دهیار  انتخاب 
است تا ظرف مدت 15 روز پس از آغاز دوره فعالیت قانونی، فردی را 
با رعایت ماده 49 همان آیین نامه )اصالحیه 1386/12/27(، به عنوان 
دهیار انتخاب و به منظور صدور حكم و کارت دهیاری به بخشداری 
محل معرفی نماید؛ عدول از این وظیفه منجر به پیشنهاد انحالل شورا 
خواهد بود چراکه ماده 91 قانون تشكیالت، وظایف و انتخابات شوراهای 
اسالمی کشور و انتخاب شهرداران )مصوب 1375 و اصالحات بعدي( 

تصریح مي دارد: »هرگاه شورا اقداماتی بر خالف وظایف مقرر یا مخالف 
مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی 
به  دهد  انجام  دارد  عهده  به  نحوی  به  را  آن  نگهداری  و  وصول  که 
پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحالل شورا به هیأت حل اختالف 
استان ارجاع می گردد و هیأت مذکور به شكایات و گزارش ها رسیدگی 
و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل 
اعتراض  می نماید«. الزم به ذکر است در صورتي که شورا به انحالل 
تاریخ  از  یک ماه  مذکور ظرف  مادة   تبصرة  طبق  مي تواند  باشد  داشته 
ابالغ رأی دادگاه صالح شكایت نماید و دادگاه مكلف است خارج از نوبت 
به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. نكته مهم و قابل توجه 
این که چنان چه شورا نسبت به عزل دهیار فعلي و انتخاب سرپرست یا 

دهیار جدید تصمیم گیري نكند دهیار فعلي به کار خود ادامه خواهد داد.
روستا،  پنجم  دوره  اسالمي  شوراي  اعضاي  10-اگر 
خواستار ایجاد تغییراتي در مصوبات شوراي اسالمي دوره 
چهارم باشند یا با برخي از مصوبات شوراي مذکور مخالف 

باشند نحوه اقدام چگونه خواهد بود؟
پاسخ:  مصوبات شوراي دوره چهارم که با رعایت ضوابط و تشریفات 
قانوني تصویب و پس از طي مراحل قانوني قطعي شده باشند الزم االجرا 
بوده و چنان چه اعضاي شوراي دوره پنجم، به هر دلیلي مخالف اجراي 
آن ها باشند یا بخواهند در آن ها تغییراتي ایجاد نمایند بایستي در چارچوب 
مقررات قانوني موضوع اصالح مصوبات یاد شده را در دستور کار شورا 
قرار داده و پس از ایجاد تغییرات الزم، آن مصوبات را مجدد با اکثریت آرا، 
تصویب و جهت طي مراحل قانوني به مرجع ذي ربط مندرج در ماده 90 
قانون تشكیالت، وظایف و انتخاب شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب 

شهرداران )مصوب 1375 و اصالحات بعدي( ارسال نمایند. 
11- لطفاً در خصوص بهره مندي بانوان شاغل در دهیاري ها 

از مرخصي زایمان توضیحاتي را ارایه فرمایید.
پاسخ: نظر به ماده 9 آیین نامه استخدامي دهیاري هاي کشور )مصوب 
1383( کارکنان دهیاري ها از نظر تامین اجتماعي و استفاده از مرخصي 
تابع قانون کار و تامین اجتماعي مي باشند، بر همین اساس بانوان مشمول 
قانون کار و تامین اجتماعي که در دهیاري مشغول خدمت مي باشند، وفق 
ضوابط، از 6 ماه مرخصي زایمان بهره مند مي شوند و در صورت موافقت 
کارفرما و تامین اعتبار جهت پرداخت حق بیمه این مدت تا 9 ماه قابل 
افزایش است و بر اساس تبصره 1 ماده 76 قانون کار، بانوي شاغل در 
مي گردد  بر  خود  به کارسابق  زایمان،  مرخصي  پایان  از  »پس  دهیاري 
وي  سوابق خدمت  جزء  اجتماعي  تامین  سازمان  تایید  با  مدت  این  و 
محسوب مي شود« اما براي این مدت، به منظور عدم ایجاد وقفه در امور 
مالي دهیاري، دهیار مي تواند فرد ذي صالح دیگري را با رعایت ضوابط 
و مقررات مربوط با تایید شوراي اسالمي روستا به کارگیري نماید. الزم 
به ذکر است حقوق ایام فرد منتفع از مرخصي زایمان طبق مقررات قانون 

تامین اجتماعي، از سوي صندوق تامین اجتماعي قابل پرداخت مي باشد.
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ش آماری

گزار

زنان و مدیریت روستایی در دولت یازدهم

1. مقدمه
از بدو تأسیس نهاد دهیاري تاکنون، زنان حضوري پویا و فعال در 
عنوان  به  توانسته اند  و همواره  داشته اند  روستایي  مدیریت  عرصه 
یكي از ذي نفعان اصلي، دوشادوش مردان از عهده مسئولیت هاي 
مدیریتي به خوبي برآمده و حرکت به سمت توسعه را شتاب دهند. 
تاکنون، خود  تعداد دهیاران زن  افزایش 43.34 درصدي  واقع  در 
و  روستاییان  فرهنگي  و  بالندگي فكري  و  از رشد  بارزي  مصداق 

توانمندي زنان در عرصه مدیریت روستایي است.
در ادامه گزارشي تحلیلي از وضعیت موجود دهیاران زن که حاکي 
از رشد حضور آنان در عرصه مدیریت روستایي مي باشد ارایه شده 

است                                                                          
فعالیت  دوره  چهارمین  و  سومین  طي  زن  دهیاران  وضعیت   .1

شوراهاي اسالمي شهر و روستا

جدول شماره 1: مقایسه تعداد دهیاران زن، طي سومین و چهارمین دوره فعالیت شوراهاي اسالمي شهر و روستا؛ مأخذ: سازمان 
شهرداري ها و دهیاري هاي کشور، معاونت امور دهیاري ها- دفتر برنامه ریزي و مدیریت توسعه روستایي

1 
 

 

 زوان ي مديريت ريستايي در ديلت يازدَم
 كار زّرا دين 

 ريسي ٍ هذيريت تَسعِ رٍستايي كارشٌاس دفتر برًاهِ
 مقدمٍ .1

ذ ثهٍ  او اوذ ي َمًاسٌ تًاوستٍ اص ثذي تأسيس وُبد دَيبسي تبكىًن، صوبن حضًسي پًيب ي فعبل دس عشغٍ مذيشيت سيستبيي داضتٍ
آمذٌ ي حشكت ثٍ سمت تًسعٍ شث ثٍ خًثي َبي مذيشيتي اص عُذٌ مسئًليت انمشدوفعبن اغلي، ديضبديش  عىًان يكي اص ري

سضهذ ي ثبلىهذ ي فكهشي ي    دسغذي تعذاد دَيبسان صن تبكىًن، خًد مػذاق ثبسصي اص  43.34سا ضتبة دَىذ. دس ياقع افضايص 
 فشَىگي سيستبييبن ي تًاومىذي صوبن دس عشغٍ مذيشيت سيستبيي است.

، ثبضهذ  ميدس عشغٍ مذيشيت سيستبيي  آوبن تحليلي اص يضعيت مًجًد دَيبسان صن كٍ حبكي اص سضذ حضًسدس ادامٍ  ضاسضي 
                                                                           :اسايٍ ضذٌ است

 دَياران زن طي سًميه ي چُارميه ديرٌ فعاليت شًراَاي اسالمي شُر ي ريستا يضعيت .1
 : مقايسٍ تعداد دَياران زن، طي سًميه ي چُارميه ديرٌ فعاليت شًراَاي اسالمي شُر ي ريستا1شمارٌ  جديل

تعذاد دّياراى زى در دٍرُ سَم  ًام استاى رديف
 شَراّاي اسالهي شْر ٍ رٍستا

دٍرُ چْارم آغاز تعذاد دّياراى زى در 
 شَراّاي اسالهي شْر ٍ رٍستا

دٍرُ چْارم پاياى  در دّياراى زىتعذاد 
 ي شْر ٍ رٍستاشَراّا

 آرربايجاى شرقي 1
 آرربايجاى غربي 2
 اردبيل 3
8 البرز 4



63 اصفْاى 5


 ايالم 6
 بَشْر 7
 تْراى 8
 چْارهحال ٍ بختياري 9

012 خراساى رضَي 11

66 جٌَبي خراساى 11


20 خراساى شوالي 12


 خَزستاى 13
 زًجاى 14
 سوٌاى 15

 سيستاى ٍبلَچستاى 16

 فارس 17
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 قسٍيي 18

 قن 19

 كردستاى 21

 كرهاى 21

 كرهاًشاُ 22

 كْكيلَيِ ٍ بَير احوذ 23

 گلستاى 24

 گيالى 25

 لرستاى 26

 هازًذراى 27

 هركسي 28

 ّرهسگاى 29

 ّوذاى 31

 يسد 31

 جوع كل دّياراى زى

 سيضي ي مذيشيت تًسعٍ سيستبيي دفتش ثشوبمٍ -َب َبي كطًس، معبيوت امًس دَيبسي دَيبسيَب ي  سبصمبن ضُشداسيمأخز: 

 : مقايسٍ تعداد دَياران زن، طي سًميه ي چُارميه ديرٌ فعاليت شًراَاي اسالمي شُر ي ريستا1شمارٌ  ومًدار

 
 سيضي ي مذيشيت تًسعٍ سيستبيي ثشوبمٍ، دفتش َب َبي كطًس، معبيوت امًس دَيبسي َب ي دَيبسي سبصمبن ضُشداسيمأخز: 

 
 056ثهب سضهذ   وفهش، دس ديسٌ دي  ضهًساَب    051تعهذاد دَيهبسان صن دس ديسٌ ايل ضهًساَب    ضهًد،   َمبوطًس كهٍ مححههٍ مهي   

دس وفههش  ي  888وفههش ثههٍ   411دسغههذي اص  023ثههب سضههذ  دس ديسٌ سههً  ضههًساَب  ،وفههش 411ثههٍ حههذيد  051دسغههذي، اص 
ٍ   74 سضهذ ديسٌ چُبس  ضهًساَب ثهب    ايهه تعهذاد دس پبيهبن     ي داضهتٍ اسهت   سسهيذٌ ي وهشص غهعًدي    وفهش   0544دسغهذي ثه
  .افضايص يبفتٍ استصن  دَيبس وفش 2067دسغذي ثٍ 43.34سضذديسٌ چُبس  ضًساَب ثب 

ٍ     آمبس  ٍ حضهًس ي مطهبسكت صوهبن دس ع    ي اطحعهب  فهًق حهبكي اص آن اسهت كه   يبسه يي س يفشَىگه  ،ياجتمهبع  يَهب  شغه
سضهذ چطهمگيشي داضهتٍ ي ايهه امهش ومبيهبوگش والهص فعب وهٍ ايهه قطهش اص جمعيهت دس تًسهعٍ كطهًس              طي ديلت يبصدَم 
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اول  دوره  در  زن  دهیاران  تعداد  مي شود،  مالحظه  که  همانطور 
شوراها 150 نفر، در دوره دوم شوراها با رشد 156 درصدي، از 150 
به حدود 400 نفر، در دوره سوم شوراها  با رشد 123 درصدي از 
400  نفر به 888 نفر  و در دوره چهارم شوراها با رشد 74 درصدي 
به1544 نفر رسیده و نرخ صعودي داشته است و  این تعداد در پایان 
دوره چهارم شوراها با رشد43.34 درصدي به2167 نفر دهیار زن 

افزایش یافته است. 
مشارکت  و  که، حضور  است  آن  از  حاکي  فوق  اطالعات  و  آمار 

دولت  طي  سیاسی   و  فرهنگی  اجتماعی،  عرصه های  در  زنان 
یازدهم رشد چشمگیري داشته و این امر نمایانگر نقش فعاالنه این 
قشر از جمعیت در توسعه کشور است. چرا که زنان از ظرفیت ها و 
توانمندی های باالیی برخوردار هستند و کشور عزیزمان و همچنین 
الزم،  بسترهاي  و  شرایط  ایجاد  با  است  توانسته  جاري  دولت 
موجبات بهره گیري از ظرفیت ها و پتانسیل هاي زنان روستایي را در 

عرصه مدیریتي، بیش از پیش فراهم سازد. 

نمودار شماره 1: مقایسه تعداد دهیاران زن، طي سومین و 
چهارمین دوره فعالیت شوراهاي اسالمي شهر و روستا؛ مأخذ: 

سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور، معاونت امور دهیاري ها، 
دفتر برنامه ریزي و مدیریت توسعه روستایي
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 ريزي و مديريت توسعه روستاييبرنامه، دفتر هاهاي كشور، معاونت امور دهياريها و دهياريسازمان شهرداريمأخذ: 

 
 156بتتا رشتتد وره دوم شتتوراها دنفتتر، در  150تعتتداد دهيتتاران زن در دوره اول شتتوراها شتتود، همتتانرور كتته م حيتته مي

در نفتتر  و  888ه بتتنفتتر   400درصتتدي از  123بتتا رشتتد  در دوره ستتوم شتتوراها  ،نفتتر 400بتته حتتدود  150درصتتدي، از 
عتتداد در پايتتان تايتت   و داشتتته استتت رستتيده و نتترو صتتعودي نفتتر  1544درصتتدي بتته 74 رشتتددوره چهتتارم شتتوراها بتتا 
  .افزايش يافته استزن  دهيار نفر 2167درصدي به 43.34رشددوره چهارم شوراها با 

  يستتايو س ينگتتفره ،ياجتمتتاع يهارصتتهحضتتور و مشتتاركت زنتتان در عآمتتار و اع عتتاق فتتوق حتتاكي از آن استتت كتته، 
كشتور  ت در توستعهرشتد چشتمگيري داشتته و ايت  امتر نمايتانگر نالتش فعا نته ايت  قشتر از جمعيتعي دولت يتازده  

ولتتت همچنتتي  د وو كشتتور عزيزمتتان  برختتوردار هستتتند ييبتتا  يهايهتتا و توانمنتتدتيچتترا كتته زنتتان از  رف استتت.
هاي زنتتان هتتا و پتانستتي از  رفيتييتتري جتتاري توانستتته استتت بتتا ايطتتاد شتترايال و بستتترهاي  زم، موج تتاق بهره

 روستايي را در عرصه مديريتي، بيش از پيش فراه  سازد.
 پراكنش فضايي دهياران زن در كشور :1شماره  نقشه 
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 نقشه شماره 1: پراکنش فضایي دهیاران زن در کشور؛ مأخذ: سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
کشور، معاونت امور دهیاري ها، دفتر برنامه ریزي و مدیریت توسعه روستایي
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مشاهده وضعیت روند تغییرات نشان مي دهد که  تعداد دهیاران 
زن در پایان دوره چهارم شوراها در استان هاي کشور، با نرخ رشد 
40.34 درصد رو به افزایش بوده است که این امر نیز نشانگر حضور 
و مشارکت فعال و گسترده زنان در حوزه اجتماعي و مدیریت محلي 

در روستاها مي باشد. 
3. وضعیت دهیاران  زن، در آغاز و پایان دوره چهارم 

شوراهاي اسالمي شهر و روستا
مشاهده وضعیت دهیاران زن در آغازه و پایان دوره چهارم شوراهاي 

اسالمي شهر و روستا نشان مي دهد که، در اکثر استان هاي کشور 
تعداد دهیاران زن درپایان دوره چهارم شوراي اسالمي نسبت به 
آغاز دوره چهارم افزایش یافته است. بدین ترتیب استان کرمان با 
11.63درصد، استان گیالن با 7.34 درصد و سپس استان سیستان 
و بلوچستان با 6032 درصد، به ترتیب بیشترین میزان افزایش تعداد 
دهیاران زن در طول مدت خدمت این دولت را به خود اختصاص 

داده اند.
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 ريزي و مديريت توسعه روستايي، دفتر برنامههاهاي كشور، معاونت امور دهياريها و دهياريسازمان شهرداريمأخذ: 

  طي سومين و چهارمين دوره فعاليت شوراهاي اسالمي شهر و روستا ،زن دهياران وضعيت تغيير  .2
 ) به تعداد( دهياران زن، طي سومين و چهارمين دوره فعاليت شوراهاي اسالمي شهر و روستاروند تغيير  :2نمودار شماره 

 
 ريزي و مديريت توسعه روستاييبرنامه، دفتر هاهاي كشور، معاونت امور دهياريها و دهياريسازمان شهرداريمأخذ: 
 

با نترو ، هاي كشوردر استانوراها پايان دوره چهارم شتعداد دهياران زن در  دهد كه مشاهده وضعيت روند تغييراق نشان مي
جتمتاعي نان در حوزه ازكه اي  امر نيز نشانگر حضور و مشاركت فعال و يسترده  است بوده افزايشرو به  درصد 40.34رشد 

 باشد. و مديريت محلي در روستاها مي
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دهياران زن در سومين دوره شوراها دهياران زن آغاز چهارمين دوره شوراها
دهياران زن پايان چهارمين دوره شوراها

نمودار شماره 2: روند تغییر دهیاران زن، طي سومین و چهارمین دوره فعالیت شوراهاي اسالمي شهر 
و روستا ) به تعداد(؛ مأخذ: سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور، معاونت امور دهیاري ها، دفتر 

برنامه ریزي و مدیریت توسعه روستایي

2. وضعیت تغییر دهیاران  زن، طي سومین و چهارمین دوره فعالیت شوراهاي اسالمي شهر و روستا 

نمودار شماره 3: وضعیت دهیاران زن، در آغاز و پایان دوره چهارم شوراهاي اسالمي شهر و روستا؛ مأخذ: 
سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور، معاونت امور دهیاري ها
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 شوراهاي اسالمي شهر و روستا در آغاز و پايان دوره چهارموضعيت دهياران  زن،  .3

تاشهر و روسدر آغاز و پايان دوره چهارم شوراهاي اسالمي دهياران زن، وضعيت  :3نمودار شماره 

 
 هاهاي كشور، معاونت امور دهياريها و دهياريسازمان شهرداريمأخذ: 

 
اكثتر  دردهتد كته، مشاهده وضعيت دهياران زن در آغازه و پايان دوره چهارم شوراهاي است مي شتهر و روستتا نشتان مي

بدي   .ه استفزايش يافتا از دوره چهارمآغدوره چهارم شوراي اس مي نس ت به پايان هاي كشور تعداد دهياران زن دراستان
بته  ،درصتد 6032 ابتسيستان و بلوچستان  و سپس استان درصد 7.34با  يي ناستان  ،درصد11.63با  مانكراستان ترتيب 

 اند.ادهترتيب بيشتري  ميزان افزايش تعداد دهياران زن در عول مدق خدمت اي  دولت را به خود اختصاص د
 

 
 
 
 
 

 كل كشوردهياران تحصيالت  با زن ران اتحصيالت دهي وضعيت مقايسه  .4

 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

قي
شر

ن 
جا

رباي
آذ

بي
غر

ن 
جا

رباي
آذ

يل
ردب

ا
رز

الب
ان

فه
الماص
اي

هر
وش

ب
ان

هر
ت

ري
تيا

بخ
 و 

ال
مح

هار
چ

وي
رض

ن 
سا

خرا
بي

جنو
ن 

سا
خرا

لي
شما

ن 
سا

خرا
ان

ست
خوز

ان
نج

ز
ان

سمن
ان

ست
وچ

وبل
ن 

ستا
سي

س
فار

ين
زو

قمق
ان

ست
رد

ك
ان

كرم
شاه

مان
كر

مد
 اح

وير
و ب

يه 
يلو

هك
ك

ان
ست

گل
الن

گي
ان

ست
لر

ان
در

ازن
م

زي
رك

م
ان

زگ
هرم

ان
مد

زده
ي

درصد دهياران زن در آغاز چهارمين دوره شوراها
درصد دهياران زن در پايان چهارمين دوره شوراها

0
50
100
150
200
250
300

0.00
2.00
4.00

6.00
8.00
10.00
12.00
14.00



47ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی شماره 50

زن  دهیاران  تحصیلي  وضعیت  مي شود،  مالحظه  همانطورکه 
بیانگر این است که حدود 54  درصد از دهیاران زن با تحصیالت 
در  دکتري(  و  ارشد  کارشناسي  کارشناسي،  )کارداني،  دانشگاهي 
عرصه مدیریت روستایي فعالیت دارند که این رقم در کل کشور 39 
درصد مي باشد. بنابراین نسبت تحصیالت دهیاران زن از کل کشور 
15 درصد بیشتر مي باشد و این رشد مثبت، نشان دهنده عالقه و 
اشتیاق زنان به تحصیل و کسب مدارج علمي دانشگاهي پس از 
مدیریت  در عرصه  تحول  عامل  و  است  اسالمي  انقالب  پیروزي 

روستایي مي باشد.

مقطع  در  که  است  آن  از  حاکي  فوق  اطالعات  و  آمار  همچنین 
 14.53 درصد(   39( زن  دهیاران  تحصیالت  کارشناسي  تحصیلي 
درصد نسبت به تحصیالت کل کشور )24.47 درصد(، رشد مثبت 

داشته است که بسیار قابل تأمل مي باشد. 
تحصیالت  نیز  باالتر  و  ارشد  کارشناسي  تحصیلي  مقطع  در   
دهیاران زن )3 درصد(، 1.56 درصد نسبت به تحصیالت  دهیاران 

کل کشور )1.44 درصد( رشد مثبت قابل مالحظه اي داشته است.

نمودار شماره 4: وضعیت تحصیالت دهیاران زن در مقایسه با کل کشور؛ مأخذ: سازمان شهرداري ها و 
دهیاري هاي کشور، معاونت امور دهیاري ها

6 
 

 در مقايسه با كل كشور دهياران زنوضعيت تحصيالت  :4نمودار شماره 

 
 هاهاي كشور، معاونت امور دهياريها و دهياريسازمان شهرداريمأخذ: 
 

بتا دهيتاران زن  از درصتد  54 حتدودوضعيت تحصتيلي دهيتاران زن بيتانگر ايت  استت كته شود، مي م حيهكه همانرور
ه اي  رق  كدارند يت )كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري( در عرصه مديريت روستايي فعال تحصي ق دانشگاهي

رشتد  و ايت  باشتدمي بيشتر درصد 15س ت تحصي ق دهياران زن از ك  كشور نباشد. بنابراي  مي درصد 39ك  كشور در 
ي استت و زي انال ب اس مع قه و اشتياق زنان به تحصي  و كسب مدارج علمي دانشگاهي پس از پيرو دهندهنشان، مث ت
 باشد.تحول در عرصه مديريت روستايي مي عام 

 درصتد( 39)تحصتي ق دهيتاران زن  كارشناستيدر مالرتع تحصتيلي همچني  آمار و اع عاق فوق حاكي از آن است كه 
 باشد. يمكه بسيار قاب  تأم  رشد مث ت داشته است ، درصد( 24.47)  كشور نس ت به تحصي ق ك درصد 14.53

 تحصتي ق  هنست ت بت درصتد 1.56درصتد(،  3) نيتز تحصتي ق دهيتاران زن و با تر كارشناسي ارشد تحصيلي رعدر مال 
 .اي داشته استقاب  م حيهدرصد( رشد مث ت  1.44) دهياران ك  كشور
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4. مقایسه وضعیت  تحصیالت دهیاران زن با  تحصیالت دهیاران کل کشور

استانردیف
تعداد دهیاران 

زن 

مدرک تحصیلي
سابقه دهیاران

کارشناسيکاردانيدیپلمزیر دیپلم
کارشناسي 

ارشد
دکترا

2401535103.58آذربایجان شرقي1
64028727203.78آذربایجان غربي2
46012725205.46اردبیل3
48022321203.83اصفهان4
90324003.78البرز5
2803520006.71ایالم6
2308212102.96بوشهر7
160447105.06تهران8
110218004.00چهارمحال و بختیاري9
50025419203.29خراسان جنوبي10

جدول شماره 4: آمار دهیاران زن کشور به تفکیک استان، مدرك تحصیلي و سابقه فعالیت در دهیاري؛ مأخذ: سازمان شهرداري ها و 
دهیاري هاي کشور، معاونت امور دهیاري ها، دفتر برنامه ریزي و مدیریت توسعه روستایي
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استانردیف
تعداد دهیاران 

زن 

مدرک تحصیلي
سابقه دهیاران

کارشناسيکاردانيدیپلمزیر دیپلم
کارشناسي 

ارشد
دکترا

276013528107604.84خراسان رضوي12
3301568304.48خوزستان13
68033428302.60زنجان14
2005213003.65سمنان15
1370951920203.78سیستان و بلوچستان16
1070331256403.34فارس17
34014613103.04قزوین18
00000000.00قم19
57034319103.42کردستان20
25201173696303.90کرمان21
77044426303.84کرمانشاه22
2609112402.88کهكیلویه و بویر احمد23
64033819404.78گلستان24
1590641763813.39گیالن25
50028417103.54لرستان26
1300392862102.63مازندران27
1080521141403.76مرکزي28
950551425103.07هرمزگان29
49018623205.23همدان30
191638109.38یزد31

 
 

 21671993255842651121.10
4.03= میانگین      33535کل

جمع بندي
علي رغم  که  است  واقعیت  این  بیانگر  فوق  شاخص هاي  تحلیل 
هجمه هاي منفي کشورهاي بیگانه نسبت به کشورهاي اسالمي، 
در  زنان  حضور  عدم  بر  مبني  ایران،  عزیزمان  کشور  بویژه 
عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي- فرهنگي، سیاسي و ... در جامعه، 
شاهد هستیم که بعد از پیروزي انقالب اسالمي، همواره زنان کشور 
مدارج  کسب  و  تحصیل  عرصه  در  پیشرفت  با  توانسته اند  ایران 
داشته   جامعه  در  گسترده  و  فعال  حضوري  دانشگاهي،   و  علمي 

باشند و این مشارکت در تمامي سطوح مدیریتي )ملي، منطقه اي، 
لذا مي بایست  ناحیه اي و محلي( قابل مالحظه و چشمگیر است. 
و  قانوني  دست اندرکاران عرصه حكومتي و همچنین ساختارهاي 
بهره گیري هر چه  تا موجبات  نموده  را جزم  باالدستي، عزم خود 
بیشتر از این ظرفیت ها و پتانسیل هاي موجود در کشور را فراهم 
نموده و بستر الزم براي مشارکت و حضور بیش از پیش زنان را 

در جامعه فراهم آورند.                                                                             

ادامه جدول شماره 4
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مـعــرفی روســتــا

معرفي دهیاري روستاي ریحان آباد
مجوز  با   ،1383 اسفند   12 تاریخ  در  ریحان آباد  روستاي  دهیاري 
تاسیس وزارت کشور شروع به فعالیت نمود و در حال حاضر از درجه 2 
برخوردار مي باشد. از آن هنگام تاکنون پیشرفت و تغییرات بسزایي در 
سطح روستا اتفاق افتاده است. از جمله این فعالیت ها که با همت مردم 
و پیگیري شورا و دهیاري روستاي ریحان آباد اجرا شده است، مي توان 
به موارد زیر اشاره کرد: اجراي طرح هادي، تعریض خیابان هاي روستا 
به طول 4000 متر، آسفالت و پیاده روسازي مسیر خیابان با مشارکت 
مردمي و بنیاد مسكن انقالب اسالمي، تهیه زمین به مساحت  4000 
متر جهت احداث سالن ورزشي، تهیه زمین و احداث یک حلقه چاه 
آب شرب و تكمیل و بهره برداري با همكاري شرکت آب و فاضالب 
روستایي، احداث دیوار حایل رودخانه روستا به طول 300 متر، احداث 
و ساخت مسجد محل با مشارکت مردم و خیرین روستا، تسطیح مزارع 
روستا  اسالمي  شوراي  اعضاي  مي باشد.    ... و  شالیزاري  کشاورزي 
روستاي  در  را  دهیاري  مسؤولیت  حاضر  حال  در  و  مي باشند  نفر   3
ریحان آباد جناب آقاي حسین محمدي بر عهده دارد. بنابراین با توجه 
اینكه روستاي ریحان آباد، داراي جاذبه هاي طبیعي و گردشگري  به 
بسیار است این فعالیت ها مي تواند در جذب گردشگران بیشتر به روستا 

نقش بسزایي داشته باشد.  
موقعیت و مشخصات عمومي روستا

روستاي ریحان آباد یكي از روستاهاي بسیار زیباي شمال کشور است 

که در بخش کلباد از توابع شهرستان گلوگاه در استان مازندران واقع 
شده است. این روستا با جمعیتي حدود 956 نفر ) بر اساس سرشماري 
به  جنوب  از  گرگان(،  )خلیج  خزر  دریاي  به  شمال  از   ،)1395 سال 
به  از غرب  لمراسک و  به مزارع روستاي  از شرق  البرز،  جنگل هاي 
کیلومتري شرق  در 15  روستا  این  است.  متصل  قلعه پایان  روستاي 
آسفالته  راه  شمالي  کناره  در  گلوگاه  غرب  کیلومتري   12 و  بهشهر 
روستای  شده است.  واقع  راه آهن  جنوبي  کناره  و  گرگان  تهران- 
ریحان آباد، یكی از روستاهای بسیار قدیمی منطقه محسوب می شود. 
طبق گفته های اهالی قدیمی روستا و تحقیقات انجام شده، این روستا 
از سمت  بیشتری داشته، به طوری که وسعت آن  در گذشته وسعت 
جنوب تا شهبند )دامنه جنگل( و از سمت شمال تا 900 متر پایین تر از 
محل فعلی آن بوده است. همچنین در برخی از زمین های کشاورزی 
مشاهده  دوران  آن  سفالی  آثار  هنوز  سیخی«،   « به  معروف  روستا، 
می گردد و گفته می شود بسیاری از ساکنان روستا در اثر بیماری وبا از 
بین رفته اند. آب و هواي روستاي ریحان آباد معتدل و مرطوب مي باشد، 
معموال حداقل درجه حرارت در دي و بهمن ماه )5- درجه( و حداکثر 
آن در تیر و مرداد )35+ درجه( ماه سال همچنین حد متوسط رطوبت 

62 تا 72 درصد مي باشد. 
شغل اکثر مردم این روستا، کشاورزي و باغداري است و دامداري، 
مي باشد.  اهالي  از  محدودي  تعداد  شغل  نیز  صیادي  و  طیورداري 
برنج ، توتون، گندم، پنبه، کلزا، انار و مرکبات، از مهمترین محصوالت 

ریحان آباد
روستایي پویا در زمینه اشتغال زنان

  زهره سلطانی
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زبان مردم  باغي روستاي ریحان آباد محسوب مي شود.  و  کشاورزي 
روستا، طبري یا مازندراني، بازمانده زبان ایرانیان قدیم است که دیرتر 
بیگانه اي چون: عربي،  زبان هاي  تاَثیر  زبان ها، تحت  از سایر  وکمتر 
مغولي و تاتاري قرار گرفته  است، به  گونه اي که تا قرن پنجم هجري، 
پادشاهان طبرستان به خط پهلوي مي نوشتند و سكه مي زدند. دو کتیبه 
که به خط پهلوي در ِرِسكت، واقع در دودانگه ساري و گنبد الجیم واقع 
در سوادکوه به دست آمده است، مؤّید این مطلب است. کل جمعیت 

ران مسلمان و پیرو مذهب شیعه دوازده امامي )جعفري( مي باشند.
روستای  تاریخی   جاذبه هاي  و  پیشینه  تسمیه،  وجه 

ریحان آباد
روستاهای شهرستان  از کهن ترین  یكی  تاریخی  نظر  از  ریحان آباد 
گلوگاه است و قدمت آن تقریبا به 2500 سال پیش مي رسد. در گذشته 
نام این روستا »ران« بوده  است و در وجه تسمیه آن چنین آمده است 
که در زمان های قدیم زنی به نام ریحانه در روستا زندگی می کرده ، که 
به علت داشتن صفات نیک فراوان و مدیریت قوي در روستا، این روستا 

به یاد این زن نیكو به ریحان آباد تغییر نام یافته است.
روستاي ریحان آباد که در ضلع شمالی جاده ساری به گرگان و در 
شمال روستای ولمازو قرار دارد،  همانند روستاهای همجوار خود دارای 
بیشنه زیادی است. برخی از مردم روستا بصورت مهاجر و برخی دیگر 
هم بومی این روستا بوده اند و بومیان اصیل این روستا به همراه دیگر 
اهالی روستاهای لمراسک و ولمازو خود را از باقی بازماندگان مردمان 
شهربند، شهری که در حال حاضر در کنار روستای ولمازو  قرار دارد، 
می دانند و این تفكر باعث شده است که نزدیكی و همدلی بسیاری بین 

مردم این سه روستا ایجاد شود.
از مهمترین بناهاي تاریخي این روستا مي توان به حمام عمومي روستا 
اشاره کرد که با مساحت بیش از 200 متر مربع و مصالح عمده سنگ 
توسط  انزالي ها،  هزینه  با  شمسي  هجري   1225 سال  در  ساروج  و 
معماراني از روستاي نوا الریجان به سرپرستي غالمرضا نوائي ساخته 
این حمام مجددا در سال هاي 1271 و 1305 هجري شمسي  شد. 
توسط معماراني از نوا به ترتیب توسط استاد اسداهلل و نوائي فرزندان 
استاد غالمرضا تجدید بنا و بازسازي گردید. آخرین بار هم در سال 
1356 هجري شمسي به دستور مهندس موسي اشرفي بازسازي و به 
مدت بیش از 25 سال مورد بهره برداري مردم روستا قرار گرفت و در 
حال حاضر به عنوان یكي از آثار ملي ایران به ثبت رسیده است. از دیگر 
اماکن تاریخي روستاي ریحان آباد، امام زاده قاسم از نوادگان امام موسي 
کاظم )ع( است که در پانصد متري و در سمت جنوب غربي این روستا 
واقع شده و به خاطر نزدیكي با جاده سراسري و داشتن زائر  سراي 
امام رضا )ع(، همه ساله پذیراي هزاران مسافر است. همچنین اموات 
روستاي ریحان آباد، در این امام زاده دفن مي باشند و 12 شهید روستا 
در آن آرمیده اند. سنگ باستاني و قبرستان گبریون بومیان کهن، قلعه 
اسپهبدان ژاماسبي، محوطه تاریخي شهرآباد )شهر بن(، قلعه عمارت 
تپه، آسیاب هاي آبي و دستي، کارگاه رنگ ریزي اشرف، مسجد قدیمي 
روستا، کارخانه نمک چال اشرف و کوره پز خانه ها نیز از دیگر اماکن 

تاریخي و باستاني روستاي ریحان آباد محسوب مي شوند. 

صنایع دستي روستا
از دیرباز در مناطق روستایي و جنگلي ناحیه، الک تراشي، مورد توجه 
پیشه وران و هنرمندان بوده و انواع سازه هاي آن براساس نیاز زندگي 
روزمره رشد یافته است. روستاییان ساکن مناطق جنگلي، بیشترین 
نیازهاي خود را از چوب تهیه مي کردند و در ساخت لوازم چوبي از 
تنه  و  ریشه  از  استفاده  با  استادکاران  بودند.  برخوردار  خوبي  مهارت 
مانند:  چوبي  ظروف  امروزي،  کار  ابزار  از  بهره گیري  بدون  درختان، 
جوله، کلز، الک دانه پاش، قند چوله، تنباکو چوله، قاشق، مالقه و کترا 
ابتكاري است و  تولید مي کردند. هنر الک تراشي در ناحیه یک کار 
جنگل نشینان با شناختي که از انواع درختان جنگلي دارند براي ساخت 
مصنوعات چوبي از ریشه و چوب درختان خاصي با استفاده از ابزار 
کار بسیار ابتدایي استفاده مي کنند. درختاني که از چوب آن ها براي 
این کار بهره مي گیرند: افرا، راش، ملج، توسكا، ممرز، شمشاد، نم دار 
و انجیلي است. ظروفي که از ریشه درختان تهیه مي شود، سبک تر و 
در مقابل سرما و گرما مقاوم تر است، ترک بر نمي دارد و در اثر ضربه 
به سادگي نمي شكند. الک تراشان معتقدند ظروفي که از ریشه درختان 
تهیه مي شود، اگر خوب نگه داري شود، عمر مفید آن ها حداقل باالي 
صد سال خواهد بود. به همین خاطر در گذشته الک تراشان لوازم مورد 
نیاز در منزل را از ریشه تحتاني، ریشه هایي که از ساقه با شیب مالیمي 
در خاک نفوذ کرده اند مي ساختند، زیرا به نظر آنان قسمت تحتاني این 

نوع ریشه ها کمتر در معرض برف و باران قرار داشت.    
از دیگر صنایع دستي روستاي ریحان آباد، قالي بافي، گلیم بافي، جاجیم 
... است که بخش عمده این صنایع  بافي، حصیربافي، پارچه بافي و 
توسط زنان روستا انجام مي شود. در واقع زنان پرانرژي و فعال روستا 
از گذشته هاي دور در خانه ها با تولید قالي، گلیم، جاجیم، حصیر و... 
در معرفي صنایع دستي روستا و کمک به اقتصاد خانواده خود نقش 

به سزایي داشته اند. 
مشارکت زنان در توسعه روستایي

الزمه توسعه یک جامعه، توسعه منابع انساني آن مي باشد. با توجه به 
اینكه زنان نیمي از منابع انساني روستا را تشكیل مي دهند، توسعه یک 
روستا بدون در نظر گرفتن زنان در برنامه هاي توسعه میسر نخواهد 
بود. در واقع مشارکت زنان روستایي توسط تعاوني هاي زنان ، منجر 
به توانمندسازي زنان روستایي مي شود. با توجه به نقش تعیین کننده 
زنان روستایي در حیات اقتصادي خانوار، شرکت تعاوني زنان روستایي، 
به عنوان راهكاري جهت مشارکت زنان در برنامه هاي توسعه روستا، 
مي تواند بسیار مؤثر واقع شود. شرکت تعاوني روستایي زنان یكي از 
دستاوردهاي انقالب اسالمي است که از بدو تأسیس تاکنون با سرعت 
زیادي رشد و گسترش یافته و مورد استقبال و توجه زیادي از سوي 
زنان روستایي قرار گرفته است. اما آنچه که در مورد شرکت هاي تعاوني 
زنان، بیش از هر چیز شایان توجه است، تأثیر عمیق و اساسي این 
شرکت ها بر فرهنگ جامعه روستایي است. تعاوني هاي زنان روستایي 
مي توانند با آموزش دادن تصمیم گیري گروهي و افزایش روحیه خود 
اتكایي و اعتماد به نفس در زنان، آن ها را براي توسعه مشارکتي آماده 

کنند. 
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شرکت تعاوني زنان روستایي ریحان آباد
در روستاي ریحان آباد 530 نفر از اهالي ساکن را زنان تشكیل مي دهند 
که منبع انساني مهمي جهت توسعه محسوب مي شوند. توجه به این 
سهم جمعیتي و همچنین نقش بسزاي زنان در توسعه روستا، منجر شد 
تا نهاد دهیاري )عبداهلل والیتي، دهیار سابق( روستا با همكاري هاي 
مستمر مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان، به برگزاري جلسات متعدد 
با مردم و مسئولین شهرستان گلوگاه بپردازد. در این جلسات، به دنبال 
ایجاد تعامل سازنده با مردم روستا و توجیه عمومي در خصوص نحوه 
استفاده از ظرفیت هاي مردمي، با هدف استفاده از ظرفیت هاي ویژه 
زنان روستایي، زمینه ایجاد تشكلي هدفمند و دانش محور تحت عنوان« 

تعاوني زنان روستایي ریحان آباد«، در سال1393 فراهم گردید. 
پس از تشكیل شرکت تعاوني زنان روستایي ریحان آباد، دهیاري روستا 
مجددا با برگزاري جلسات کارشناسي بین مدیرعامل زن این تعاونی 
و اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی با کارشناسان خبره و مسئولین 
ادارات جهاد کشاورزی، فنی و حرفه ای میراث فرهنگی و صنایع دستی 
و تعاو، کار و رفاه  اجتماعی اقدام نمودند و پس از بررسی طرح های 

مختلف ارائه شده، مناسب ترین طرح انتخاب و اجرایی گردید.
 در این طرح مشارکت زنان روستای ریحان آباد، شرایط و ویژگی های 
خاص زیر چراغ راه کارهای بعدی قرارگرفت:                                                                                                        

• طرح ها باید انسجام و اتحاد زنان روستا و سایرین را تقویت کند.
طرح ها بایستی در مجاورت کانون گرم خانواده اجرایی گردد تا در کنار 

کار، اساس خانواده و مسئولیت زنان در خانه کمرنگ نشود.
• طرح ها باید با توانمندی ها و ظرفیت های زنان متناسب باشد. 

• آموزش و ارتقاء سطح مهارت ها و چند مهارتی شدن زنان روستا 
همواره مد نظر باشد.

• طرح ها بایستی ابتداً در سطح محدود اجرا گردد و سپس نسبت به 
توسعه آن اقدام گردد تا تجربیات الزم دریافت گردیده و حداقل ریسک 

و خطر پذیری را با خود به همراه داشته باشد.
• طرح ها بایستی آینده نگرانه باشند و ضمن امكان توسعه آن در حد 

پیشرفته و وسیع. منتج به تولید ثروت و رفاه اقتصادی خانواده ها گردد.
با نگاه به شرایط و ملزومات فوق، طرح های کشاورزی در آغاز کار 
متناسب ترین زمینه را در تشكل زنان روستا داشت که به دنبال اعالم 
شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت  به  تعاونی  و  دهیاری  آمادگی 
به روستا  گلوگاه، سریعاً هسته دانشی و کارشناسی جهاد کشاورزی 
اعزام و نسبت به ظرفیت سنجی و برگزاری کالس هاي توجیهی اقدام 

شد.
کشاورزی شهرستان  جهاد  مدیریت  توسط  سنجی  ظرفیت  از  پس 
گلوگاه، هماهنگی الزم با مدیریت ترویج و آموزش استان مازندران 
تا برای اولین بار سایت الگوئی کاشت توت  صورت گرفت 
به  کمک  و  روستایی  زنان  اشتغال  ایجاد  ارگانیک جهت  فرنگی 
اقتصاد خانواده در راستای بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد 
مقاومتی و الگوی مناسب کاشت مكانیزه و محصول سالم در روستای 
ریحان آباد با همكاری و مدیریت شرکت تعاونی روستائی زنان این 
روستا انجام پذیرد که در این امر کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان 

گلوگاه بطور مستمر به ترویج و آموزش عملي فرایند آماده سازی زمین، 
کاشت و نگهداری در بین زنان شرکت تعاونی پرداختند. و در حال 
حاضر نیز مراحل کاشت مكانیزه توت فرنگی ارگانیک به روش آبیاری 

قطره ای به نحو مناسبی به اتمام رسیده است.
راه اندازي سایت الگویي کاشت توت فرنگي ارگانیک 

با  ناحیه،  کشاورزي  جهاد  مدیریت  توسط  ظرفیت سنجي  از  پس 
هماهنگي الزم مدیریت ترویج و آموزش استان مازندران، براي اولین 
اشتغال  ایجاد  ارگانیک، جهت  توت فرنگي  کاشت  الگویي  سایت  بار 
زنان و حرکت در مسیر توسعه روستاي ریحان آباد و اقتصاد مقاوتي، با 
همكاري نهاد دهیاري و شرکت تعاوني زنان روستایي راه اندازي شد. 
در این میان کارشناسان جهاد کشاورزي ناحیه جهت آماده سازي فرایند 
زمین و مراحل کاشت و نگهداري محصول به برگزاري کالس هاي 

آموزشي براي زنان روستایي اقدام نمودند. 
اهداف  اجراي طرح مذبور                                              

• آموزش و ترویج تولید محصوالت سالم و ارگانیک      
• افزایش و ارتقاي دانش و مهارت

• افزایش توانمندي و اعتماد به نفس زنان روستایي
• اقتصادي شدن تولیدات در روستا

• ایجاد اشتغال براي زنان روستایي و کمک به اقتصاد خانواده ها در 
روستا                                                                                      

در  رهبري،  معظم  مقام  بیانات  راستاي  در  مناسب  سازوکاري   •
خصوص اقتصاد مقاومتي                                                  
مراحل کاشت توت فرنگي ارگانیک در روستاي ریحان آباد

در ابتدا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان گلوگاه با همكاري دهیاري 
و شرکت تعاوني زنان روستایي ریحان آباد، در راستاي توانمندسازي و 
آموزش بهره برداران بخش کشاورزي در تعاوني، اقدام به تهیه  زمیني 
به مساحت 700 متر مربع و کشت توت فرنگي کامارسو نمودند. پس 
از تهیه زمین و عناصر مورد نیاز،به شخم زمین، ایجاد شیار، استفاده 
از کودهاي پایه و دیسک زدن پرداختند. مراحل مختلف اجراي طرح 

به شرح زیر است:
مرحله اول: آماده سازي زمین و ایجاد جوي و پشته پس 

از شخم
پس از اینكه زمین شخم زده شد، با ایجاد خزانه هایی در ابعاد 1/20 × 
27متر مربع )شكل شماره 1( و بر اساس موقعیت زمین، فضای مورد 

نظر برای 5000 بوته توت فرنگی ایجاد مي گردد. 
 مرحله دوم: کشیدن پالستیک مخصوص برروي پشته ها

خزانه،  دوطرف  در  پالستیكي  لوله هاي  تعبیه  از  پس  مرحله  دراین 
پوشش پالستیكي سیاه رنگي )شكل شماره 2( جهت گرم نگه داشتن 
بستر کاشت و مبارزه با علف هرز، روي بستر کشیده و با خاک اطراف 

خزانه مهار مي گردد. 
راه اندازي  و  اصالح شده  نهال هاي  نشاء  سوم:  مرحله 

سیستم آبیاري قطره اي
در این مرحله روي پوشش پالستیكي که از قبل در ابعاد 25 سانتي 
شماره3(.  )شكل  مي گردد  نشاء  توت فرنگي  نشاهاي  بود،  شده   پانچ 
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لوله های  به  اصلی  لوله های  قطره ای،  آبیاری  سیستم  تكمیل  جهت 
فرعی متصل می شود )شكل شماره4(.

     براورد تولید از هر بوته حداقل 200 گرم می باشد که در طول 
معادل 45000000  درآمدی  و  کیلوگرم  به 1000  اول، حداقل  سال 
ریال می رسد. در سال دوم، عالوه بر فروش محصول، فروش نهال نیز 
به آن اضافه می شود که از این لحاظ درآمد قابل توجهی برای خانوار 

روستایی محسوب می شود.
همت بلند زنان روستای ریحان آباد و پیگیری و سخت کوشی آن ها 
در کنار همكاری و تعامل سازنده و تاثیر گذار دهیاری روستا و اظهار 
فرنگی  توت  الگویي  سایت  پیاده سازی  از  مسئولین  رضایت مندی 
کشاورزي  جهاد  سوي  از  جدیدي  مجوز  صدور  به  منجر  ارگانیک، 
شهرستان گلوگاه، به تعاوني زنان روستایي، براي اجراي طرح کاشت 

مكانیزه خیار ارگانیک با شیوه آبیاري قطره اي شد. 
سایرطرح هاي پیش رو در راستاي مشارکت زنان روستاي ریحان آباد

همكاری تنگاتنگ دهیاری روستا با تشكل زنان در ایجاد بستر مناسب 
برای فراگیری و راه اندازی شرکت تعاونی، انگیزه ای مضاعف در بین 
زنان روستا بوجود آورده است. به طوري که درحال حاضر در روستاي 
ریحان آباد، هنر شیرینی پزی محلی زنان تبدیل به یک منبع درآمد 
براي خانواده های آنان شده است. پخت شیرینی های محلی و سنتی 
بسیار خوشمزه و بسته بندی و فروش و توزیع آن در سطح قنادی ها و 
فروشگاه های شهرستان گلوگاه و همچنین تولید و توزیع انواع مربا و 
ترشي محلی با استفاده از تولیدات روستا نیز اخیراً به سایر فعالیت های 
تشكل زنان روستا اضافه شده است و از این محل منبع درآمد مناسبی 
عاید خانوارها شده که ارتقاء سطح معیشت و رفاه آنان را بدنبال خواهد 
داشت. درکنار موارد فوق مي توان به برگزاری جلسات قرآنی و مذهبی، 
شرکت موثر در برنامه ها و فعالیت های اجتماعی زنان در روستا و غیره، 

به عنوان پیامدهایي از این حرکت هماهنگ و حساب شده اشاره کرد.
گیاهان  کاشت  سنتی،  خیاطی  دوزی،  چرم  دستی  صنایع  آموزش 
داروئی ، مزرعه پرورش قارچ و ... در برنامه طرح های آینده تعاونی 
در سال آتي قرار دارد و در حال حاضر طرح توجیهی آن و مراحل 
امكان سنجی اجرای آن ها در دست بررسی توسط کارشناسان خبره و 

با تجربه مي باشد.
منابع:

• حبیبي، غالمرضا )1391(، ریحان آباد )ران( نگین دیار کبود جامگان، 
انتشارات ارنواز، رشت

• سایت استانداري مازندران
• شوراي اسالمي و دهیاري سابق روستاي ریحان آباد

• ویكي پدیا )دانشنامه آزاد(
Reihan�abad.blogfa.com  •
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بر اساس آمار سرشماري سال 1395 نیمي از جمعیت ایران را زنان 
تشكیل می دهند، از این رو نقش و ظرفیت زنان در چرخه اقتصادی و 
اجتماعی قابل توجه مي باشد. بهره گیري از این ظرفیت فعال و پویاي 
و  برنامه ریزي صحیح  طریق  از  اقتصادی،  شرایط سخت  در  جامعه 
شایاني  سیاست های الزم کمک  و  تدابیر  اتخاذ  و همچنین  اصولي 
اشتغال  و  تولید  همچنین  و  اقتصادی  بحران  بر  آمدن  فایق  جهت 

به شمار  رود.  
یكي از مهمترین زمینه هاي تحقق این مهم،  فراهم نمودن بستر 
مشارکت زنان در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي است که تعاوني ها 
مي روند.  به شمار  آن  بارز  نمونه  مشارکت جو  سازمان هاي  مثابه  به 
فعالیت سازمان یافته زنان در قالب تعاوني ها ضمن کمک به استقالل 
فكري و ارتقاي توانمند ي هاي آنان، موجب مشارکت فعال آن ها در 

فعالیت هاي گروهي نیز مي گردد.
تعاوني ها، محملي مناسب براي رشد توانایي هاي زنان است که به 
فرهنگ  پرتو  در  و  اعضاء  برابری  اصل  رعایت  با  و  تبعیض  از  دور 
مشارکت عمومی تجلي مي یابد. تشكیل و تقویت تعاوني هاي زنان 
در کشور مي تواند ضمن فراهم نمودن زمینه هاي الزم براي مشارکت 
به  و فرهنگی منجر  اقتصادی  اجتماعی،  زنان در عرصه هاي  بیشتر 

تحقق عدالت اجتماعی و اقتصاد مقاومتي شود. 
بر  مروري  بعدي  بخش هاي  در  داریم  سعي  کوتاه  مقدمه  این  با 
ریشه هاي تشكیل تعاوني هاي زنان در ایران و جهان بپردازیم و در 
ادامه ضمن آسیب شناسي موضوع، به یكي از نمونه هاي موفق فعالیت 
زنان در روستاهاي کشور با محوریت شرکت هاي تعاوني دهیاري ها 

اشاره نماییم.  
مروري بر تشکیل تعاوني هاي زنان در جهان 

اولین تعاونی جهان در سال 1830 در »راچدیل« انگلستان از سوی 
60 نفر کارگر بافنده و با نام »تعاونی دوستانه راچدیل« شكل گرفت. 
این تعاونی در عمل موفق به اجرای برنامه های خود نشد و 13 سال 
بعد در سال 1843 در همان شهر، 27 مرد و یک زن »شرکت تعاونی 
راچدیل« را راه اندازی کردند که عضویت »تودوال« در جمع مردانه 

این تعاونی، اولین حضور رسمی  زنان در تعاونی ها است.
در قرن نوزدهم یک زن انگلیسی به نام »نوئل بایرون« با عالقه ایی 
وافر کوشید تا راه و رسم تعاون را در زمینه های اجتماعی و اقتصادی به 
هم نوعان عصر خود بیاموزد و آن ها را به اجرای اصول تعاون ترغیب 
کند. انتشار اولین نشریه تعاونی در انگلیس مدیون همكاری مادی و 
معنوی این زن بوده است. او همچنین در تشكیل شرکت تعاونی های 
شهرهایی چون: لیورپول، لیستر، اسپیال فیلد و سامسكس همكاری 

تعاونی  فعالیت های  آغاز  از  اینكه  با  داد.  نشان  خود  از  چشم گیری 
در قرن نوزدهم هیچ گونه منعی برای عضویت زنان در شرکت های 
تعاونی وجود نداشت، اما اغلب زنان عضو تعاونی هاي مصرف بودند 
این محدودیت ها سبب شد  نداشتند.  نقشی  تعاونی ها  و در مدیریت 
تعدادی از زنان عضو تعاونی ها به این شرایط واکنش نشان داده و با 
تالش ها و مبارزات مستمر، سرانجام در سال 1883 میالدی توانستند 
نقش خود را در پیشبرد هدف های این نهضت به نحو شایسته ایفا 
کنند؛ از اینروي در نشریه اخبار تعاونی، ستونی برای زنان اختصاص 
داده شد و زنان با نوشتن مقاله هایي، خواهان بر عهده گرفتن وظایف 

سنگین تری در تعاونی شدند.
پایه و اساس  به عرصه هاي مدیریتي،  زنان در زمینه ورود  جنبش 
با  تعاونی«  شرکت های  عضو  زنان  صنفی  »سازمان  شكل گیري 
عضویت پنجاه نفر شد. تجربه موفق تعاونی ها و فعالیت های این زنان 
کشورهای  در  به ویژه  کشورها؛  از  بسیاری  در  امروزه  که  شد  باعث 
افزایش  و  زنان  تشویق  برای  گوناگونی  روش های  توسعه  حال  در 
آن ها  از  برخی  که  شود  طراحی  اقتصادی  امور  در  آنان  مشارکت 
توسط سازمان های رسمی  )مثل بانک ها و تعاونی ها( و تعدادی توسط 

سازمان های غیردولتی به تجربه گذاشته شده است.
تعاونی های زنان در ایران

قالب کارکرد  زنان روستایي در  پژوهش ها نشان مي دهد همكاري 
که  گونه اي  به  است،  بوده  متداول  گذشته  در  امروزي  تعاوني هاي 
در سال 1335 حدود 2 میلیون زن ایرانی در قالب »واره« در سطح 

روستاها، ایالت و عشایر ایران مشغول به فعالیت بودند.
با  ایران،  در  زنانه  سنتی  تعاونی  غیررسمي  سازمان  نوعی  »واره«، 
است.  استوار  مشارکت  و  برپایه جمع گرایی  که  است  دیرین  قدمتی 
این نوع تعاونی زنانه، تمام ویژگی های یک گروه منسجم را داراست؛ 
و  چهره،  به  چهره  و  بی واسطه  رابطه هایش  دارد،  مشخصی  هدف 
دارای ارزش است و در نهایت از یک هنجار و نظم دقیق برخوردار 

است.
پس از پیروزی انقالب اسالمی، نخستین تعاونی زنان در سال 1358 
در بخش کشاورزی با موضوع فعالیت کشت گیاهان دارویی تشكیل 
شد و هم اکنون تعداد 14 هزار و 340 شرکت تعاونی زنان با عضویت 
بیش از 206 هزار نفر و اشتغال زایی بیش از 151 هزار نفر بر اساس 
سامانه جامع تعاوني هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ثبت 
رسیده است و البته تنها حدود نیمی  از آن ها به تعداد هفت هزار و 
اشتغال زایی  نفر و  با عضویت حدود 107 هزار  تعاونی  329 شرکت 
حدود 76 هزار نفر فعال هستند. شرکت های تعاونی زنان با تجمیع 

حضور زنان در تعاوني ها

با تعاونی ها

  سید سیامک حامد
كارشناس ارشد كشاورزی-زراعت
  زهرا رفیعی
كارشناس ارشد مديريت توسعه روستايی
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آژانس های  از جمله  گوناگوني  گرایش های  در  و  اندک  سرمایه های 
اتومبیل کرایه، باغداری، برق و الكترونیک، بسته بندی، پرورش طیور 

و کرم ابریشم، فرش دستباف، صنایع دستی فعال مي باشند. 
در  تعاوني ها  سهم  افزایش  براي  را  الزم  بسترهاي  یازدهم  دولت 
اقتصاد کشور فراهم نموده است که از آن جمله مي توان به افزایش 
تعداد تعاوني هاي زنان و همچنین حضور پررنگ آنان در عرصه هاي 
مشارکت اجتماعي اشاره نمود. آمارها نشان مي دهد طي فعالیت دولت 
یازدهم، 1500 شرکت تعاونی زنان با عضویت بیش از 12 هزار نفر 
تأسیس  در کشور  فرصت شغلی  هزار  نمودن حدود 17  فراهم  با  و 
بخش هاي  در  مذکور  تعاوني هاي  که  است  ذکر  شایان  شده اند. 
مختلفي مشغول به فعالیت مي باشند که از جمله مي توان به تأسیس 
بیش از 500 شرکت تعاونی در حوزه خدمات، بیش از 460 شرکت 
تعاونی دربخش صنعت، حدود 300 شرکت تعاونی در حوزه کشاورزی 
و 160 شرکت تعاونی در زمینه فرش دستباف اشاره نمود. در مجموع 
رشته  از  گرایش   96 در  زنان  تعاونی  شرکت های  گفت  مي توان 
فعالیت های تولیدی، خدماتی و توزیعی مشغول به فعالیت مي باشند 
که بیشترین زمینه فعالیت آن ها در بخش تولید با سهم 63 درصدي 

را به خود اختصاص داده است. 
چالش هاي پیش روی زنان در تعاونی ها 

حضور  اخیر  سال هاي  در  شد  اشاره  بدان  پیش تر  که  همانگونه 
این  است.  پررنگ تر شده  اقتصادي  و  اجتماعي  زنان در عرصه هاي 
حضور بیشتر و مشارکت در توسعه کشور زمینه هاي جدیدي را براي 
مشارکت اجتماعي و فراهم  نمودن فرصت هاي شغلي جدیدي را رقم 
زده است. ورود زنان به بازار کار نشأت گرفته از نیاز جامعه و همچنین 
تغییر الگوي زندگي مي باشد، از سوي دیگر درخواست اشتغال به کار 
در خارج از خانه به موازات تغییر رویكرد و افزایش سطح تحصیالت 
دانشگاهي آنان، واقعیتي است که بازتاب آن در برنامه ریزي های خرد 

و کالن کشور نمود یافته است. 
عرصه هاي  در  زنان  مشارکت  میزان  که  می دهد  نشان  تحقیقات 
کمبود  از  ناشي  امر  این  که  بوده  تعاوني ضعیف  قالب  در  اجتماعي 
اجتماعي و  به حضور مؤثر آن ها در عرصه هاي  زنان نسبت  آگاهي 
عدم  همچنین  و  زمینه  این  در  جامع  برنامه ریزي  نبودن  اقتصادي، 
تعاوني ها فرصت هاي خوبي  مناسب مي باشد، هرچند  فرهنگ سازي 
براي رفع بیكاري و فقر در جامعه به شمار مي روند و حضور زنان در 

این عرصه ها راه جدیدي را براي توسعه کشور هموار مي سازد. 
به  مي توان  زنان  تعاوني  نامناسب  توسعه  دالیل  دیگر  از  همچنین 
بودن  پایین  تبع آن  به  تعاوني ها و  به عضویت در  آنان  تمایل  عدم 
مشارکت در تعاوني ها اشاره نمود. یكي دیگر از دالیل این امر مغفول 
ماندن فرصت ها و زمینه هاي جدید در تعاوني ها و همچنین توانایي و 
توانمندي هاي زنان در شكوفا  نمودن و خلق فرصت هاي جدید است. 

به  مي توان  ایران  در  زنان  تعاوني  توسعه  عدم  ریشه هاي  دیگر  از 
تعاوني  محیط  در  فعالیت  به  نسبت  مردم  اعتماد  بودن سطح  پایین 

و همچنین نبود تشكیالت ساختاري و شبكه اي اقتصادي در کشور 
بویژه در حوزه زنان اشاره نمود. 

در  زنان  تعاوني  توسعه  که  گرفت  نتیجه  مي توان  چنین  پایان  در 
براي  زنان  همدلي  و  مشارکت جویي  فرهنگ سازي،  مستلزم  کشور 
توسعه و فعالیت در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي است. در کنار 
آنان براي ورود به جامعه  این عوامل اهداف مشترک و عزم جدي 
امري ضروري  توسعه،  و  پیشرفت  براي  و تجمیع سرمایه هاي خرد 

تلقي مي شود. 
تعاوني ها  فعالیت  بر  مؤثري  عوامل  که  است  داده  نشان  تحقیقات 
تأثیرگذار و از جنبه هاي گوناگون قابل بررسي مي باشد. اما مي توان 
و  برون سازماني  درون سازماني،  ابعاد  در  را  عوامل  این  کلي  به طور 

ساختاري مورد بررسي قرار داد: 
1- عوامل درون سازماني: عواملي هستند که در داخل سیستم 
بر روي آن اثر مي گذارند؛ از جمله مدیریت، اصول تعاون، آموزش، 

مشارکت و رضایت اعضا و کارکنان.
در  از عواملي هستند که  آن دسته  2- عوامل برون سازماني: 
تأثیر  فعالیت ها  چگونگي  بر  و  بوده  درون سازماني  فضاي  از  خارج 
از:  این عوامل عبارتند  را برمي انگیزد؛  مي گذارد و واکنش هاي خود 

رابطه تعاوني با سازمان هاي دولتي یا سازمان هاي غیردولتي.
3- عوامل ساختاري: از عوامل دیگر موفقیت تعاوني ها است که 

شامل سن، جنس و میزان تحصیالت می شود.
زنان  تعاوني   همچنین مهم ترین موانع و محدودیت هاي پیش روي 

به شرح زیر مي باشد:
• ضعف جسماني زنان نسبت به مردان

• وجود موانع فرهنگي و اجتماعي حضور زنان در تعاوني ها
• پایین بودن سطح تحصیالت اعضا و هیئت مدیره

• عدم وجود نهادهاي پشتیبان نظیر اتحادیه ها
• خالء هاي قانوني و فرآیند پیچیده اداري در اخذ مجوزهاي الزم 

• کمبود سرمایه و وجود مشكالت اقتصادي
زنان  تعاوني   آنكه مهم ترین عواملي که مي توانند در توسعه  ضمن 

مؤثر واقع گردند، شامل موارد زیر می باشند:
1- مشاوره و توسعه ارتباطات انساني

2- تضمین خرید محصوالت تولیدي تعاوني هاي زنان
3- حذف قوانین دست و پا گیر

4- اصالح برخي قوانین
5- حمایت هاي مادي و معنوي از فعالیت هاي تعاوني زنان

6- گسترش برنامه هاي حمایت کننده از تعاوني هاي زنان
7- تخصیص وام با بهره پایین به تعاون گران

تعاوني  در  روستایي  زنان  اشتغال  از  موفق  نمونه اي 
دهیاري ها 

عرصه هاي  در  زنان  حضور  شد  اشاره  بدان  پیش تر  که  همانگونه 
اقتصادي و اجتماعي طي سنوات گذشته پررنگ شده و این امر بویژه 
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به چشم مي خورد،  بوضوح  روستا  در عرصه هاي مدیریتي در سطح 
این امر مؤید این است که توانایي زنان در عرصه مدیریت و اقتصاد 
سیاست هاي  مي تواند  کارآمد  و  برنامه ریزي صحیح  و  مانده  مغفول 
زمینه هاي  همچنین  و  سازد  محقق  روستاها  در  را  مقاومتي  اقتصاد 

افزایش تولید و اشتغال را در این مناطق فراهم نماید.
در  زنان  حضور  برای  تأمل  قابل  عرصه های  از  یكی  دهیاري ها 
براساس  نهادهاي مذکور  روستایي مي باشند که  حوزه هاي مدیریت 
تشكیل  کشور  روستاهاي  در  خودکفا  دهیاري هاي  تأسیس  قانون 
مدیریت  عرصه هاي  به  زنان  ورود  براي  را  جدیدي  فرصت هاي  و 
روستایي فراهم نمود. همزمان با سومین دوره شوراهای اسالمی شهر 
و روستا تعداد دهیاران زن در کل کشور 888 نفر بود که در ابتدای 
چهارمین دوره شوراهای شهر روستا به 1523 رسید و در انتهای این 
دوره به 2167 افزایش یافته است. شایان ذکر است که تعداد دهیاران 
زن در دوره اول شوراها 150 نفر بود که در دوره دوم با رشد 156 
نفر رسید بر همین روال در دوره سوم رشد 123  درصدی به 400 
درصدی و در دوره چهارم شوراها رشد 74 درصدی را شاهد بودیم 
که این ارقام حاکی از رشد و بالندگی فكری و فرهنگی روستاییان و 

توانمندی زنان در عرصه مدیریت روستایی است.
در  بویژه  اجتماعي  فعالیت هاي  در  زنان  حضور  جنبه هاي  دیگر  از 

مناطق روستایي کشور، شرکت تعاوني دهیاري هاست که عرصه هاي 
جدیدي را براي تولید و اشتغال در روستاها فراهم نموده است و طي 
اختیار  در  تعاوني ها  این  مدیریتي  از سطوح  بسیاري  گذشته  سنوات 
زنان بوده است. شایان ذکر است که بیش از 10 نفر از مدیران عامل 
شرکت تعاوني دهیاري ها را زنان تشكیل مي دهند و همچنین طرح هایي 

در زمینه اقتصادي با مشارکت زنان روستایي در حال انجام مي باشد. 
نان سنتي  توزیع  و  تولید  به طرح  آن مي توان  نمونه هاي موفق  از 
توسط شرکت تعاوني دهیاري هاي بخش زید آباد شهرستان سیرجان 
با هزینه اي  در سال 1394  این طرح  نمود که  اشاره  استان کرمان 
زنان  از  نفر   20 براي  اشتغال  زمینه  و  آغاز  ریال  میلیون    20 حدود 
روستایي را فراهم نمود. فرآیند اجرایي طرح بدین صورت است که 
شرکت تعاوني مذکور، با شناسایي افراد مستعد و جویاي کار، با تجهیز 
آرد  از جمله  اولیه  مواد  امكانات الزم،  و  تنور  به  خانه هاي روستایي 
گندم کامل )سبوسدار( را به متقاضیان تحویل و در نهایت نان پخت 
شده را در بسته بندي هاي مناسب بین سوپر مارکت هاي شهرستان 

توزیع مي نمایند.  
از جمله مزایاي اجراي طرح مذکور مي توان به مواردي چون: ایجاد 
اشتغال و کسب درآمد براي زنان خانه دار روستاهاي بخش، تأمین نان 

مورد نیاز و با کیفیت و افزایش درآمد تعاوني اشاره نمود.
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ش تصویری

گزار

آشنایي با فعالیت هاي خانم 
طاهره جمشیدي

دهیار روستاي چنار- استان 
خراسان رضوي

نقاشي هاي دیواري منطبق با بافت روستا
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طرح استقبال از بهارنقاشي دیواري روستایي، طرح استقبال از ماه مهر

نقاشي دیواري مدارس



ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی شماره 5850

طرح دیوارهاي شهري و روستایي

همكاري همسر و فرزندان خانم جمشیدي در اجراي 
پروژه ها



59ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی شماره 50

هنر خط و نقاشي توسط دهیار

طرح استقبال از نوروز

نقاشي هاي دیواري منطبق با بافت روستا
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تـجــربه جهــانی

مقدمه
همانطور که در شماره گذشته به بیان تجربیات کشورهاي شرکت 
ساموئل  الگوي  و  محلي  اجتماع  توسعه  آموزشي  کارگاه  در  کننده 
آندونگ )جنبش روستاي نوین( پرداخته شد، در این شماره نیز به 

ارایه تجربیات سایر کشورهاي شرکت کننده مي پردازم.   
13- پاکستان      

کمک  طریق  از  عمدتًا  معاصر  پاکستان  در  محلي  اجتماع  توسعه 
صندوق بین المللي توسعه کشاورزي در مشارکت با دولت پاکستان 
محلي  اجتماع  توسعه  برنامه  اجراي  آن  هدف  و  مي پذیرد  صورت 
در منطقه آزاد جامو و کشمیر است و تمرکز اصلي آن بر بازسازي 
زیرساخت هاي نابودشده اجتماع محلي در اثر زلزله سال 2005 است. 
فقیر روستایي جامو و کشمیر  اجتماع  بهبود وضعیت  به  برنامه  این 
توسعه  و  مي پردازد  اجتماع محور  مشارکتي  برنامه  یک  طریق  از 
اشتغال زایي  و  درآمد  افزایش  اقتصادي،  و  اجتماعي  زیرساخت هاي 
و کاهش فقر گروه هاي آسیب پذیر اولویت هاي اساسي آن هستند.   

14- فیلیپین
      در فیلیپین، فقر فراگیر و توسعه نایافتگي گسترده در سراسر 
مناطق روستایي وجود دارد و این مناطق فقیر از بیكاري و شكاف 
در  زیست محیطي  منابع  و  مي برند  رنج  زندگي  کیفیت  و  درآمد 
توسعه  جانب  به  حرکت  براي  نیست.  فقیر  فیلیپیني هاي  دسترس 
پایدار، دستور کار 21 فیلیپین به عنوان دستورکار ملي توسعه پایدار در 
قرن بیست ویكم تدوین و مورد اجرا قرار گرفته است. این دستورکار 
بر توسعه اجتماعات محلي از طریق توسعه یكپارچه جزیره اي، تقویت 
مشارکت مردمي و حفظ یكپارچگي طبیعت به عنوان اهداف اصلي 

برنامه ها و پروژه هاي اجتماع محور تأکید دارد. 
15- سري النکا

بهره وري  ارتقاي  الزام  در سري النكا  ملي  بهره وري  دبیرکل       
یک  ذیل  بخش ها  تمامي  میان  هماهنگي  طریق  از  را  کشور  در 
است.  کرده  اعالم  و  تعیین  آینده  دهه  طي  بهره وري  ملي  جنبش 
جنبش  این  در  سري النكا  محلي  اجتماع  توسعه  اهداف  مهم ترین 
عبارتند از: توسعه دادن روستا به عنوان یک واحد اجتماعي قدرتمند 
با پایداري اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و قانوني بیشتر براي ایجاد 
متعاقبًا  و  محلي  اجتماع  در  باال  بهره وري  بر  مبتني  فرهنگ  یک 
سطوح  مشارکت  با  بهره وري  ارتقاي  برنامه  اجراي  کشور،  تمامي 

منطقه اي و محلي و همچنین مهم ترین راهبردهاي آن نیز عبارتند 
سطوح  همه  در  بهره وري  ارتقاي  اجرایي  کمیته هاي  تأسیس  از: 
هر  براي  توسعه  برنامه  تدوین  منطقه اي،  و  محلي  جمله  از  کشور 
برنامه هاي  و  روستایي  توسعه  برنامه هاي  یكپارچه سازي  بخش، 
روستایي،  زندگي  استانداردهاي  بهبود  به منظور  بهره وري  ارتقاي 
آگاهي بخشي در زمینه سالمت، اقتصاد، اشتغال، آموزش و فرهنگ از 
طریق تكنیک ها و ابزارهاي بهره وري و نیز راه اندازي نظام پایش و 

ارزیابي مستمر براي تعیین روستاهاي موفق و بهره ور. 
با  سري النكا  در  محلي  اجتماع  توسعه  موفق  نمونه هاي  از  یكي 
اجرا  به  بادوال  بخش  در  فوق  راهبردهاي  و  اهداف  داشتن  نظر  در 
درآمده است. در این پروژه، روستاییان درباره مفاهیم ساده بهره وري 
مانند اصول خانه داري و فلسفه ژاپني توسعه مستمر )کایزن( آموزش 
مي بینند، هدایت مي شوند و مورد نظارت قرار مي گیرند . فعالیت هاي 
بهره وري سبز نیز براي فعالیت هاي باغ داري آموزش داده مي شود به 
آید.  به وجود  منابع  تلف شدن  از  میزان ممكن  نحوي که کمترین 
تقویت  براي  نیز  خوبي  اخالقي  آموزش هاي  موارد،  این  بر  افزون 
ارزش هاي خانوادگي ارائه مي شود. تولید محصوالت باغي در خانه با 

استفاده از روش هاي ارگانیک یكي دیگر از موارد این پروژه است. 
      هدف بلندمدت نهایي این پروژه، تشكیل واحدهاي خانوادگي 
بهره ور است. مشارکت تمامي اعضاي خانواده موجب موفقیت پروژه 
است. به ویژه با مشارکت کودکان در خانواده ها یک نیروي کار عالي 
و  اجتماعي  اقتصادي،  توسعه  در  مي تواند  که  یافت  خواهد  پرورش 
فرهنگي سري النكا یاري رسان باشد. در این طرح برنامه ریزي براي 
مي شود،  انجام  آن ها  تشویق  و  موفق  خانوادگي  واحدهاي  انتخاب 
نیز  و مدرسه ها  در بخش هاي عمومي، خصوصي  اتفاقي که  همان 
آزمایش شده است. مراحل اجراي این پروژه در سري النكا عبارتند 

از: 
زندگي  دقیق  بررسي  و  منتخب  روستاهاي  از  بازدید  نخست   -1

تمامي خانوارها و تالش براي دست یافتن به الگوي زندگي آن ها
کمیته هاي  ذیل  روستایي  خانوارهاي  اعضاي  تقسیم بندي   -2

آموزش، پژوهش و اجرا به منظور انجام طرح
و  خانوار  بهره وري  زمینه  در  آن ها  به  آگاهي بخشي  و  آموزش   -3

برگزاري کارگاه هاي آموزشي آماده کردن خانه ها براي اجراي پروژه
دو  به  خانه ها  در  موجود  اقالم  غربال گري  و  دسته بندي   -4

تجربه توسعه اجتماع محلي در کره جنوبي و الگوي ساموئل اندونگ 
)جنبش روستاي نوین(

 محمدصادق صادقي پور
m.sadeghipour@atu.ac.ir

]قسمت سوم[
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ریختن  دور  و  پروژه  در  غیرقابل استفاده  و  قابل استفاده  دسته 
غیرقابل استفاده ها

5- نظافت خانه ها به طور کامل و آماده شدن براي اجراي پروژه
در  و  پروژه  اجراي  براي  خانه ها  در  مناسب  فضاي  اختصاص   -6

صورت نیاز طبقه بندي اتاق ها و منظم چیدن ابزار کار
7- ارزیابي دقیق فعالیت خانوارها به صورت ماهیانه

بهره وري  بهترین  شناسایي  به منظور  تقدیر  جشنواره  برگزاري   -8
خانوادگي و تشویق و جایزه دادن به آن ها

16- تایلند  )نماینده اول(
توسعه پایدار اجتماع محلي در تایلند ذیل »فلسفه اقتصاد خودکفا« 
)SEP( تعریف مي شود که اصول آن عبارتند از: تعادل، برنامه ریزي 
ایمني. این برنامه در  مبتني بر شواهد عیني و موجود، تاب آوري و 
طي 40 سال گذشته در تایلند به اجرا درآمده و به عنوان بخشي از 
برنامه هاي پنج ساله توسعه ملي از سال 2002 و به ویژه 2007 لحاظ 
شده است، یعني زمانیكه کشور از بحران مالي بزرگي لطمه خورد و 
اهمیت تعادل و میانه روي خود را نشان داد. امروزه این برنامه توسعه 
پایدار اجتماع محلي در سطح 25000 روستا در سراسر کشور به اجرا 
در مي آید و بر توسعه مبتني بر مشارکت مردم در سطوح فردي و 
خانواري استوار است و اصل منطقي بودن و مدیریت مخاطرات آن 
نه تنها در بخش کشاورزي بلكه در بخش هاي تجارت و اقتصاد نیز 
برنامه،  این  موفق  بسیار  شده  اجرا  ازنمونه هاي  یكي  مي شود.  اجرا 
توسعه دوي  پروژه  است.  راي  در چیانگ  تانگ  توسعه دوي  پروژه 
تانگ در استان چیانگ راي واقع در شمال تایلند اجرا شده و مساحتي 
حدود 15 هزار هكتار را در امتداد مرز تایلند-میانمار پوشش مي دهد 
که منطقه اي کوهستاني و بخشي از مثلث طالیي است که منبع تولید 
بیشترین تریاک جهان در طول دهه هاي 1960 تا 1980 بود. در این 
نژادي  اقلیت  گروه  شش  از  نفره  هزار   11 حدوداً  جمعیتي  منطقه، 
پروژه حدود 30 درصد  آغاز  از  در 29 روستا زندگي مي کنند. پیش 
جمعیت تابعیت تایلندي داشت و مزارع کشت خشخاش منبع عمده 
درآمد آن ها براي خرید برنج بود. این جمعیت از افراد عمدتًا درگیر 
در قاچاق مواد مخدر و انسان بودند و بعضي از خانواده ها دخترانشان 
بود.  ایدز شده  باعث شیوع گسترده  که  مي فروختند  فحشا  براي  را 
قسمت عمده حوزه آبخیز جنگل دوي  تانگ به خاطر برداشت هاي 
لوانگ  فاه  مائه  بنیاد   ،1988 سال  در  بود.  شده  تخریب  غیرقانوني 
این پروژه را براي ایجاد فرصت هاي جدید به منظور توانمندسازي 
مردم و خارج ساختن آن ها از دور باطل فقر، بیماري، کمبود سواد و 
دانش و نیز هرچه بیشتر هماهنگ ساختن زندگي هایشان با طبیعت 
به  خودشان  بتوانند  که  نحوي  به  مردم  به  کردن  کمک  طریق  از 
خودشان کمک کنند و این فرایند واجد پایداري باشد، آغاز کرد. در 
همین راستا این بنیاد، فعالیت هایي در زمینه هاي بهداشت، معیشت، 
تحصیالت و آموزش و پرورش را در مناطق روستایي بنیان نهاد و 

مفهوم کارآفریني اجتماعي را اجرایي نمود. در این راستا چهار رسته 
شغلي مختلف ذیل عناوین فراوري محصوالت کشاورزي، باغباني، 
به  مستقیمًا  منافعش  که  گرفت  شكل  گردشگري  و  دستي  صنایع 
جانب فعالیت هاي توسعه اجتماعي در مناطق روستایي هدایت شد. 
رویكرد کل نگر و یكپارچه مبتني بر منطقه معرفي و به کار گرفته 
شد و اجتماع محلي روستایي در محور فرایند توسعه خود قرار گرفت 
و نتایج درخشاني در زمینه رفاه عمومي جامعه محلي حاصل آمد که 
آثار اقتصادي، اجتماعي و زیست محیطي به دنبال داشت. دسترسي 
به زیرساخت ها و خدمات اولیه به طرز قابل مالحظه اي بهبود یافت، 
امنیت غذایي دیگر یک معضل محسوب نمي شد، کاشت و فراوري 
خشخاش از بین رفت و درآمد اجتماع محلي تا 20 برابر افزایش یافت 

و جنگل ها نیز احیا شدند. 
17- تایلند )نماینده دوم(

الگوي اصلي توسعه  )SEP( به عنوان  اقتصاد خودکفا«   »فلسفه 
استوار است که مهم ترین  بر اصولي  تایلند  اجتماع محلي در  پایدار 
به  گام  توسعه  جامعه،  بنیان هاي  بر  مبتني  توسعه  از:  عبارتند  آن ها 
و  توپوگرافیک  رویكرد  اقتصادي،  وضعیت  و  نیازها  بر  مبتني  گام 
توسعه  رویكرد کل نگر،  ماست،  موفقیت  ما  جامعه شناختي، شكست 
تلفیق نظریه و عمل، خودحمایت گري، کار اشتراکي و  دانش بنیان، 
از نمونه هاي موفق آن، طرح  منافع اشتراکي. برهمین اساس یكي 
چانتابوري  در  کرابان  کونگ  خلیج  توسعه  مطالعات  مرکز  تأسیس 
است که در آن اهالي روستاها شیوه هاي مؤثر کسب درآمد را با دانش 
و فناوري روز به طور عملي و نظري آموزش دیده و فرا مي گیرند. 
مهم ترین نتایج حاصله از این طرح حفظ و پایداري جنگل ها، توسعه 
عرصه  در  اشتغال زایي  دریایي،  آبیاري  سیستم  و  ساحلي  منابع 

کشاورزي و ماهیگیري و همچنین توسعه اکوتوریسم است.     
18- ویتنام

از    )VIRI( ویتنام«  روستایي  صنایع  تحقیق  و  توسعه  »مؤسسه 
سال 1997 الگوهاي موفق توسعه پایدار اجتماع محلي را ترویج کرده 
پایدار  و آموزش مي دهد و هدف اصلي آن توسعه صنایع روستایي 
به منظور ایجاد فرصت هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي در مناطق 
توسعه  آن در عرصه  است. مهم ترین دستاوردهاي  ویتنام  روستایي 
پایدار اجتماع محلي نیز عبارتند از: ارزیابي و تدوین برنامه هاي مبتني 
بر منابع محلي با اولویت برنامه هاي دولت محلي، ارتقاي فرصت هاي 
درآمدزایي و مبارزه با فقر، کمک به حفظ و حراست از صنایع دستي 
اجتماعي-اقتصادي  مشخص  فرصت هاي  ایجاد  سنتي،  فرهنگ  و 
براي آموزش کودکان، ظرفیت سازي براي زنان، افزایش تعداد زنان 
مشارکت کننده در نقش هاي مدیریتي در دولت هاي محلي، کمک به 
تشكیل صندوق هاي توسعه بین المللي و مكاني براي ساخت اجتماع 

محلي.   
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اخــــبـــــار

 وزیر کشور در پاسخ به سؤال نماینده مجلس 
در زمینه توسعه روستاها گفت: در حوزه توزیع 
بر  مالیات  قانون  از  درصد   20 سهم  اعتبارات 
ارزش افزوده در رابطه با روستاها به 35 درصد 
شامل  منابع  این  همچنین  کرده،  پیدا  افزایش 
روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری نیز 

می شود.
عبدالرضا  ملت،  خانه  خبرگزاری  گزارش  به 
آذر   8 چهارشنبه،  نشست  در  فضلی  رحمانی 
سؤال  به  پاسخ  در  اسالمی،  شورای  مجلس 
سید ناصر موسوی الرگانی نماینده فالورجان، 
مبنی بر علت بی برنامگی وزارت کشور نسبت به 
توسعه و مدیریت روستاها گفت: توسعه روستایی 
از مواردی است که در کشور متولی مشخصی 
ندارد. به نوعی که توسعه روستایی توسط چند 
وزارت  می شود،  برنامه ریزی  و  مدیریت  بخش 
جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، نیرو، بهداشت 
بخش  این  متولیان  جمله  از  غیره  و  درمان  و 
ایفای  بودجه ریزی  بر اساس میزان  هستند که 

نقش می کنند.
وزیر کشور افزود: نبود متولی متمرکز در روستاها 
توسعه ای  اولویت بندی  تنها  نه  که  شده  سبب 
این  در  اساسی  ضعف های  بلكه  نگیرد،  انجام 
زمینه بروز پیدا کند. در واقع وزارت کشور در امور 
مرتبط با موضوعات اداری روستا و مشارکت با 

شوراها و دهیاری ها تكالیفی را عهده دار است.
وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در دولت 

نقش  با  شد  تالش  افزود:  دوازدهم  و  یازدهم 
شورای  در  استانداران  میان  هماهنگ کننده 
که  شود  توزیع  گونه ای  به  منابع  برنامه ریزی 
اولویت های توسعه روستا در دستور قرار گیرد. 
در دوره جدید نیز در حوزه برنامه ریزی با رویكرد 
قرار  دستور  در  مواردی  همكاری  و  همگرایی 

گرفته است.
الیحه  رو  این  از  شد:  یادآور  فضلی  رحمانی 
شده  تهیه  دولت  در  دهیاری ها  قانون  اصالح 
تا بتوان نقش بیشتری را به این مجموعه داد. 
و  به صورت محوری  زیرا دهیاری ها می توانند 
بین بخشی عمل کنند، در حوزه توزیع اعتبارات 
که  نوعی  به  است  گرفته  انجام  اقداماتی  نیز 
سهم 20 درصد از قانون مالیات بر ارزش افزوده 
در رابطه با روستاها به 35 درصد افزایش پیدا 
کرده، همچنین این منابع شامل روستاهای فاقد 

دهیاری و مناطق عشایری نیز می شود.
سرانه  سهم  همچنین  داد:  ادامه  کشور  وزیر 
اعتبارات تخصیص یافته به هر روستایی از 744 
هزار در سال 92 به 1435 هزار ریال در سال 
افزایش  روستاییان  سرانه  لذا  است.  رسیده   95
یافته است. از سوی دیگر 72 درصد از مجموع 
اعتبارات توزیع شده به دهیاری ها که از ابتدای 
پیروزی انقالب تاکنون 10 هزار و 900 میلیارد 
تومان بود در 4 سال گذشته حدود 8 هزار میلیارد 

آن محقق شده است.
با بیان اینكه بودجه مناطق کمتر توسعه  وی 

یافته و روستاها نیازمند تعادل است، گفت: وزارت 
کشور در بخش های مرتبط با خود پیگیری هایی 
را انجام داده که از آن جمله افزودن 13.4 درصد 
به راه های آسفالت شده، 6.5 درصد به جمعیت 
برخوردار روستایی، 8.3 درصد در بخش توزیع 
گاز روستایی، 21.5 درصد تسهیالت روستایی و 
تعداد دهیاری ها به 35 هزار افزایش یافته است. 
بهسازی  طرح های  به  درصد   18.5 همچنین 
روستا افزوده شده که همچنان در تمام امور به 

هماهنگ سازی بین دستگاه ها نیاز است.
جایگاه  به  توجه  کرد:  تأکید  فضلی  رحمانی 
و  بودجه ریزی  نظام  در  مطلوب  و  مناسب 
برنامه ریزی، باید نگاه اصلی و اولویت دار روستاها 
باشد. در این صورت همگرایی ممكن می شود. 
با تبصره هایی که  انقالب اسالمی  از  بعد  البته 
به قوانین گذشته اضافه شده، خدمات به مردم 
ارائه شده است، اما با توجه به غفلت از هدف 
اصلی توسعه و نگهداشت روستاییان در روستا 
شاهد افزایش مهاجرت به شهرها بوده ایم که در 
افزایش  دنبال  به  امكانات  تناسب  به  این دوره 

بهره وری با اثرگذاری بیشتر خواهیم بود.
وزیر کشور با بیان اینكه در بسیاری از روستاها، 
مهاجرت  اما  دارد،  وجود  هم  گاز  و  برق  آب، 
صورت گرفته، چون زمینه اشتغال فراهم نبوده 
است. وي گفت: تالش ما این است که متناسب 
با امكانات و یا هزینه کرد، اثرگذاری بهتری را در 

روستاها شاهد باشیم.

پاسخ وزیر كشور به نماینده فالورجان، مبنی بر توسعه و مدیریت روستاها
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رحمانی فضلی تصریح کرد: اختصاص فعالیت ها 
مشخصی  متولی  اما  است،  جمعیت  مبنای  بر 
موسوی  آقای  امروز  و  ندارد  وجود  روستاها  در 
پاسخگوی  که  می کنند  سؤال  بنده  از  الرگانی 

عدم توسعه یافتگی و مهاجرت در روستاها باشم.
وی ادامه داد: در بیش از 80 درصد امور مربوط 
وزارت  خدمات،  و  آموزش  از  اعم  روستاها  به 
در  نه  کشور  وزارت  ندارد.  نقشی  هیچ  کشور 
اولویت بندی  یا  و  بودجه ها  تخصیص  تعیین، 

نقشی ندارد.
وی با بیان اینكه نظام برنامه ریزی در کشور ما 
وزارت کشاورزي  است، گفت:  بخشی و کالن 
تولید،  مورد  در  امر کشاورزی  متولی  عنوان  به 
خدمات و سایر فعالیت هایش اعتبارات را دریافت 
کرده و برای هزینه کرد آن تصمیم گیری می کند. 

همین گونه  هم  دیگر  نهادهای  از  بسیاری  در 
است.

رحمانی فضلی با تاکید بر اینكه امر برنامه ریزی 
منطقه ای باید راه اندازی شده و به مناطق اختیارات 
این  درخواستم  بنده  افزود:  شود،  داده  بیشتری 
است که موضوع را به صورت اساسی و ریشه ای 
حل کنیم و نگاهمان به برنامه ریزی و بودجه ای 
باشد که تا یكی دو هفته آینده تقدیم مجلس 

می شود.
اعتبارات  صددرصد  کرد:  بیان  کشور  وزیر 
دهیاری ها افزایش داده شده، تعداد آنها نیز اضافه 
شده و اولویت و هماهنگ کردن اعتبارات را در 
مناطق انجام داده ایم. لذا بودجه ای که به استان 
ابالغ می شود باید در اختیار بخش های مربوطه 

قرار گیرد.

رحمانی فضلی گفت: ما مدرسه می سازیم اما 
مهاجرت صورت  اینكه  برای  نداریم  دانش آموز 
می گیرد. لذا باید نگاهمان به روستاها با اولویت 
برای از بین بردن تعادل و توازن و در نظر گرفتن 
ما  مناطق  برخی  باشد.  تاریخی  افتادگی  عقب 
عقب افتادگی 30 یا 40 ساله دارند و ما نمی توانیم 
با این اعتبارات آن ها را توسعه دهیم. وزیرکشور 
تاکید کرد: روند مهاجرت در تمام کشورهای در 
بخش  به  دادن  اهمیت  خاطر  به  توسعه  حال 
اقتصاد شهری اتفاق افتاده است. امیدواریم که 
بتوانیم به کمک مجلس، نظام برنامه ریزی را به 

درستی تبیین کنیم.
های  پاسخ  از  الرگانی  موسوی  خاتمه  در 
عبدالرضا رحمانی فضلی درخصوص عدم توسعه 

و مدیریت روستاها قانع شد.

مهندس افشانی معاون عمرانی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خبر داد:

بستر سازي براي اشتغال به كار 1110 نفر در روستاهای كشور با تخصیص 
بیش از 850میلیارد ریال تسهیالت به طرح های درآمدزای دهیاری ها

معاون عمرانی وزیر کشور و رییس سازمان 
گفت:  کشور  های  دهیاری  و  ها  شهرداری 
در راستای توانمندسازی نهاد دهیاری، ایجاد 
منابع درآمدی پایدار، رونق اقتصادی و ایجاد 
اشتغال در مناطق روستایی در چارچوب تفاهم 
ایران  بانک  پست  با  مشترک  همكاری  نامه 
از سال 1395 تاکنون مبلغ 855 میلیارد ریال 
تسهیالت به 336 طرح درآمدزای دهیاری ها 

از 21 استان کشور تخصیص یافته است. 
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور، سید محمد علی افشانی 
در جمع مدیران این سازمان اظهار داشت: نرخ 
زمان  حداکثر  درصد،   8 پرداختی  تسهیالت 
تضمین  و  ماه   48 تسهیالت  بازپرداخت 
بازپرداخت تسهیالت پرداختی، از محل سهم 
دهیاری  مربوطه از اعتبارات تبصره 2 ماده 39 

قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
 وی در ادامه خاطر نشان کرد: این تسهیالت 
پروژه های  تكمیل  یا  و  احداث  راستای  در 
درآمدزا و همچنین خرید ماشین آالت عمرانی 
واصله  طرح های  و  بوده  دهیاری  نهاد  برای 
طی شانزده جلسه کمیته ملی وام دهیاری ها 

آن  اعضای  حضور  با  و 
گرفته  قرار  بررسی  مورد 

و مصوب شده است.
ها  طرح  این  افزود:  وی 
در شش حوزه کشاورزی، 
عمرانی،  صــنعتـــــی، 
و  گردشگری  خدماتی، 
طبقه بندی  ماشین آالت 
مجموع  در  که  شده اند 
نفر   1110 اشتغال  زمینه 
روستاهای  سطح  در  را 

و  نموده اند  ایجاد  کشور 
براساس بررسی های صورت گرفته، در حوزه 
تعداد  میانگین  باالترین  شاهد  گردشگری 
ایجاد 18  با میانگین  برای هر طرح  اشتغال 
رده های  در  و  هستیم  طرح  هر  برای  شغل 
بعدی نیز طرح های حوزه صنعتی )14 شغل( 
شغل(   11 کدام  خدماتی)هر  و  کشاورزی  و 
قرار دارند و همچنین استان کرمان با ایجاد 
218 شغل از 22 طرح باالترین رتبه را در بین 
21 استان کشور از لحاظ میزان اشتغال زایی 

طرح ها به خود اختصاص داده است. 

ضمن  خواست  دهیاران  از  ادامه  در   وی 
مزیت های  و  قابلیت ها  فرصت ها،  شناسایی 
راهكارهایی  اتخاذ  با  حتی  و  خود  روستای 
روستایشان،  در  جدید  مزیت های  خلق  برای 
از این فرصت مطلوب، برای رونق اقتصادی 
دهیاری  برای  پایدار  درآمد  ایجاد  و  روستا 

نهایت استفاده را ببرند. 
افشانی اظهار امیدواری کرد: ورود دهیاری به 
برخی از زمینه های اقتصادی جدید،  بسترساز 
وشكوفایی  رشد  و  آتی  سرمایه گذاری های 

روستاهای کشور عزیزمان باشد.
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معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور از ابالغ درجه دهیاری های 
استان آذربایجان شرقي از سوی  سید محمد 

علي افشاني رئیس این سازمان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها 
در  جندقیان  سعیدرضا  کشور،  دهیاری های  و 
و  شصت  در  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع 
درجه   تعیین  ملی  کمیسیون  جلسه   هفتمین 
دهیاری ها  که در محل سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور برگزار شد، مدارک مربوط 
استان  دهیاری های  درجه   ارتقاي  و  تعیین  به 
قرار  ارزیابی  مورد  بررسی  شرقي  آذربایجان 

گرفت که 1604 دهیاری واجد شرایط شناخته 
 1135 به  مربوط  درجه  آن  اساس  بر  و  شد 
دهیاری تعیین و درجه مربوط به 469 دهیاری 

ارتقا یافت.
جندقیان افزود: استان آذربایجان شرقي جزء 
استان هایي مي باشد که تمامي دهیاري هاي آن 
تعیین درجه شده اند و از این تعداد 82 درصد از 
دهیاري ها درجه 1 و 2، 11درصد درجه 3 و 4 

و 7 درصد نیز درجه 5 و 6 دارند. 
از  بیش  درجه بندي  با  کرد:  خاطرنشان  وي 
شرقي،  آذربایجان  استان  در  دهیاري   1000
شده،  درجه بندي  دهیاري هاي  کل  تعداد 

از  درصد   68.8 که  مي باشد  دهیاري   21454
دهیاري هاي واجد شرایط درجه بندي کل کشور 
را شامل مي شود و همچنین باید اضافه نمود 
که در 13 استان کشور بیش از 90 درصد از 
و  شهرداري ها  سازمان  سوي  از  دهیاري ها 
و  شده اند  درجه بندي  کشور  دهیاري هاي 
اطالعات  ارسال  و  احصا  با  که  است  امید 
امور  دفاتر  توسط  مشمول  دهیاري هاي  سایر 
کشور،  استانداري هاي  شوراهاي  و  روستایي 
نزدیک  آینده  در  کشور  دهیاري هاي  تمامي 

درجه بندي شوند.

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها 
درخواست  بررسي  از  کشور  دهیاری های  و 
استانداري بوشهر در زمینه درجه بندي تعدادي 
از دهیاري هاي این استان و ابالغ مجوز تعیین 
درجه 352 دهیاري از سوی رئیس این سازمان 

خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها 
با  جندقیان  سعیدرضا  کشور،  دهیاری های  و 
ششمین  و  شصت  در  افزود،  فوق  خبر  بیان 
جلسه  کمیسیون ملی تعیین درجه  دهیاری ها  
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  در  که 
کشور تشكیل شد، مدارک مربوط به تعیین و 

ارتقاي درجه  دهیاری های استان بوشهر بررسی 
دهیاری  که 352  گرفت  قرار  ارزیابی  مورد  و 

واجد شرایط شناخته شد.
وي افزود: بر این اساس درجه مربوط به 292 
دهیاری تعیین و درجه مربوط به 60 دهیاری 

ارتقا یافت.

جندقیان، معاون امور دهیاري هاي سازمان: مجوز تعیین و ارتقاي درجه 

1604 دهیاري استان آذربایجان شرقي ابالغ شد

مجوز تعیین و ارتقاي درجه 352 دهیاري استان بوشهر ابالغ شد

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور با بیان اینكه در دوره چهارم 
شوراهای اسالمي شهر و روستا 2 هزار و 167 
دهیار زن داشتیم، گفت: در دوره پنجم این میزان 

به 2 هزار و 500 دهیار زن افزایش یافته است.
اسالمي،  جمهوري  خبرگزاري  گزارش  به 
دي   26 شنبه  سه  روز  که  جندقیان  سعیدرضا 
در نشست تخصصی معاون امور زنان و خانواده 
با دهیاران زن سراسر کشور  ریاست جمهوری 
ریاست جمهوری سخن  نهاد  باشگاه  در محل 
توسعه  برای  یقین  طور  به  افزود:  مي گفت، 
را  زنان  قابلیت های  و  ظرفیت ها  باید  روستاها 

بیشتر درک کنیم.
وي با بیان اینكه کمتر از 7.5 درصد دهیاران 

زن هستند، گفت: با وجود اینكه در دولت یازدهم 
انجام  روستاها  توسعه  برای  زیادی  تالش های 
شده است، اما هنوز بر این باور هستیم که عدم 
توسعه روستاها به دلیل مشارکت ندادن بانوان 

است.
جندقیان در ادامه افزود: از سال 1382 تاکنون 
13 هزار میلیارد تومان اعتبار در روستاها تزریق 
شد که 9 هزار و 470 میلیارد تومان آن در دولت 
یازدهم یعنی 73 درصد این اعتبارات به روستاها 

داده شده است.
جندقیان ادامه داد: چند فعالیت خوب در حوزه 
انجام شده که مهمترین آن الیحه  دهیاری ها 
در  دولت  هیات  در  اکنون  که  است  دهیاری ها 

حال بررسی است.

زنان  امور  معاونت  امیدواریم  کرد:  اضافه  وی 
و خانواده ریاست جمهوری برای تأمین امنیت 
در  دهیاران  مالی  تأمین  و  شغلی  ثبات  شغلی، 
این زمینه ما را یاری کند تا این طرح به زودی 

تصویب شود.

معاون امور دهیاری ها: تعداد دهیاران زن در دوره پنجم شوراها 

به 2 هزار و 500 نفر افزایش یافته است
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ابالغ  از  پس  کرد:  اظهار  ادامه  در  جندقیان 
درجه دهیاري هاي استان بوشهر در سال جاري 
که دومین نوبت درجه بندي دهیاري هاي استان 
تعیین  استان  این  دهیاري هاي  تمامي  است، 
از  درصد  تعداد  48  این  از  که  شده اند  درجه 
درصد   36  ،2 و   1 درجات  داراي  دهیاري ها 
داراي درجات 3 و 4 و 16درصد نیز درجه 5 

و 6 دارند. 
وي افزود: با توجه به اینكه پس از دو سال 
درجه بندي  دهیاري ها  مجوز،  صدور  تاریخ  از 

مي شوند، تاکنون 20 هزار و 319 دهیاري در 
کشور درجه بندي شده اند که با توجه به تعداد 
مجوزهاي صادره نسبت به دو سال قبل، بیش 
از 65درصد دهیاري ها در حال حاضر از سوي 
کشور  دهیاري هاي  و  شهرداري ها  سازمان 

تعیین درجه شده اند.
جندقیان با بیان اینكه درجه بندي دهیاري ها در 
ساماندهي و نظام بخشي به ساختار تشكیالتي 
دهیاري ها مؤثر مي باشد، اضافه کرد: الزم است 
تا استانداري هاي سراسر کشور، با دقت هرچه 

بیشتر روستاهاي واجد شرایط خود را بر اساس 
سه شاخص وسعت، جمعیت و درآمد به منظور 

تعیین و یا ارتقا درجه شناسایي نمایند.
مشخصات  شد:  متذکر  خاتمه  در  وي 
تأیید  از  پس  شرایط  واجد  دهیاري هاي 
درجه  تعیین  کمیسیون  محترم  اعضاي 
دهیاري هاي استان، براي بررسي در کمیسیون 
معاونت  به  باید  دهیاري ها  درجه  تعیین  ملي 
و  شهرداری ها  سازمان  دهیاری های  امور 

دهیاری های کشور ارسال شود.

سازمان  پشتیباني  و  منابع  توسعه  معاون 
تهیه  از  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها 
دهیاری های   1397 سال  بودجه  بخشنامه 
مالی  آیین نامه   35 ماده  موجب  به  کشور، 
دهیاری  ها و در چهارچوب قوانین و مقررات و 
اهداف برنامه هاي توسعه کشور و ابالغ آن از 

سوي مهندس افشاني به استانداران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها 
ضمن  رستمي  شاپور  کشور،  دهیاری های  و 
سال  بودجه  بخشنامه  گفت:  فوق  خبر  اعالم 
1397 دهیاری های کشور شامل سیاست  ها و 
خط مشی  های الزم در امر تهیه و تنظیم بودجه 
دهیاري هاست و دهیاری ها می بایست در تهیه 
خط مشی  های  و  سیاست  ها  بودجه،  تنظیم  و 

بیست ساله،  چشم انداز  سند  در  مندرج 
پنج ساله  برنامه  دولت،  کالن  سیاست  های 
ششم توسعه کشور و سایر اسناد باالدستی را 

رعایت نمایند.
وي افزود: در این بخشنامه سعی شده است 
کلیه منابع مالی دهیاری اعم از منابع محلی، 
امكان  تا  گرفته  قرار  مدنظر  ملی  و  استانی 
یک  در  متصور  منابع  کلیه  از  بهینه  استفاده 

برنامه یكساله برای دهیاری فراهم آید.
بودجه  تنظیم  و  تهیه  با  کرد:  اضافه  رستمي 
مهم  طرح های  اجرای  زمینه  آن،  تصویب  و 
عمرانی و خدماتی فراهم شده و دهیاری قادر 
خواهد بود با پیش بینی و برآورد منابع درآمدی 
خود بر اساس نیاز های روستا و برنامه پنجساله 

منابع  هزینه کرد  نحوه  به  نسبت  دهیاری، 
درآمدی خود در قالب پروژه  های مهم و اثرگذار 

اقدام نماید.
 1397 سال  بودجه  بخشنامه  وي  گفته  به 
که  مي باشد  فصل  هشت  شامل  دهیاري ها 
عناوین آن ها عبارتند از: راهبرد  ها، سیاست  ها، 
بسته هاي اجرایي بودجه )شامل بسته عمران 
منابع  بسته  عمومي،  خدمات  بسته  روستائي، 
توسعه  بسته  و  اطالعات  فناوري  و  انساني 
اقتصادي(، الزامات بودجه، طرز تنظیم بودجه، 
ضوابط مالي، سامانه بودجه دهیاري هاي کشور 

و تغییرات کدهاي بودجه.
به  باتوجه  اظهارکرد:  همچنین  رستمي 
آیین نامه   31 ماده  طبق  دهیاری ها  تكلیف 

بخشنامه بودجه سال 1397دهیاری های كشور به استانداران ابالغ شد

سعیدرضا جندقیان معاون امور دهیاري هاي 
تاکنون  از شروع سال 1396  سازمان گفت: 
1140 مجـــوز تأسیــــس دهیــاري براي 
استان هاي  در  دهیاري  متقاضي  روستاهاي 

کشور با امضاي وزیر کشور صادر شده است.
وي افزود: به دنبال ارسال درخواست تعدادي 
صدور  بر  مبني  کشور  استانداري هاي  از 
شرایط  واجد  روستاهاي  در  تاسیس  مجوز 
دکتر  شده،  انجام  کارشناسي  بررسي هاي  و 
رحماني فضلي وزیر کشور با تأسیس دهیاري 
در1140روستاي کشور، در صورتي که خارج 
از محدوده شهرهاي همجوار باشند، موافقت 

نمودند و مراتب به استانداري ها ابالغ شد.
تاسیس  مجوز    93 شامل  مجوزها  این 
 46 غربي،  آذربایجان  استان  در  دهیاري 
مجوز تأسیس دهیاري در استان اصفهان، 9 
مجوز تأسیس دهیاري در استان تهران، 19 
مجوز تأسیس دهیاري در استان بوشهر، 62 
مجوز تأسیس دهیاري در استان چهارمحال 
در  دهیاري  تأسیس  مجوز   91 بختیاري،  و 
تأسیس  مجوز  استان خراسان رضوي، 282 
مجوز   20 خوزستان،  استان  در  دهیاري 
تأسیس دهیاري در استان زنجان، 37 مجوز 
 148 سمنان،  استان  در  دهیاري  تأسیس 

مجوز تأسیس دهیاري در استان فارس، 107 
مجوز تأسیس دهیاري در استان قزوین، 35 
کرمانشاه،  استان  در  دهیاري  تأسیس  مجوز 
40 مجوز تأسیس دهیاري در استان مرکزي، 
استان  در  دهیاري  تأسیس  مجوز   143
در  دهیاري  تأسیس  مجوز   8 و  هرمزگان 

استان یزد مي شود.
بنابراین از ابتداي تصویب قانون دهیاري هاي 
بكار دهیاري ها در کشور،  خود کفا و شروع 
تاکنون 34 هزار و 877 مجوز براي تأسیس 

دهیاري ها صادر شده است.

معاون امور دهیاري ها: از ابتداي سال 1396 تاكنون مجوز تأسیس 1140 

دهیاري براي روستاهاي متقاضي در 15 استان  كشور صادر شده است
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نسخه  یک  ارسال  بر  مبنی  دهیاری  ها  مالی 
از بودجه به وزارت کشور ؛ تمامی بخشداری ها 
دهیاری ها،  مالی  مسئولین  و  دهیاری ها  و 
موظفند بودجه پیشنهادی سال 1397 خود را 
سامانه  در  و  تهیه  بخشنامه  این  چارچوب  در 
اینترنتی  نشانی  به  بودجه دهیاری های کشور 

budget.imo.org.ir ثبت نمایند.
از سیر مراحل تصویب  وي متذکر شد: پس 
بودجه دهیاري؛ شورای اسالمی ذیربط، نسخه 
پرینت  بودجه  سامانه  از  که  بودجه  کاغذی 
مالی  مسئول  امضای  به  که  را  شده  گرفته 
دهیاری، دهیار و شورای اسالمی روستا رسیده؛ 
مي بایست به فرمانداری و استانداری مربوطه 

ارسال نماید.
بخشنامه  کامل  متن  است  ذکر  شایان 
بخش  در    ،1397 سال  در  دهیاري ها  بودجه 
سایت  بخشنامه هاي  و  دستورالعمل ها 
کشور  دهیاري هاي  و  شهرداري ها  سازمان 

در  و  درج شده  بودجه  در سامانه  و همچنین 
اختیار بخشداری ها، دهیاری ها، مسئولین مالی 

گرفته  قرار  کشور  استانداری های  و  دهیاری 
است.

شیوه نامه »ایجاد و ساماندهي بازارچه هاي محلي در روستا« 
به استانداري ها ابالغ شد

مدیرکل دفتر برنامه ریزي و مدیریت توسعه 
روستایي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
و  ایجاد  »شیوه نامه  ابالغ  و  تهیه  از  کشور 
از  روستا«  در  محلي  بازارچه هاي  ساماندهي 
سازمان  این  دهیاري هاي  امور  معاون  سوي 
به معاونان امور عمراني استانداري ها خبر داد. 

سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
اسمعیل  کشور،  دهیاري هاي  و  شهرداري ها 
زیارتي نصرآبادي با اعالم این خبر افزود: با 
اقتصادي،  رونق  اهمیت  و  به ضرورت  توجه 
ایجاد اشتغال و درآمد پایدار در سكونتگاه هاي 
تحقق  راستاي  در  همچنین  و  روستایي 
سطح  در  مقاومتي  اقتصاد  سیاست هاي 
دهیاري ها  نقش  ایفاي  به  کمک  و  روستاها 
از  پس  محوله،  وظایف  و  امور  انجام  در 
و  ایجاد  »شیوه نامه  الزم  بررسي هاي  انجام 
ساماندهي بازارچه هاي محلي در روستا« تهیه 
و تدوین و براي اجرا به استانداري هاي کشور 

ابالغ شد.
برپایي  دیرباز  از  کرد:  اظهار  ادامه  در  وي 
بازارها و بازارچه هاي موقت )ساالنه، فصلي، 
هفتگي و یا دوره اي( نقش موثري در بهبود 

روستایي  خانوارهاي  اقتصاد  و  معیشت 
داشته است، بنابراین توجه به احیاي این بازارها 
مي تواند گامي موثر در توسعه سكونتگاه هاي 

روستایي باشد.
که  سالي  در  کرد:  اضافه  نصرآبادي  زیارتي 
العالي(  )مدظله  رهبري  معظم  مقام  از سوي 
و  تولید  مقاومتي؛  »اقتصاد  عنوان  تحت 
اشتغال« نامگذاري شده است، ساماندهي و یا 
ایجاد بازارچه هاي محلي در روستاها مي تواند 
گامي مؤثر در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي، 
حمایت از تولیدات روستایي و در نهایت ایجاد 

اشتغال در سطح روستاهاي کشور باشد.
وي افزود: دهیاري ها بر اساس موارد متعدد 
بسترسازي  راستاي  در  را  وظایفي  قانوني 
بر  روستاها  سطح  در  اقتصادي  فعالیت هاي 
عهده دارند که از آن جمله مي توان به بند)8( 
سازمان  و  تشكیالت  اساسنامه،   10 ماده 
دهیاري ها اشاره کرد که در آن به تشویق و 
ترغیب روستاییان به توسعه صنایع دستي و 
اهتمام به ترویج، توسعه و بازاریابي محصوالت 

کشاورزي و دامي روستا تاکید شده است.
توجه  با  و  راستا  دراین  لذا  کرد:  اضافه  وي 

به وظایف دیگري که در اساسنامه دهیاري ها 
براي دهیاران در این رابطه تعریف شده است، 
بازارچه هاي  ساماندهي  براي  شیوه نامه  این 
موجود و یا ایجاد بازارچه هاي محلي جدید در 
روستاهایي که ظرفیت و قابلیت هاي الزم را 

دارا هستند، تدوین شده است.
کل  مدیران  از  پایان  در  نصرآبادي  زیارتي 
دفاتر امور روستایي و شوراهاي استانداري هاي 
کشور خواست که با نشر، ترویج و نظارت بر 
زمینه هاي  موصوف،  شیوه نامه  اجراي  حسن 
شكوفایي و رونق اقتصادي را در روستاهاي 

میهن عزیز اسالمي مان فراهم نمایند. 
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نــمــایه نــشـــر

با توّجه به نگاه هدفمند مقام معّظم رهبري )مّدظلّه العالی( به مسائل 
زنان، با وجود رویكرد تمدن گرایي اسالمي که ایشان دارند؛ ضروری 
است که خطوط معیارهای اسالمی متناسب با شرایط زمان و  مكان 
گردد.  جمع بندي  معّظمٌ له  دید گاه  از  زن  اجتماعی  حضور  زمینه   در 
لذ گزیده اي از بیانات معّظمٌ له با عنوان»عرصه هاي حضور اجتماعي 
زنان،  اجتماعی  جایگاه  فصل؛  سه  قالب    در  آن  مطالب  که  زن«، 
تعلیم و تربیت زنان و نقش زن در انقالب اسالمي، گردآوري و تدوین 
معّظم  مقام  آرای  شده،  سعي  زمینه ها  این  تمامي  در  و  است  شده 
عنوان گذاري  با  و  استخراج  دقیق  صورت  به  رهبري)مّدظلّه العالی( 
پاسخگوي  که  ارایه شود  بگونه اي  منطقي موضوعات  مناسب، سیر 

مشكالت و نیازهاي امروز باشد.
در راستاي استخراج، گردآوری و دسته بندی سخنان معّظمٌ له و ارایه  
ایشان درباره   اثر حاضر، تمامی سخنرانی ها و پیام های  آن در قالب 
زنان، از آغاز پیروزی انقالب اسالمی تا سال1392، حّتی سخنانی که 
رسانه ای نشده است، مانند؛ توصیه هایی که هنگام خواندن خطبه  عقد 
به جوانان داشته اند ولی در مخزن اسناد دفتر معّظمٌ له موجود بوده، 
مورد بررسی قرار گرفته است که حجم گسترده  آن ها، توّجه و اهتمام 

رهبر معّظم انقالب را نسبت به مسائل زنان نشان می دهد.
این اثر، جلد پنجم از مجموعه پنج جلدي با عنوان» نقش و رسالت 
زن« درباره مباحث و مسائل مرتبط با موضوع »زن« در بیانات رهبر 
معظم انقالب اسالمي است که براي استفاده محققان، زنان جامعه 
شده  منتشر  معظم له  دیدگاه هاي  به  عالقه مندان  عموم  و  اسالمي 

است. 
بیانات  زنان،  اجتماعي  جایگاه  عنوان؛  با  کتاب،  نخست  فصل  در 
ارزشمند مقام معظم رهبري )مدظله العالي( پیرامون مباحثي همچون؛ 
جایگاه اجتماعي زن در نظام اسالمي، شرایط حضور اجتماعي زنان، 
اشتغال زنان و مناصب عالیه زنان مطرح شده است. به عبارت دیگر، 
بیانات معظم له در فصل حاضر، بیشتر پیرامون تبیین جایگاه اجتماعي 
و  فعال  حضور  در خصوص  اسالم  عقاید  و  اسالم   دیدگاه  از  زنان 
فرهنگي،  اجتماعي،  سیاسي،  مختلف  عرصه هاي  در  زنان  گسترده 
... مي باشد که در آن ضمن با ارزش  شمردن  اقتصادي، آموزشي و 
با  زنان،  اشتغال  و  اجتماعي  به حضور  اسالم،  دیدگاه  از  زن  جایگاه 
توجه به خصوصیات جسماني و رواني و همچنین رعایت شئونات و 
ارزش هاي اسالمي و اجتماعي جامعه، در قالب نقش هاي گوناگون، 

میدان ها و مناصب عالیه دولتي و حكومتي توصیه شده است.
از سخنان گهربار  اثر حاضر در برگیرنده بخش دیگري  فصل دوم 
زنان  تربیت  و  تعلیم  عنوان؛  با  )مدظله العالي(  رهبري  معظم  مقام 
مي باشد که مشتمل بر بیاناتي پیرامون ضرورت رشد علمي و فكري 
زنان، راهبردهاي تعلیم و تربیت زنان، خودباوري و خودسازي فكري 

مؤلف: امیرحسین بانكی پورفرد / ناشر: انقالب اسالمی
زبان: فارسی / سال چاپ: 1395 / نوبت چاپ: 4

تیراژ: 2000 نسخه / تعداد صفحات: 274

و معنوي زنان، اهتمام زنان به تخصص گرایي در سطوح عالي علمي، 
بیانات رهبر  واقع  بانوان است. در  زنان متخصص و ورزش  وظایف 
معظم انقالب در فصل حاضر نمایانگر، نگاه ویژه معظم له به رشد و 
بالندگي زنان اسالمي در پیشرفت و صالح جامعه است که مستلزم 
خودباوري و خودسازي فكري و معنوي زنان، گسترش سطح معرفت 
و دانش اسالمي و آگاهي سیاسي، پیدا کردن تفكر انقالبي عمیق، 
باالبردن ارزش هاي معنوي، خودسازي اخالقي و فردي و ... در جامعه 

و در سایه ارزش هاي انقالبي و اسالمي کشور است. 
در فصل سوم نیز با عنوان؛ نقش زن در انقالب اسالمي، به بیانات 
مقام معظم رهبري )مدظله اعالي( در ارتباط با وضعیت زنان در رژیم 
سابق پهلوي اشاره شده است. در واقع در فصل حاضر، رهبر معظم 
انقالب، ضمن اشاره به اهمیت نقش زنان در پیروزي و تداوم انقالب 
انقالب اسالمي در  اثراتي که  به  اسالمي و همچنین دفاع مقدس، 
احیاي هویت زن و تحول و بازسازي فرهنگي جامعه، بر جاي گذاشته 
است، اشاره فرمودند و اینكه علي رغم تالش هاي تبلیغاتي کشورهاي 
ایراني،  زنان  علیه  بر  اسالمي  انقالب  از  بعد  سالیان  در طي  بیگانه 
دیگر  بانوان  بر  اثرگذاري  با  است  توانسته  اسالمي  انقالب  همواره 
کشورها، نقشه هاي شوم کشورهاي بیگانه را برمال ساخته و موجبات 

اعتالي شأن و منزلت زنان ایران اسالمي را فراهم سازد. 

عرصه هاي حضور اجتماعي زن
برگرفته از بیانات حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )مّدظلّه العالی( رهبر معّظم انقالب اسالمی
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معرفي سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین
  حسن شانجاني

كارشناس ارتباطات اجتماعی

فرهنگ  اشاعۀ  منظور  به  کارآفرین  مدیر  زنان  صنفی  انجمن 
شبكه های  ایجاد  به  کمک  ایرانی،  زنان  جامعۀ  در  کارآفرینی 
و  بهبود  به  کمک  و  کارآفرین  زنان  میان  ارتباطی  و  اطالعاتی 
از  تعدادی  همت  به  آن ها،  از  حمایتی  سیاست های  اصالح 
ماه  اسفند  در  و  یافته  شكل  کار  و  کسب  صاحبان  و  کارآفرینان 

1383 در وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسیده است.
مؤسسین این انجمن با درک صحیحي از ضرورت حرکت جمعی 
در این حوزه، بر این عقیده هستند که با تأسیس انجمن، ضمن 
ارتقاي ظرفیت مدیریت کارآفرینان، پیوند با دیگر عناصر مؤثر در 
محیط کارآفرینی از جمله دولت، سازمان های غیر دولتی مرتبط، 
خواهد  تسهیل  دانشگاه ها  و  بانک ها  همچون  عمومی  نهادهای 

شد.
با  را  ماهنامه  عزیِز  خوانندگان  مي خواهیم  بخش  این  در 
 بخش هاي مهِم درگاه اطالع رساني این انجمن به آدرس اینترنتي:

 http://www.ea.wenet.ir آشنا کنیم:
»کارآفرینِي  شعار  با  کارآفرین  مدیر  زنان  صنفی  انجمن  سایت 
ارایۀ عملكرد  با هدف معرفي و  پایدار« و  زنان؛ زمینه ساز توسعۀ 
انجمن، طراحي شده است. صفحه اصلي سایت،  و دستاوردهاي 
مشتمل بر آخرین اخبار و مطالب، گزارش هاي تصویري، پیوندهاي 
اهم  که  مي باشد  کاربران  نیاز  مورد  بخش هاي  همچنین  و  مفید 

آن ها در زیر شرح داده مي شود.
مقاالت: در این بخش، در حال حاضر تعداد 10 مقاله با موضوع 
کارآفریني وجود دارد که برخي از آن ها به طور ویژه به کارآفریني 

زنان پرداخته اند.
چگونه کارآفرین شدم: درج نزدیک به 50 مورد از تجربیات 
بانوان کارآفرین در این بخش، مي تواند براي افرادي که به مباحث 
کارآفریني عالقه مند هستند و یا ایده اي براي اشتغال زایي دارند، 
دیگران ضمن  تجربیات  مطالعۀ  بي شک  باشد.  و خواندني  جذاب 

تقویت انگیزه، مي تواند در الگوبرداري نیز مؤثر باشد.
یا  و  مشاوره  قسمت  در  مي توانند  محترم  مخاطبین  همچنین 
در  و  گرفته  تماس  انجمن  کارشناسان  با  تلفني  ارتباط  طریق  از 

زمینۀ کارآفریني و یا حوزه هاي عمومي مشاوره بگیرند. شایان ذکر 
اغلب سؤاالت ذهنِي  به  سؤاالت متداول  است که در قسمت 

مخاطبین، پاسخ داده شده است.
به  ورود  با  مي شود  دعوت  کارآفرین  بانوان  تمامي  از  پایان  در 
صفحۀ »عضویت در انجمن«، در این انجمن ثبت نام نموده و از 

مزایاي زیر بهره مند شوند:
1- ایجاد ارتباط و تعامل با دیگر کارآفرینان کشور 

2- اهتمام به معرفي اعضا در رسانه ها 
3- سفرهاي فصلي به استان هاي کشور و آشنایي با کارآفرینان

4- شرکت در کارگاه هاي آموزشي برگزار شده توسط انجمن 

ت
مـعـرفـی سای


