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  اشتغال زنانهاي  توسعة روستايي و چالش
  

  ، دانشگاه تهران دانشكدة جغرافيااستاديار  – ∗خاني دادوردكتر فضيله
   12/11/83: دريافت مقاله 
   24/11/84: تائيد نهايي

  

  چكيده
 عليرغم پيامدهاي مثبتي  و فرهنگي روستا اجتماعيتحوالت كنوني در عرصه هاي اقتصادي،
از نقش فعال زنان در عرصه توليد گرديده تا سبب ، كه جهت بهبود شرايط زيست در روستا داشته
اين امر . تبديل به زنان خانه دار مصرف كننده شوند، كاسته شود و زنان روستايي توليد كننده سابق
لكه عمالً قشر فعال عظيمي را از ، بگذارد  به جاي مينه تنها پيامدهاي منفي در عرصه اقتصاد روستا

مقاله حاضر كه بر گرفته از  .نمايد فرايند توليد حذف كرده و رشد اقتصاد ملي را نيز كند مي
در پي تشريح است استان گيالن )  صفر تازير صفرارتفاع(ژوهشي ميداني در منطقه ساحلي پ

-تحقيق حاضر از نوع توصيفي .الشي شده استكه موجب بوجود آمدن چنين چمي باشد عواملي 
 خانوار به شيوه نمونه 131 خانوار مي باشد كه از بين آنها 108682 جامعه آماري .پيمايشي است
روايي . به منظور گردآوري داده ها از دو نوع پرسشنامه استفاده شد. انتخاب شدنديگيري خوشه ا

پايايي مقياس اصلي .  تائيد قرار گرفتپرسشنامه توسط تعدادي از متخصصان موضوعي مورد
بود كه حاكي از  84/0تحقيق با آماره آلفاي كرونباخ سنجيده شد كه مقدار آن براي اين مقياس 

، جهت سنجش اثرات توسعه روستايي بر اشتغال زنان. اعتبار مناسب ابزار تحقيق مي باشد
        اين تحقيق نشان نتايج . تمتغيرهاي اقتصادي ،جغرافيايي و فرهنگي مورد سنجش قرار گرف

سواد و  عامل درآمد خانوار، طبقه اجتماعي، ثيرگذار بر اشتغال زنان،أاز بين عوامل ت كه دهد مي
از سهم و نقش اشتغال زنان ، ه عبارتيب .انزواي جغرافيايي بيشترين اثر را بر جاي گذارده است

 ،باشد مي» 1كور جنسيت« توسعه روستايي كه  با ادامه روند كنونييد توجه داشت كهبا .كاسته است
 وضعيت زنان و به خصوص دختران جوان در روستا  بهبودهيچ گونه چشم انداز روشني را براي

  .نمي توان انتظار داشت
 ،روستايي، اشتغال زنان، تكنولوژي زراعي، برنامه ريزي جنسيتي ةتوسع :واژگان كليدي
  .استان گيالن ،زنان وتوسعه

  مقدمه
             اقليم مرطوب امكان كشت برنج را فراهم ساخته و در كنار كشت برنج محصوالت ديگري ، ستان گيالنادر

                از اينرو بخش قابل توجهي از اشتغاالت مردم اين ناحيه را كشاورزي . آيد از جمله توتون مركبات و چاي نيز بعمل مي
  .باشند ترين زنان كشور مي ه نيز جزء پر تالش ترين و فعالزنان اين خطّ. دهد ن تشكيل ميه آو فعاليت هاي وابسته ب
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دهد كه نواحي مركزي  بررسي ها نشان مي. نرخ مشاركت اقتصادي زنان از نقطه اي به نقطه ديگر متفاوت است     
كشور كه عمدتاً داراي در حالي كه مناطق شمالي ؛ و غربي ايران كمترين نرخ مشاركت زنان در نيروي كار را داراست

از جمله اين استان ها . باشند، باالترين نرخ مشاركت زنان را به خود اختصاص داده اند معيشتي مبتني بر كشاورزي مي
توان ادعا نمود كه مناطق كشاورزي  لذا مي. را نام برد) 5/15(مازندران و ) 7/29(اشتغال توان استان گيالن با نرخ  مي

زنان ،  كه در آمارهاي رسمي كشور استاين در حالي.باشند ين نرخ اشتغال زنان روستايي را دارا ميكشور عمدتاً باالتر
اين زنان در فعاليت ها و مسئوليت هاي   نقش چند جانبه.شوند خانه دار محسوب مي روستايي شاغل در مزارع خانوادگي

اين مسئله .كند آنان را پر مي عات روزمرهمده اي از ساكه بخش عست احدي  واحد توليد كشاورزي بهو خانوادگي 
  .نيازمند توجه خاص برنامه ريزان مي باشد

  

  ادبيات موضوع
هايي است كه همواره ذهن بشر را به خود مشغول نموده  دستيابي به توسعه و بهبود كيفيت زندگي از آرمان

بنابر اين به دليل كاهش سهم ، كيد داردأتساخت توليد ه كه توسعه اقتصادي به تغيير برنامه ريزي شد نظر به اين. است
ي و توسعه  بر صنعتي شدن سريع شهري و به زيان كشاورزهاي توسعه معموًال استراتژي كشاورزي در توليد و اشتغال،
تعليم و تربيت، شرايط  هاي اجتماعي غير اقتصادي مانند بهبود در سطح سواد، شاخصروستايي منجر شده و توسط 

  .مين مسكن تكميل شده استأ تبهداشت، خدمات و
در اين . زنان و مردان بطور يكسان اثر مي گذاردتصور بر اين بوده كه فرايند توسعه بر  1970سال تا پيش از 

                 زمان نفوذ سرمايه داري منجر به مدرنيزاسيون و باعث نابودي اقتصاد سنتي شده و اين امر لطماتي را كه بر زنان وارد 
  . تشديد نموده است،دمي ش

     از سوي سازمان ملل توجه جهانيان"دهه زن"و در پي آن ،اعالم "سال جهاني زن" به عنوان 1975اعالم سال 
 هاي بين المللي و بسياري از حكومت را به نقش انكار ناپذير زنان در توسعه جلب كرد و انگيزه هاي الزم را در سازمان

خصوص بعد از اعالم سال زن ، حجم عظيمي ه ان و بمدر همين ز. بوجود آوردض از زنان ها به منظور تالش در رفع تبعي
               . هاي گوناگون پرداختند بررسي مسائل خاص زنان از ديدگاه WID)1 ("زنان در توسعه"از تحقيقات تحت عنوان 

 آغاز ،رده و باعث متضرر شدن آنها شدههاي توسعه بر عليه زنان عمل ك كه رهيافت  با فرض بر اين  WIDنظريهكار 
 ،آوردن ما يحتاج آنانو به اين نتيجه رسيد كه بايد از طريق رفع احتياجات عملي جنسيت در راستاي بدست گرديد 

  .)1988 4صديق، 31984، الن1991 2مومسهنشال (شرايط را براي رفع نيازهاي استراتژيك آنان فراهم ساخت
آنها به انتقال فوري نوسازي در  اوالً: نظر داراي اهميت بوده است چند ازWID " در توسعهزنان"  مطالعات تحت عنوان 

 به هاي توسعه روستايي غالباً  موارد بي شماري از مطالعات اين واقعيت را كه سياستثانياً .فرايند توسعه شتاب داده اند
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                       منفي و نا خواسته مي گردد را گوشزد  منجر به اثرات اثرات و اهداف پيش بيني شده خود نمي رسد و بعضاً
  ). 6 ص1990كانديوتي(كرده اند

 مـي گويـد   ، فاصله بين زن و مرد را افزايش داده،در رابطه با پروژه هاي توسعه كه در آنتينكر در مدارك خود      
. مينه هاي پيشرفت خـود را از دسـت داده انـد            به طور بالقوه در تمامي كشورها و در كليه جوامع زنان نسبت به مردان ز               كه

ثـرات  اداراي  بلكـه ،  توسعه با عميق تر كردن فاصـله بـين در آمـد مـردان و زنـان كمكـي بـه بهبـود زنـدگي زنـان نكـرده                            
  ). 22، ص1979تينكر (ناخوشايندي بر آنان بوده است

اغلب در برنامه هاي توسعه به شدت        زنان،وثر   م بولينگ از مطالعاتش در آفريقا چنين نتيجه مي گيرد كه با وجود نقش            . ام
  ). 5 ص1977بولينگ(اند ناپديد بوده

معتقـد  ،  استر بوزروپ كه مطالعاتش در قرارگيري مفهوم زنان در توسعه در يك چارچوب بين المللي كمك شاياني كرد                 
ــسيتي    شاورزي كــ اســت كــه تغييــرات جزئــي در تكنولــوژي زراعــي مــي توانــد موجــب تغييــرات اساســي در نقــش جن

  . )1970بوزروپ(شود
كند كـه تغييـرات اقتـصادي در كـشورهاي در حـال توسـعه از نظـر         ماريان شمينك بحث بوزروپ را اين گونه تحليل مي   

هاي جديد بـه همـراه نيـاز بـه نيـروي كـار دانـش         وي اشاره مي كند كه فن آوري .كيفي متفاوت از ملل توسعه يافته است      
ي را كاهش داده و توسعه اي كه در صنايع رخ مي دهد منجر بـه تقاضـاي بيـشتر جهـت                       ظرفيت بخش كار بر    ،آموخته تر 

زنان به ناچار به حاشـيه توليـد        . اين روند توسعه، پيامدهاي متناقضي نيز براي زنان به دنبال دارد          . نيروي كار مردان مي شود    
براساس نظريـات فـوق     ). 19، ص 1984الن( رندرانده مي شوند و به عنوان نيروي كار ارزان مورد بهره برداري قرار مي گي              

 در جهـت از دسـت رفـتن    مالحظه مي گردد كه توسعه اثرات متفاوتي بر زنان و مـردان نهـاده و پيامـدهاي توسـعه عمـدتاً          
  . اشتغال سنتي زنان عمل كرده است

  

   روش پژوهش
گيالن ان ستاارتفاع زير صفر  روستاهاي واقع در اتيحوزه مطالعپژوهش حاضر مبتني بر كار ميداني است كه در

الهيجان و لنگرود صورت  رودسر، صومعه سرا، رشت، بندرانزلي، هاي آستانه اشرفيه، هايي از شهرستان شامل بخش
باشد كه از بين آنها به روش نمونه گيري تصادفي طبقه   خانوار مي108682 روستا و 741اراي داين منطقه . گرفته است
  . ندخانوار به عنوان نمونه انتخاب گرديد131و روستا 113، بندي شده

                همراه باافزايش:  استوار گرديد كهيهتحقيق حاضر بر اين فرض بدين ترتيب با توجه به اهداف تعيين شده،
 در خانوارهاي روستايي از دامنه اشتغال زنان )به عبارتي توسعه( اقتصادي و جغرافيايي -هاي اجتماعي بهره مندي

  . كاسته مي گرددورزيكشا
مانند آموزش، تكنولوژي، ( شناخت نحوه اثرگذاري متغيرهاي اصلي توسعه  بهبا هدف دستيابيو به دنبال آن 

  . پرسشنامه هايي تهيه و در بين جامعه نمونه توزيع و تكميل گرديد،بر فعاليت و اشتغال زنان...) افزايش درآمد، 
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  زنان و برنامه هاي توسعه روستايي
 از آنجا كه بخش بزرگي از جمعيت كشور در مناطق روستايي زندگي مي كنند، توسعه روستاها بخش اجتناب  

 مي بايست در يك قالب اما درعين حال پديده مذكور داراي جنبه هاي متعددي است كه تماماً  .ناپذير توسعه ملي است
   نيروي كار وغيره  از نيروهاي محركه يعني سرمايه، برخورداري ،از عوامل مهم دستيابي به توسعه. واحد سنجيده شود

كيد بر بهره برداري بهينه از نيروهاي أت، لذا به دليل كمبود سرمايه و تراكم باالي جمعيتي در روستاهاي كشور .مي باشد
  .محركه موجود عاقالنه ترين راه رسيدن به هدف توسعه همه جانبه و يكپارچه مي باشد

 از ديد سياستگذاران توسعه پنهان بوده  و توجه ن كه نيمي از جمعيت را تشكيل مي دهند غالباًدر اين راستا زنا    
                   اقتصادي  همچنين نسبت فعاليت زنان از نقطه اي به نقطه ديگر بر حسب مالحظات جغرافيايي،. بيشتري را مي طلبند

            حسب شرايط گوناگون محيطي شكل و ميزان مشاركت زنان و در هر گوشه اي از كشور بر و فرهنگي تغيير مي كند
لذا اتخاذ روش ناحيه اي مي تواند در تفكيك مناطق همگن ما را ياري داده و تعميم نتايج . در امور مختلف تفاوت دارد
  .را به مناطق مشابه ممكن سازد

            فرهنگي و جغرافيايي  اجتماعي، بعاد اقتصادي،كه توسعه فرايندي است كه مستلزم تغيير در ا  با توجه به اين   
حاضر به اختصار فاكتورهايي از عوامل مذكور انتخاب و اثرات آنها بر وضعيت اشتغال زنان مورد  در نوشتارمي باشد، 

  .بررسي قرار گرفت
  

   بر مشاركت اقتصادي زنان روستايياثرات ساختار مالكيت اراضي و طبقه اجتماعي
عدم تحرك به منظور يافتن . ورهاي كمتر توسعه يافته زنان مجبورند كارهايي با دستمزد پائين را بپذيرنددر كش 

به همين دليل آنان در فعاليت هاي كم درآمد و بي ثبات به كار . گذارد شغل بهتر و دستمزد بيشتر بر موقعيت زنان تأثير مي
  ). 86، ص1984 1احمد(شوند گمارده مي

كمتر از (كشاورزي به اين نتيجه رسيده است كه در تمام طبقات بهره برداري به جز كوچكترين مطالعه وزارت 
افراد در درجه اول در مقام كاركن خانوادگي به اين )  هكتار100بزرگتر از (ا هو بزرگترين بهره برداري  ) هكتار5/0

صنايع ) هكتارصد تا يك از (وچك و مياني عالوه بر آن در طبقات بهره برداري ك. گونه فعاليت ها مشغول بوده اند
  ).38، ص1364مينو الوندي و زهره كسايي(دهد  خانگي بيشترين زمينه اشتغال غير كشاورزي را تشكيل مي

در مورد فرصت هاي شغلي، زنان به طور نامناسبي در بخش كشاورزي به عنوان نيروي كار خانوادگي بدون 
توسعه كشاورزي معموالً استفاده مردان از محصوالت . يابند ب شغلي تمركز ميدستمزد در سطوح پائين از سلسله مرات

                دبال ( را به دنبال داشته استجديد و فن آوري هاي پر بازده و رها شدن زنان با كشاورزي كم بازده و معيشتي
  2)11، ص1995و روي

                                                           
1-.Ahmad     

Debal K.Singha Roy 2-. 
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با ارزش م به عنوان عامل قدرت و ارزش سمبوليك  زمين هاي قابل كشت هم به دليل اهميت اقتصادي و همعموالً
مالكيت زمين ، طور سنتيه ب. شود زمين يك سرمايه مولد، درآمد زا و عامل معاش محسوب مي. ترين نوع دارايي هستند

                  احساس هويت و اصالت در روستا براي خيلي ها مالكيت زمين . مبناي ايجاد قدرت سياسي و موقعيت اجتماعي است
كند واغلب در ذهن افراد زمين داراي يك پايايي و ماندگاري است كه هيچ ثروت ديگري چنين  در روستا ايجاد مي

 1).17، ص1998 آگاروال(نيست

           تا زماني . گردد نابرابري هاي طبقاتي و اقتصادي منجر به تفاوت شرايط اشتغال زنان در بين گروه هاي روستايي مي
اكثر . باشد ين كننده طبقه مييترين سرمايه خانوار روستايي است، كنترل بر روي زمين به شدت تع  مهمكه زمين

، 1987 2تيگسن لن(واحي روستايي تأكيد دارند نمطالعات بر تأثير منفي سرمايه و دارائي ها بر مشاركت كاري زنان در 
ارهاي روستايي دسترسي يا تملك اراضي زراعي  اكثر مالكيت ها و دارائي ها در بين خانوهمچنين).345-364صص
: كنترل بر زمين هاي زراعي ممكن است به دو طريق بر بافت اشتغال زنان تأثير گذارد). 11، ص1998آگاروال(است 
                   ، دوم و تواند اشتغال بيشتري را براي زنان در كشاورزي ايجاد كند در دسترس بودن مقدار بيشتري زمين مي، اول

نظر به نابرابري هاي ) 1375، ص125خاني( باشد داراي تأثير منفي مي، تر هستند در خانوارهايي كه از نظر اقتصادي قوي
 كاهش كلي در مشاركت را با  نرخ مشاركت زنان، موجود در توزيع سرمايه ها به خصوص در مورد مالكيت زمين

 ليكن با نرخ كاهش ؛ستا  حتي براي مردان نيز صادقيكوسچنين ارتباط مع. دهد افزايش سرمايه ملكي نشان مي
از سوي ديگر الزامات اقتصادي در رابطه با كشاروزان بدون زمين يا حاشيه اي .  مي باشدتدريجي تر و غير محسوس تر

تا قدري از نيازهاي اقتصادي نمايد  جستجوي كارهاي خارج از منزل وادار هزنانشان را بسبب شود تا ممكن است 
  .خانواده را مرتفع سازد

 پائين ترين طبقه ،در اين سلسله طبقات. طبقه از نظر مالكيت زمين تقسيم شده اندهفت در مطالعه حاضر خانوارها به 
ه دومين گروه آنهايي هستند كه در اين سلسله مراتب از طبق و )بدون زمين(خانوارهايي هستند كه هيچ زميني ندارند 

           هكتار زمين 5/0 تا 1/0اين گروه بين . شوند كه به عنوان كشاورزان حاشيه اي محسوب مي بودهپيشين قدري باالتر 
                    زمين داران متوسط نيز خود به دو گروه متوسط . هستند) باال( كشاورزان متوسطه و مرفه ،باقي گروه هاي ديگر. داشته اند

تقسيم ، هكتار زمين زراعي داشتهدو  تا 1/1د و متوسط باال كه بين ن در اختيار دارهكتار زمينيك  تا 6/0و پائين كه بين 
  . هكتار و كشاورزان عمده بيش از پنج هكتار زمين را در تصرف دارند1/3-5كشاورزان مرفه بين . دنگرد مي

لكيت زمين در طبقه  خانوارها از نظر ما33/0از نظر توزيع مالكيت اراضي بين خانوارهاي مورد مطالعه، بيش از 
يك  تا 6/0يعني بين (وم نيز بيشترين مالكيت ها متوسط پائين د در درجه .)هكتار1/1-2(يعني بين ، متوسط قرار داشته اند

                  اين نسبت عالوه بر گروه كشاورزان حاشيه اي. دهد  درصد خانوارها را تشكيل مي61باشد كه مجموعاً  مي) هكتار
هكتار زمين كشاورزي  را در پنج تا سه خانوار بين چهار در حالي كه تنها ؛ گردد انوارهاي نمونه را شامل مي درصد خ83

                                                           
 1- Agarwal   
2-Tiyyes leann.   
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% 11رويهم رفته حدود ) هكتار1/2 -3(اختيار دارند كه اين تعداد به همراه خانوارهاي داراي مالكيت متوسط باال 
  .گيرد خانوارها را در بر مي

 فاكتور ديگري مورد استفاده قرار ،مين كشاورزيز ارتباط اشتغال با اندازه جهت دستيابي به درك صحيح از
 تعداد زناني كه )1(شماره لذا در جدول . است) ياوري(گرفت و آن اشتغال در برابر دريافت مزد و يا اشتغال در برابر كار 

خته و يا با انجام اموري همانند تهيه صرفاً به لحاظ ضرورت به طور فصلي به انجام كار كشاورزي در زمين خانوادگي پردا
  .به عنوان شاغل ذكر نگرديده اند، پردازند غذا براي كارگران به امر پشتيباني از توليد مي

  
  وضعيت اشتغال زنان در ارتباط با ساختار مالكيت اراضي -1جدول 

اندازه اراضي 
  )هكتار(

درصد خانوارهايي كه 
حداقل يك زن شاغل 

 دارند

در درصد شاغالن 
 كل جمعيت

درصد شاغالن در كل 
  سال15جمعيت باالي 

درصد جمعيت بيكار 
 15به جمعيت باالي 

 سال

 مرد زن    

 0 5/12 5/87 50 75 بدون زمين

5/0 – 1/0 70 76 86 2/10 6/3 

0/1 – 6/0 37 6/57 4/81 5/13 5 

0/2 – 1/1 50 63 6/81 5/8 9 

0/3 – 1/2 33 6/65 6/78 7/10 7/10 

5 – 1/3 50 7/38 6/66 6/16 6/16 

  مطالعات ميداني: منبع   
 داراي حداقل يك زن شاغل در كشاورزي 75/0دهد كه در گروه خانوارهاي بدون زمين  جدول فوق نشان مي

 5/12كه كل  مضافاً بر اين.  درصد شاغل بوده اند5/87 سال به باال 15 و از جمعيت 50/0باشند و از كل جمعيت  مي
توان در باال بودن تحرك مردان در يافتن اشتغال  عمده ترين دليل آن را مي، دهند ت بيكار را زنان تشكيل ميدرصد جمعي

اين نسبت در بين مردان همين . باشد باالترين درصد بيكاري بين زنان در گروه كشاورزان مرفه مي. غير زراعي دانست
يابد و در بين زنان نيز   بيكاري روند صعودي مي،ش مالكيت اراضيبه طور كلي بين مردان با افزاي. شود ديده مينيز گروه 

شرايط كه عمدتاً ابراز نمود توان  در تفسير علت وجود چنين شرايطي مي.  مشاهده است قابل با اندكي نوسان چنين حالتي
اقتصادي خانوار و كه با ارتقاء توان مي باشد  به گونه اي ،انجام كارهاي كشاورزي كه فعاليت اصلي استدر اقدام 

 فرزندان اين خانواده ها تمايلي به اشتغال كشاورزي نداشته و از سوي ،برخورداري از امكان تحصيل در سطوح باالتر
ميزان بيكاري بين كشاورزان . كنند لذا اقدام به مهاجرت به شهر ميو ديگر به ندرت قادرند اشتغال ديگري در روستا بيابند 

  .بر استمرفه در هر دو جنس برا
.  هكتار است5/1در منطقه مورد مطالعه عموماً زمينداري كوچك بوده و اندازه متوسط اراضي به ندرت بيش از 

بنابراين . حتي براي نيروي كار خانواده فراهم نمي سازد همچنين قطعه قطعه و پراكنده بودن اراضي، اشتغاالت كافي را
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  در حالي كه در برخي مناطق به لحاظ نياز به نيروي كار ؛ماند قي ميي بامزدفرصت كاري بسيار اندكي براي كارگران 
  .گردد  نيروي كار از خارج از روستا تأمين مي،در فصولي خاص و كمبود عرضه نيروي كار در آن زمان

               . كنند تعداد قابل توجهي از زنان به عنوان نيروي كار خانوادگي در زمين هاي تحت اداره خانواده كار مي
 بلكه اين دسته از خانوارهاي ،اگر چه علت مشاركت برخي زنان در امور كشاورزي نبود تقاضا براي نيروي كار نيست

 نياز به نيروي كار خود را از طريق استخدام كارگر مزد بگير ،باشند  زمين داران متوسط و مرفه ميءكشاورز كه اغلب جز
  . شود نوارهاي روستايي موجب خروج زنان از نيروي كار كشاورزي ميلذا افزايش درآمد خا و كنند تأمين مي

    سال در كشاورزي بر حسب مقدار اراضي تحت مالكيت15توزيع انواع اشتغاالت زنان باالي  -2 جدول

  اندازه اراضي
كل زنان باالي 

  سال15
 شاغالن در انواع كارهاي كشاورزي

غير شاغل در 
 كشاورزي

  يخانوادگ ياوري مزدي  

0 11 4 4 5 6  
 

5/0- 1/0 50 8 24 32 25 

-/1 - 6/0 66 8 14 43 26 

-/2 -1/1 84 10 16 49 36 

-/3 – 1/2 26 1 3 16 11 

5-1/3 8 0 2 4 4 

      
 108 149  63 31  245 جمع

                                                          R= -0.183   S=0.004 مطالعات ميداني: منبع 
              

بين متغير ميزان زمين كشاورزي با متغير اشتغال زنان در  گردد كه مالحظه مي) 2(شماره بر اساس داده هاي جدول 
 با افزايش مالكيت اراضي و به عبارتي با بهبود يعني؛ دار وجود داردي  ضعيف و معننسبتاً كشاورزي رابطه اي معكوس،

ه تابعي از مقدار زمين كشاورزي است، از ميزان اشتغال زنان در امور كشاورزي كاسته وضع اقتصاد خانوار روستايي ك
كاهش در ميزان كار زنان نسبت به افزايش مقدار زمين در رابطه با انواع كارمزدي و ياوري شديدتر بوده است، . شود مي

 شود،  تاً از كارگران مزدبگير استفاده مينظر به توان اقتصادي خانوار عمد با كه اگر چه در اراضي بزرگ زراعي حال آن
ساس تعلق به حتر نيروي كار خانوادگي كه ناشي از اهتر از آن به لحاظ كيفيت ب ليكن در عين حال كاهش هزينه و مهم

 دتوان كار ياوري يا مزدي به ندرت مياما  ؛گردد  از نيروي كار زنان و دختران در اين رابطه استفاده مي،باشد خويش مي
كه ممكن آن اين گروه عليرغم . باشد نكته قابل توجه در رابطه با زنان خانوارهاي بدون زمين مي. آنها را جذب نمايد

                  آنة دليل عمد.  بسيار اندك است در اين قشر ليكن نسبت كار زنان در كشاورزي،است از فقر اقتصادي رنج ببرند
پنج تنها . استي عر دو كار داشتن زمين زراة هدگي و ياوري دانست كه  الزماي خانوتوان در نبود فرصت كار زراع را مي
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 مورد كار ياوري در اين رده گزارش شده كه آن نيز ناشي از كار در زمين استيجاري است چهار مورد كار خانوادگي و 
  .نه ملك شخصي خانوارو 

ت كه زنان در خانوارهاي پردرآمد درگيري مورد مطالعه نشان داده اسة پژوهش هاي انجام شده در منطق
اين زنان حتي در رابطه با انجام فعاليت هايي كه منجر . كمتري در انجام امور زراعت، دامداري و پرورش طيور داشته اند

 رغبت چنداني نشان نداده ... شود از جمله بافندگي، تهيه پوشاك و حصيربافي و  به كاهش هزينه هاي جاري خانواده مي
اين گروه جهت امور كشاورزي عمدتاً از . دهند وسايل مورد نياز خويش را مستقيماً از بازار تهيه كنند  ترجيح ميو

غذا براي كارگران و انجام ة نمايند ليكن در عين حال زنان اين خانواده ها از طريق تهي كارگران مزدبگير استفاده مي
 به جهت اختالط وظايف خانه و مزرعه تفكيك اين امور اما، نمايند يخدمات پشتيباني در امر توليد اقتصادي مشاركت م

  . اشتغاالت اقتصادي محسوب نمي گرددءبه سادگي امكان پذير نبوده و عمدتاً اين گونه وظايف پشتيباني جز
از سوي ديگر زنان خانوارهاي فقير از دو جهت براي ابقاء خانواده در شرايط قابل قبول و جلوگيري از سقوط 

ن د از طريق مشاركت مستقيم در نيروي كار سبب كاهش هزينه هاي مربوط به اجير كر،اول: ند ادر فقر مطلق در تالش
  . شوند  به جهت حس تعلق كار به خود سبب افت هزينه هاي توليد و افزايش كارآيي مي،گردند و دوم كارگر مي

يد است كه در آينده اي نزديك اين وضعيت كند و بع  زندگي زنان روستايي را بغرنج مي،مشكالت اقتصادي
اگر روند . زنان روستايي احتماالً به كارهايي ادامه خواهند داد كه براي آنها بسيار نامناسب استآن كه و بدتر . بهبود يابد

  . ايي همچنان افزايش خواهد يافت فاصله بين درآمدهاي زنان شهري و زنان روست،كنوني ادامه پيدا كند
 پائين و نرخ باالي بيكاري زنان در مناطق روستايي و نيز فعاليت و سازگاري آنها با شرايط كه منجر دستمزدهاي

 به اين معناست كه دستمزدها هميشه منبع اصلي در آمد ساكنان مناطق ،شود به اقدام سفرهايي جهت خرده فروشي مي
 نيمي از اعضاي خانواده كافي است و بعضي اغلب، درآمد اضافي حاصل از خرده فروشي براي مخارج. روستايي نيست

  ). 5، ص12001پياكورال( برابر متوسط سرانه در كارهاي دولتي است 7/2برابر يا دو اوقات اين درآمد اضافي 
  ارتباط اشتغال زنان و درآمد خانوار

 نجام امور كشاورزي طبق بررسي هاي ميداني، زنان منطقه هر چند كه عمدتاً به لحاظ نياز مالي خانوار اقدام به ا
 ليكن محدوديت هاي ناشي از نبود فرصت هاي اشتغال مزدي خصوصاً اشتغاالت ،نمايند و ساير فعاليت هاي اقتصادي مي

 و سختي كار كشاورزي از سوي ديگر  سوغير كشاورزي و فرسودگي جسمي ناشي از كهولت سن و يا بيماري از يك
 لذا نه تنها در شرايط بحران اقتصادي آنها قادر به گسترش منابع ؛راهم نمي سازدزمينه هاي اشتغال مناسب را براي آنان ف

                 بلكه در شرايط گسترش بيكاري بعضاً اشتغال سابق خود ،درآمدي خويش از طريق يافتن شغل درآمد زا نمي باشند
  . مي باشدله ئدهند، به طوري كه نمونه هاي چندي در منطقه مؤيد اين مس را از دست مي

          از سوي ديگر با افزايش سطوح دستمزدها و يا افزايش درآمد خانوار از طريق اشتغال به كارهاي غير زراعي 
گردد، زنان زيادي  هل سبب باال رفتن درآمد شوهرانشان و بالطبع ارتقاء استاندارد زندگيشان ميأكه براي اكثر زنان مت

                                                           
- Pyakuryal Kiran 1 
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در شرايط وجود فرصت هاي اشتغال، اين عده ضمن استفاده . آيند مزدي شان بر ميدرصدد كاهش كارهاي خانگي غير 
از شيوه هاي غير كاربر و خريد خدمات سعي در آزاد كردن وقت خود از امور خانه و ورود به بازار نيروي كارمزدي 

براي مثال منسوخ . زندپردا دارند و در فقدان فرصت هاي كافي اشتغال اين گروه به اتالف وقت آزاد شده خويش مي
و رواج انواع تجاري آن شاهدي بر اين ... شدن سنت تهيه پوشاك خانوار و تهيه ساير ملزومات از جمله حصير، سبد و 

  .مدعاست
لذا بايد  آمده و )3(شماره نسبت درآمد زنان به مردان در جدول ،با آگاهي به موارد فوق الذكر و جهت مقايسه اي ساده

درآمد سرپرست ء  جز،رآمد حاصل از كار كشاورزي كه همكاري مستقيم زنان را نيز در خود داشتهتوجه داشت كه د
  .  محسوب شده است،باشد خانوار كه يك مرد مي

  
   جايگاه و سهم درآمد زنان و مردان در اقتصاد خانوار -3جدول 

 متوسط درآمد تعداد مجموع درآمدها ها جنسيت

و مردان در  سهم زنان∗
فعاليت هاي 
 كشاورزي

ها در  سهم جنسيت
 درآمد خانوار

 %91 3/63 235141 156 36682000 مردان

 %9 7/36 76659,2 49 3756300 زنان

 100 100 197260 205 40438300 جمع

  مطالعات ميداني: منبع
در فعاليت  آنها مشاركتسب ميزان حبر زنان برآورد سهم درآمد زنان، سهم درآمدنقصان در جهت اجتناب از 

  .هاي كشاورزي محاسبه شده است
            گردد كه در برابر  مشاهده مي، درآمد مردان و زنان پرداختهة كه به مقايس) 3(شمارهطبق داده هاي جدول 

  زن به اشتغاالت مزدي49 تنها ،نمايند  مردي كه يا از طريق كشاورزي و يا به طور مستقيم درآمدي كسب مي156
 دهد و به عبارتي متوسط درآمد مردان ست كه درآمد زنان و مردان اختالف فاحشي را نشان مي ااين در حالي. پردازند مي

بدين ترتيب نتايج حاصل از كار زنان در مزارع خانوادگي و يا به . ريال بيش از درآمد زنان گزارش شده است158482
گردد كه سهم زنان در اشتغاالت  لذا مالحظه مي و ديده استشكل كار ياوري نيز جزء درآمد مردان محاسبه گر

  .برآورد شده است% 9 در حالي كه سهم آنان از درآمد خانوار تنها ، درصد بوده26كشاورزي بيش از 
  

  
  
  

                                                           
ت كه در هر مرحله از  سهم زنان و مردان در فعاليت كشاورزي بر اساس كار ميداني و تفكيك مراحل كار كشاورزي و اندازه گيري ميزان ساعات كاري اس ∗

  .                                                      شود كشت توسط زنان و مردان صرف مي
  



  

     1385ار، به55 شماره-پژوهش هاي جغرافيايي                                                                                                      180 
    

  نقش برنامه هاي آموزشي و سوادآموزي در اشتغال زنان
اين عامل همانند پيكان دو لبه اي . استان از سطح سواد از عوامل مؤثر بر اشتغال زنان روستايي ميزان برخورداري آن     

 با سطح ،كند كه عالوه بر ارتقاء كارآيي و توان شغل يابي زنان به لحاظ نبود زمينه هاي اشتغال متناسب و كافي عمل مي
  .افزايد توقعات ايجاد شده جهت كسب شغل در مكان هاي خارج از روستا بر درجه بيكاري آنان مي

  

   سال در كشاورزي بر حسب سطوح تحصيلي15 زنان باالي  توزيع انواع اشتغال -4جدول 

 سطوح تحصيلي شاغالن در انواع كار كشاورزي
 كل زنان

 سال15باالي
 خانوادگي ياوري مزدي

 غير شاغل در

 كشاورزي

 درصدغير شاغالن به

  سال15زنان باالي 

 6/10 9 74 32 18 85 بيسواد

 6/30 23 50 25 10 75 ابتدايي

 56 28 20 4 3 5 راهنمايي

 86 44 5 2 0 51 نظري و ديپلم

 100 1 0 0 0 1 فوق ديپلم

 100 3 0 0 0 3 ليسانس و باالتر

 1/44 108 149 63 31 245 جمع

 R= -0.449          S=0.000 مطالعات ميداني: نبعم

دهد كه بين متغير سواد با مشاركت   مينشان) 5(شمارهتوزيع انواع اشتغاالت بر حسب تحصيل زنان در جدول 
يعني هر چه سواد پاسخگويان بيشتر . دار و قوي وجود داردي زنان در انواع اشتغاالت كشاورزي رابطه اي معكوس، معن

 درصد آنان در 1/44 سال سن 15ه طوري كه از كل زنان باالي ب شده، ميزان مشاركت آنان در كشاورزي كاهش يافته،
با تحصيالت باالتر از ديپلم زنان  از اين نسبت باالترين رقم متعلق به .اع كارهاي زراعي مشاركت ندارندهيچ يك از انو

 شاغالن كشاورزي بيش از سطوح ابتدايي و بيسواد ربه همين ترتيب در سطوح نظري و راهنمايي جمعيت غي. است
در مورد كار در مزرعه . ز كار خانوادگي استچنين حالتي در رابطه با كارمزدي و ياوري به ترتيب بيش ا. باشد مي

   ليكن اين افت آهسته تر از،گردد  اگر چه افزايش سواد سبب كاهش كار مي،خانوادگي به لحاظ احساس تعلق به خود
بنابراين در فرآيند توسعه با گسترش امكانات تحصيلي براي جمعيت مؤنث روستايي با ابقاء . دو شكل كار قبلي است

 كار زراعي قادر به جذب نيروي كار آنان در اقتصاد روستا نخواهيم بود و لذا شكل جديدي از كار شكل كنوني
  .يابد كه بتواند براي نسل جوان تحصيل كرده ايجاد جاذبه نمايد مطلوبيت مي

دول  لذا همان طور كه از ج،باشد از آنجا كه اشتغال در روستاها عمدتاً به صورت غير رسمي و كار در مزارع مي
. شود واد از ميزان اشتغال توليدي و اقتصادي يا به عبارتي كار زراعي كاسته ميسگردد با افزايش سطح  فوق استنباط مي

  .نمايند افزايش يافته است ست كه ساعاتي را كه صرف امور خانه داري مي ااين در حالي
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 فرزندان خردسال در اين گونه خانواده توان در وجود عمده ترين دليل اين افزايش ساعات كار خانه داري را مي
از و دهند   چرا كه غالباً افرادي با سطوح سواد باالتر سن كمتري نيز داشته و خانواده هاي جوان را تشكيل مي،ها دانست

 داراي اًًًًًًًًًًتا سطح سواد ابتدايي عمديا ب در حالي كه زنان بيسواد و ؛اينرو ساعات فراغت كمتري را نيز گزارش كرده اند
  .باشد سنين باالتري بوده كه قاعدتاً وقت آزادشان نيز اندكي بيشتري مي

  نقش دسترسي ها و انزواي روستاها بر اشتغال زنان
شرايط جغرافيايي حاكم بر محل، كيفيت دسترسي ها، دوري و نزديكي به مراكز توسعه و خدمات و تسهيالتي 

ايط زيست زنان از جمله بر شرايط كاري، سالمتي و رفاه آنان تأثير گذار باشند بر شر كه خانوارها از آن بهره مند مي
 به طوري كه مطالعات نشان داده است كه نواحي با مزارع كوچك زياد معموالً نسبت كارگران كشاورزي زن ؛باشد مي

  .بيشتري دارد
 با درصد اشتغال زنان در كشت جهت انزوا يا عدم انزواي روستايي برگزيده شده اند و سپس ييبه طور كلي شاخص ها

  : اين شاخص ها عبارتند از. برنج در هر يك از روستاها در ارتباط قرار گرفته اند
                         اين عامل هم از جهت امكان برخورداري روستائيان از خدمات موجود در شهر : دوري و نزديكي به شهر -1

 روستاها ،بر اساس شاخص فوق.  كاهش هزينه حمل و نقل حائز اهميت استو هم دسترسي به بازار فروش محصوالت و
طبق داده هاي  .در چهار طبقه قرار گرفته و نسبت به درصد اشتغال زنان در هر يك از روستاها مورد سنجش واقع شده اند

يلومتر فاصله ده كتر از از شهر فاصله چنداني نداشته و داراي كم)  درصد آن ها73يعني (بدست آمده بيشترين روستاها 
             اريي ددهد كه با ضريب معن ا نشان مير0434/0ي  سنجش عامل فاصله با درصد اشتغال زنان همبستگ. دنباش مي

ليكن در فواصل بسيار دور . گردد  بيانگر اين واقعيت است كه با افزايش فاصله بر درصد اشتغال زنان نيز افزوده مي0/000
شايد دليل آن را بتوان در جايگزيني ساير منابع معيشت از جمله ماهيگيري، نوغانداري . خورد عده بر هم مياز شهر اين قا

  . باشيم بنابراين در رده هاي فواصل مياني شاهد افزايش اشتغال زنان به موازات افزايش فاصله مي. دانست ... و
  

  ا درصد اشتغال زنان فاصله روستا از شهر بر حسب كيلومتر در ارتباط ب -5جدول 
                 فاصله روستا از شهر

 درصد اشتغال زنان
 جمع +20 20-1/10 10-1/5 5-1

9/29- 3 1 1  5 

9/35 – 30 9 11 4 3 27 

9/39 – 36 11 26 12  49 

9/45 – 40 7 6 6 1 20 

56 – 46 3 5 3 1 11 

 112  26 49 33 جمع

 100 4 23 44 2/29 درصد

  ات ميدانيمطالع: منبع
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 رفاهي كه بدون شك در ارتقاء سطح رفاه و بهداشت و آموزش -ميزان بهره مندي از تسهيالت و خدمات اجتماعي -2
           باشند كه خود به سطحي  همچنين غالباً روستاهايي قادر به جذب اين گونه خدمات مي. روستائيان اهميت بسزايي دارد

               .  و لذا روستاهاي منزوي و كوچك توان اندكي در جذب خدمات عمومي دارندست يافته باشندداز توسعه يافتگي 
  .نمايند گونه روستاها نيز زنان ساعات بيشتري را جهت رفع نيازهاي خانواده و شركت در امر توليد صرف مي در اين

  تكنولوژي زراعي و نابرابري هاي جنسيتي
 بدانيم، اصالحات ساختاري  و تسريع كننده آنر فرايند توسعه روستايي را مرحله اي د اقتصادياگر ما توسعه

 اقتصادي توليد بوقوع بپيوندد -بايد اتفاق بيافتد و تغييرات اساسي در روابط اجتماعي دراز مدتي در سيستم زراعي مي
  ).4، ص1995 1گاروينسي(

اما شايستگي تكنولوژي جديد مورد ؛ ندكن جوامع جهان سوم يك انتقال سريع در تكنولوژي توليد را تجربه مي
            دانند بسياري از آنها تكنولوژي را عاملي جهت ايجاد شكاف جنسيتي مي. باشد سؤال جامعه شناسان در عصر حاضر مي

 تأثير منفي آن بر موقعيت اجتماعي و اقتصادي زنان در جامعه به خصوص در جهان سوم، دسترسي، كنترل و مديريت و
  ).17، صهمان (قرار مي دهند مورد بررسي را آنها

نتايج تحقيقات مختلف نشان داده است كه انتقال تكنولوژي به كشورهاي جهان سوم فقط نابرابري هاي جنسيتي 
  . )1981 4، دابروسين1996 3كار، 21970رپزبو(موجود را تقويت كرده و منجر به جابجايي نيروي كار زنان شده است

در عين حال . گيرد كنولوژي به منظور كاهش هزينه و كاهش حجم كار زنان مورد استفاده قرار ميدر سطح كاربردي، ت
شود، يعني كاهش حجم  اين اهداف كاربردي منجر به بروز تغييرات در نقش اجتماعي و اعمال و كاركردهاي زنان مي

 .)52002منجا(شود  كار زنان نهايتاً منجر به ايجاد فرصت هاي زماني بيشتر براي زنان مي

            عده اي نيز در مورد تأثير تكنولوژي بر مشاركت زنان عقيده دارند كه ورود ابزار و ماشين آالت كشاورزي 
در عرصه توليد كشاورزي جهت افزايش بازدهي محصوالت بر روي فعاليت هاي توليدي زنان روستايي نقش معكوس 

يني جاي وسايل سنتي توليد را گرفت زنان روستايي نقش توليدي خود را از يعني هر جا ابزار و وسايل ماش؛ داشته است
دست دادند و يكي از داليل اين امر را ساخت ابزارها و ماشين آالت متناسب با شرايط فيزيكي و جسماني مردان دانسته 

رئيسي (اند   نام برده ويژگي ها و ارزش هاي فرهنگي و سنت هاي حاكم بر جامعه روستايي،اند و از داليل ديگر آن
  ).70، ص1376مباركه

منجا معتقد است زنان روستايي كه فرصت و امكان استفاده از تكنولوژي در انجام كارهايشان را ندارند فقيرتر هستند 
  ).2002منجا (

                                                           
1-Singha Roy  
2- Boserop.   
3- Carr.  
4- Daber & Cain.  
5- manaja. 
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قع  بعضي موادده برخي از تكنولوژي ها اختيارات و توانائي زنان را افزايش مية  همان گونه كه عرض،از نظر سن
  ).11990سن(تواند ساختارهاي نابرابر قدرت در جامعه را بازسازي و تكثير كند  مي

 32گردد و از اين تعداد   درصد كل جمعيت را شامل مي7/7نظر به باال بودن نرخ بيكاري در استان گيالن كه  
 ،باشند ي متمركز ميياطق روستا درصد اين بيكاران در من54كه بيش از  دهند و با توجه به اين درصد را زنان تشكيل مي

خصوصاً از آنجائي كه اشتغاالت سنتي عمدتاً توسط زنان انجام . گردد اهميت بكارگيري روش هاي كاربر روشن مي
سبب كاهش نياز به نيروي كار آنان شده و ...  جانشيني ماشين آالت كشاورزي از جمله ماشين نشاگر، دروگر و ،گيرد مي

 خصوصاً عدم امكان جذب آنان در اشتغاالت رسمي ؛سازد تغال را براي آنان محدودتر ميفرصت هاي اش در نتيجه
هاي يكپارچگي اراضي و تسطيح آن و ساير طرح هاي  رحطاز ديگر سو .  ايشان خواهد افزودواداري بر بحران بيكاري

ع ماشين ها شده، به طوري كه كشاورزي و همچنين سود دهي بيشتر اين گونه تكنيك ها سبب تسريع در بكار گيري انوا
 ماشين كشاورزي 5721 روستاي نمونه جمعاً 113در . باشد  ميافزايشروند استفاده از ماشين آالت كشاورزي رو به 

انواع ماشين آالت كشاورزي متفاوت .  ماشين خواهد بود50موجود بوده است كه به طور متوسط سهم هر روستا بيش از 
  : باشد ير ميبوده و توزيع آن به شرح ز

  انواع و تعداد ماشين آالت كشاورزي موجود در روستاهاي نمونه -6جدول 
 درصد تعداد انواع ماشين آالت

 5/29 1691 خرمن كوب

 4/0 24 تراكتور

 64 3649 تيلر

 6 335 موتور سمپاش

 03/0 2 نشانگر

 03/0 2 كمباين

 3/0 18 ساير

 100 5721 جمع

  تحقيقات ميداني: مأخذ                                                               
                يروي كار يعني تيلر ة نگردد كه حجم زيادي از ماشين آالت را ابزار ذخيره كنند بدين ترتيب مالحظه مي

شين نشانگر كه در حال ما. شود دهد اين ابزار و كليه ماشين آالت مذكور توسط مردان اداره مي و خرمن كوب تشكيل مي
تواند سهم عمده اي  كه مياست گذارند از وسايل جانشين نيروي كار زنان  حاضر مراحل آزمايشي خود را در منطقه مي

ليكن شرايط و محدوديت هاي زمين هاي زراعي و عدم برخورداري اين وسيله از كيفيت كار ؛ از كار زنان را بكاهد
            جالب توجه آن است . طلبد يدي را تا جايگزيني كامل ميمدان م سؤال بوده و مدت ز استفاده از آن همچنان زير،زنان

 كليه زناني كه خود به عنوان كارگر ،كه در پرسشگري انجام شده در مورد مطلوبيت استفاده از ماشين آالت كشاورزي
              نمودند،  ز نيروي خانوادگي استفاده ميا كه اپكردند و همچنين كارگران خرده  كشاورز مزدبگير در مزارع كار مي

                                                           
1- sen.   
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 در حالي كه زنان در خانوارهاي كشاورزان مرفه و نيمه مرفه ؛عدم تمايل خود را نسبت به رواج مكانيزاسيون ابزار نمودند
بود زندگي و كه به طور موردي در زمين هاي كشاورزي فعاليت داشته اند، استفاده از مكانيزاسيون را وسيله اي جهت به

  .رفاه خويش دانسته اند
  

  نگرش هاي فرهنگي و اشتغال زنان
جهت آگاهي از وجهه نظرها و ديدگاه زنان مورد مطالعه در رابطه با انواع اشتغاالت سؤاالت خاصي در پرسشنامه 

  :گنجانده شده كه جداول زير بر اساس اطالعات بدست آمده تنظيم شده است
  پائين ترين منزلت و ارزش از نظر پاسخگويان اشتغاالت داراي  -7جدول 

 درصد تعداد انواع فعاليت ها

 2/25 33 كشاورزي

 8/3 5 دامداري و پرورش طيوار

 - 0 صنايع دستي

 - 0  در كارگاه و كارخانهركا

 7/10 14 كارگري براي ديگران

 0 0 اشتغال اداري

 3/60 79 هيچ كدام

 100 131 جمع

  عات ميدانيلمطا: منبع                                                            
. گردد كه پاسخگويان كشاورزي را داراي پائين ترين منزلت و ارزش بيان نموده اند با توجه به جدول فوق مالحظه مي

ت بودن شرايط لذا نظر به سخو اين ديدگاه برخاسته از وضع نامطلوب اقتصاد كشاورزي و ريسك پذيري شديد آن است 
گردد،  كاري و نوسانات فراوان در منابع حاصل از فعاليت هاي كشاورزي كه منجر به استهالك جسمي زنان روستايي مي

  .پاسخگويان از بين اشتغاالت رايج روستايي كشاورزي را شغلي نامناسب و پر زحمت بيان نموده اند% 25بيش از 
  يشكل مرجح كار از نظر زنان روستاي -8جدول 

 درصد تعداد اشكال مختلف كار

 4/66 87  در مزرعه خانوادگيركا

 16 21  در مقابل دستمزدركا

 1/6 8 كار در قبال كار ياوري

 2/9 12 هيچكدام

 3/2 3 بدون پاسخ

  مطالعات ميداني: منبع                                                     
 نداشته و ،كه دخترانشان نيز همانند خودشان به كشاورزي بپردازند به اينبدين ترتيب آنها هيچ گونه تمايلي 

تالش آنان در جهت تحصيل دختران بدين منظور است كه آنها بر خروج از سيكل كار پر رنج كشاورزي و فقر توانا 
 .  اجتماعي استپاسخگويان معتقد بودند كه كار براي ديگران فاقد منزلت و ارزش% 10از سوي ديگر بيش از . گردند
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          انگارند  اين نگرش ناشي از اين باور است كه آنها كار براي ديگران را تنها در قالب كارهاي كشاورزي و كارگري مي
پاسخگويان نيز پرورش طيور % 4عالوه بر اين قريب به . دهند و لذا معتقدند كه تنها افراد فقير به اين گونه كارها تن در مي

                      )9(شمارهجدول .حاظ تلفات زياد و زحمت كم حاصل، فاقد ارزش اقتصادي و اجتماعي بيان كرده اندرا نيز به ل
گردد كه  طبق جدول مذكور مشاهده مي. اي ديگر تمايالت زنان را مورد پرسش و نظر خواهي قرار داده است به گونه
اين احساس ناشي از حس تعلق .  در زمين مزروعي خانواده كار كنندپاسخگويان اظهار داشته اند كه مايلند% 66بيش از 

  .به خويش و استقاللي است كه در چنين شرايطي دارند
                 . نمايند  ميءبل توجهي را ايفازنان نقش هاي اقتصادي و باز توليد اجتماعي قاسلسله مراتب زراعي،از  در هر اليه

اشده كه به آنها موقعيت اجتماعي بنها و آداب و رسوم جامعه  مر، نها ارزشنها توسط هاي اجتماعي و اقتصادي آ نقش
  ).11، ص2002منجا(تري را داده است  نازل

، 2004 1تنوير(گذارد  نابرابري هاي جنسيتي با مردان از عوامل فرهنگي است كه بر مشاركت زنان روستايي تأثير منفي مي
  ).15ص

شان داده، در حالي كه پيشرفت زيادي در تحصيل زنان و مشاركت آنان در نيروي كار رخ نتايج پژوهش ها در مالزي ن
تري  هنوز مناطقي وجود دارند كه زنان نسبت به مردان همپايه شان در محيط كار از منزلت پائينولي داده است، 
  ).1998 2احمد(برخوردارند 

ن شرايط اكولوژيكي يك منطقه و تجارب فرهنگي تكامل باردهان نيز در تجارب علمي خود ارتباطي آشكار و قوي بي
لذا درك بهتر مشاركت اقتصادي زنان در فعاليت هاي ). 9-11، صص1984 3باردهان(ارزش اقتصادي زنان يافت 

  .باشد قابل حصول مي) ميان بخشي(گوناگون مناطق روستايي ايران از طريق طرح هاي مشترك 
 زنان روستايي از لحاظ فرهنگي به دو دليل از منزلت و ارزش پائيني برخوردار گردد كه كار بدين ترتيب مالحظه مي

يدي   كارشيكي به اين دليل كه بخ: شود ميو تمايل به اشتغال نسل زنان جوان در اين بخش به صفر نزديك است 
ه طور كلي در شرايط كه بآن باشد و دوم  كشاورزي كه با كار سخت و در شرايط نامناسب همراه است بر عهده زنان مي

شود و لذا دستمزد آنان به نسبت مردان  يكسان نيز كار زنان نسبت به كار مردان در سطح پائين تري ارزش گذاري مي
  . استكمتر 

  

  نتيجه گيري 
اما شواهد فراواني حاكي از ؛ كنند  ميءزنان در جوامع در حال توسعه نقش چشمگيري را در اقتصاد روستا ايفا

 زنان تعداد زيادي از زنان خصوصاً شدن خارج منجر به بكار رفته در مناطق روستايي سياست هاي توسعه است كه آن 

                                                           
1- Tanveer.   
2 - Ahmad.  
3 - Bardhan.  
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 مشاركت زنان روستايي خصوصاً زماني كه عنوان سرپرست خانوار را .تحصيل كرده از بازار كار روستايي شده است
  ).1980 1يوسف و هتر(شود   ميتر حساس، دارند

 اجتماعي و فرهنگي ايجاد نموده -وستا تغييرات چندي را در فضاي روستا و در ابعاد اقتصاديورود جريان توسعه به ر
 اين تغييرات اگر چه به همراه خود درآمد باال، رفاه اجتماعي و سطوح تحصيلي و بهداشتي باالتري را به ارمغان .است
 ي جاربع آن شرايط اجتماعي آنان بت و به  ليكن تأثيرات عميق و بعضاً ناخوشايندي را در شرايط اقتصادي،آورد مي
                از سوي ديگر زنان در اين مناطق تابع سنت هاي رايج در فرهنگ هاي محلي هستند كه تقسيم كار سنتي . گذارد مي

هاي كهن توزيع نابرابر قدرت، منابع و مسئوليت ها بين زن و مرد به وسيله سنت . و اجباري را بر زنان تحميل كرده است
  .نهادينه شده است

سواد و انزواي  ساختار مالكيت اراضي، اجتماعي و جغرافيايي، يافته هاي پژوهش نشان داد كه از بين متغيرهاي اقتصادي،
جغرافيايي و همچنين از بعد فرهنگي منزلت پايين اشتغاالت كشاورزي نزد زنان روستايي از عوامل اثر گذار بر كاهش 

با اشتغال از بين عوامل فوق مالكيت اراضي و سواد ارتباط معكوسي . هاي كشاورزي بوده است اليتمشاركت زنان در فع
             دار با ميزان مشاركت زنان در نيروي كار كشاورزي ي زنان داشته است و انزواي جغرافيايي داراي ارتباط مثبت و معن

  .مي باشد
ي جديد زنان روستايي و پائين بودن قدرت تحرك فيزيكي و جابجايي آنان در فقدان اشتغالي متناسب با دانش و توانمند

             ؛  در شرايط فعلي هيچ چشم انداز روشني را براي اين قشر از جمعيت روستايي نمي توان متصور شد،نسبت به مردان
                    و يك نقش صرفاً وارد فضاي روستا كرده » زن خانه دار«كه اين گروه فلسفه جديدي را تحت عنوان نآجز 

                     است  2»حساس به جنسيت«مصرف كننده داشته باشند، بنابراين در معرفي استراتژي هاي توسعه نياز به پروژه هاي 
ن گروه  زنان و مردان به طور خاص به تدوين برنامه هايي با تعيين زنان به عنواركه ضمن بررسي پيامدهاي پروژه ها ب

نيازهاي  «پاسخگويي بهها و نيازهاي روز زنان و  در اين راستا ايجاد اشتغاالت متناسب با توانمندي. هدف اقدام شود
  . استآنان حائز اهميت فراوان » 3عملي و استراتژيك

                                                           
1 - Yussef and Hetter.  
2- Gender Sensitive.  

 اين نيازها عمدتاً به عنوان نيازهاي اوليه محسوب .باشد آن دسته از نيازهاي زنان است كه پاسخگوي احتياجات رفاهي و روزمره آنان مي:  نيازهاي عملي3
  .شوند مثل نياز به خوراك، پوشاك، تحصيالت، بهداشت و غيره مي

مثل نياز به برابري، عدالت، رفع خشونت و تبعيض و امثال . استسطحي باالتر از نيازهاي عملي مطرح دسته اي از نيازهايي است كه در :  نيازهاي استراتژيك-
  .آن



  

   187                                                                                                           توسعه روستايي و چالش هاي اشتغال زنان 
  

  
 

  :منابع و مĤخذ
   20 پيام زن ،شمارهايي وضرورتهاي ايجاد تشكل هاي اقتصاديستزنان رو، )1376 (بني هاشم، فروغ السادات -1
مطالعه موردي استان گيالن، پايان نامه  جايگاه ونقش اشتغال زنان در فرايند توسعه روستايي،، )1375(فضيله ، خاني -2

  .دكتري ، به راهنمايي دكتر عباس سعيدي ، دانشگاه تربيت مدرس
گردهم آيي زنان  ، صنعتير به جوامعتحوالت فرايند مشاركت زنان روستايي ايران در گذا، )1376 (سهيال رئيسي، -3

 .اقتصادكشاورزي ، جلد اول، موسسه برنامه ريزي و1400مشاركت وكشاورزي 

  .1375، مار ايران  سرشماري نفوس و مسكنمركز آ -4

5- Adelman and C.T Morris (1973), Economic growth and social  equality in 
developing Countries. 
6- Ahmad Aminah (1998) Country Briefing Paper on women in Malaysia 3: 
women’s participation in economic Development 
,www.adb.org/Documents/Books/country Briefing papers/. 
7- Ahmad zobeideh (1984) Rural women and  their work Depndence and 
alternatives for change . international labour Review. Vol. 123,no./Januery-
Fabruary. 
8- Agrawal Bina,(1998) A Field of ones own gender and land Riyhts in south 
Asia . cambridge university press. 
9- Boserup,Ester(1970)Women's Role in Economic Development ,London 
:Allen and     Unwin. 
10- Carr,M..chen, M.& Jhalovala R.(eds),(1996). Speaking out women٫s 
Economic Empowerment in south Asia , London , Intermediate technology 
publictions. 
11- Dauber , R.S cain , M.ceds (1981) Women and technological change in 
Developing countries. Boulder,co:westview press , ins. 
12- Debal K. Singha Roy (1995) Women ,New technology and development 
,changing nature of Gender relations in rural India ,Manohar ,India. 
13- Ellen Sue, M.Chalton, (1984)Women in third world development 
,Westview press ,Boulder and London. 
14-Henshall Momsen.Janet,(2004) Gender and Development,Routledge,London 
and New york. 
15- Maneja, claire Aster p.(2002), Women weaving and the web:an Analysis of 
rural Indian womens Agency in Attaininy economic empowerment, master of 
arts thesis in communiction, culture and techoloy/,washinyton,D.C. 
16- Nussbum .Martha C.(2002), Women and Human development,The 
capabilites approach. Kali for women , New Dehhi , India. 



  

     1385ار، به55 شماره-پژوهش هاي جغرافيايي                                                                                                      188 
    

17- Pyakuryal kiran,(2001), Strenytheniny Income-Generatiny opportunities for 
Rural women in kazakhstan , Bangkok, Thailand,p.5. 
18- Sadik.Nafis,(1988),Women the centre of development, in development ,in 
development Journal of SID. 
19- Sen, A.(1990).Gender and cooperative conflicts in I.Tinker(ed),persistent 
Inequalities:women and world development (p.p133.149) New york;oxford 
university press.                                                                                                                                  
20- Singha Roy. Debal K. (1995), Women , New technology and develoment, 
changing Nature of Gender Relatrons in Rural India . Manohar . New Delhi, 
India 
21- Tanveer, Mohammad (2004). Women participation in rural development , 
lahore pakistan . http//www.syberwurx.com /jrc/publications/p.15 htm/. 
22- Yusef and C.Hetter (1980) , Rural household headed women prorrity 
concern for development. 


