
 

 

 

 

 1وکار سبزنقش زنان روستایی در ایجاد کسب
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 چكيده 
بافت زنانه هاي اخير برخي از روستاهاي ايران به دليل مهاجرت مردان در دهه

شهرها عمدتاً به داليل اند. مهاجرت مردان از روستاها به كالنپيدا كرده
، درآمدهاي پايين، اقتصادي متعددي ازجمله فقدان شغل مناسب در روستا

برداري و غيره همواره هاي مورد بهرهكوچک بودن زمين، هاي فصليبيكاري
هاي اجتماعي گذاريتنقش سياس، رو به افزايش بوده است. در اين رابطه

مقتضي با اين شرايط در ايجاد اشتغال و حمايت از توليدكنندگان كليدي در 
گردد. در اين پژوهش به بررسي نقش زنان در برخي روستاها حائز اهميت مي

جمله روستاي قلعه قافه باال و كفش محله  از روستاهاي استان گلستان از
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شناسايي ، هاي انسانياده از ارتقاي قابليتاند با استفه كه توانستهشد پرداخته
كارگيري دانش بومي موجود در روستا محيطي و بهمنابع جغرافيايي و زيست

وكار سبز و معيشت پايدار دست يابند. در اين پژوهش با اتكاء به ايجاد كسب
هاي كاهش فقر حلبه رهيافت نظري آمارتيا سن و مفهوم قابليت انساني به راه

ه است. همچنين اين پژوهش شد ي در روستاهاي موردمطالعه پرداختهو بيكار

هاي مشاهده مشاركتي و مصاحبه عميق از روش مطالعه موردي با تكنيک
ه است. نتايج پژوهش نشانگر آن است كه زنان اين روستاها پس شد مندبهره

توسعه مشاركت ، از سپري كردن مراحل توانمندسازي و با ايجاد گروه
هاي ايجاد صندوق، دستيتوليد صنايع، تغيير افزودن ظرفيت عامليت، ياجتماع

اند نقش مهمي در كاهش فقر و خُرد روستايي و تغيير الگوي كشت توانسته
 بيكاري و بازگشت مردان به روستا ايفا كنند.

رويكرد قابليت ، فقر و بيكاري، وكار سبزكسب: كليدی هایهواژ

 گذاري اجتماعيسياست، كتمشار، زنان روستايي، انساني

 

 مقدمه
كاهش فقر و بيكاري و ايجاد اشتغال ، ترين اهداف توسعه در اغلب كشورهايكي از مهم

هاي زيرمجموعه سازمان ملل واسطه تالش و پيگيري سازماندر روستاها است. اخيراً به

سويي و همراهي حكمرانان تعدادي از جوامع و هم، UNDPهمچون ، متحد

برداري از همچنين بهره، منظور توسعه روستاهامقوله كارآفريني به، سعهتودرحال

افزايش مشاركت و اتكاء به نفس روستاييان و در ، هاي موجود در فضاي روستاظرفيت

اهميت ، گذاري اجتماعيمهمي در سياست عنصر عنواننهايت توانمندسازي آنان به

ياري از مناطق روستايي ايران با افزايش شاياني يافته است. اين در حالي است كه در بس

هاي سني جوان ويژه در گروهمهاجرت مردان بهنرخ مهاجرت به شهرها مواجه هستيم؛ 

تبع آن نسبت جنسي به نفع منظور دستيابي به شغل و درآمد صورت پذيرفته و بهكه به
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ن شد زنانه، ادزنان ساكن در روستاها تغيير وضعيت داده است. ازجمله پيامدهاي اين رخد

. در (Mahmoudian & Ghassemi-ardahaee, 2014)ساختار جمعيتي روستاها است 

، عاملي كليدي عنوانزنان به، اندروستاهايي كه چنين جريان و فرايندي را تجربه كرده

اند. در چنين هشد دار نقش فعالي در توليدات اقتصادي و معيشتي روستاييعهده

مشاركت و توانمندسازي ، ريني در شرايط روستا مستلزم آموزشايجاد كارآف، ايتجربه

و پور رجب  1181، شفقت و همكارانه )مانند: شد زنان روستايي است. مطالعات انجام

زنان براي كسب ، اند كه در كنار ضرورت ايجابي( نيز حاكي از آن1111، و همكاران

 اند.استقالل و بهبود شرايط مادي به كارآفريني روي آورده

هدف اين پژوهش بررسي نقش زنان روستايي ]در دو روستاي قلعه قافه ، روازاين

در پرتو اين پرسش ، است. چنين هدفي 0وكار سبز[ در ايجاد كسب1باال و كفش محله

اند در شرايط بيكاري در روستا و در پي شود كه آيا زنان توانستهاساسي دنبال مي

آيا ، ن به شهرها كارآفريني كنند؟ در صورت موفقيتويژه مردان جوامهاجرت مردان به

اند يا عوامل اجتماعي ديگري تأثيرگذار بوده طور مستقل به اين امر مبادرت ورزيدهبه

تواند در بهبود اين شرايط مي، مثابه يک رهيافتگذاري اجتماعي بهاست؟ آيا سياست

دو جنبه موردبررسي قرار نيز از  مسألهگرايانه اين ايفاي نقش نمايد؟ اهميت عمل

ها و واسطه شناخت مهارتهاي اشتغال و كارآفريني بهايجاد فرصت، گيرد: نخستمي

زيست و پايداري محيط، هاي آنان؛ و دومهاي زنان روستايي و ارتقاي قابليتتوانمندي

 وكار.سبز بودن كسب

                                                 

كيلومتري  11له دو روستاي كوهستاني نزديک به هم هستند كه در فاصله روستاهاي قلعه قافه باال و كفش مح -1

اي كوهستاني در محدوده، ايتن روستتاها .كيلومتري شهر گرگان قرار دارند 111جنو  شرقي شهر مينودشت و 

و  سو اينجه، گاورلي هايدر شمال و كوه كمر كوه، در غر  هاي آرام ذوالفقاراستقراريافته و از اطراف به كوه

 شود.محدود مي نرمدار

0. Green Jobs 
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وكار و بكس"، 01محيطي در قرن هاي اقتصادي و زيستبا ظهور و بروز بحران

اقتصادي و  -عنوان عاملي كليدي براي رسيدن به توسعه اجتماعيبه "اقتصاد سبز

 ,ILO)المللي كار گونه كه سازمان بينه است. همانشد زيست تلقيپايداري محيط

وهوا و سو كاهش خطر تغييرات آ از يک، وكار سبزهدف كسب، تأكيد دارد 1(2015

هايي كه يعني همان عرصه، از منابع طبيعي استهاي نامناسب برداريكاهش بهره

، كند. از سوي ديگرهاي حاضر و آينده را تهديد مياكنون كيفيت سبک زندگي نسلهم

هدف ، اقتصادي و ايجاد شغل مناسب براي همگان -رسيدن به توسعه اجتماعي

 هاي معطوف به آن است.گذاريو سياست، وكار و اقتصاد سبزكسب

 

 پيشينه پژوهش

هاي داخلي و خارجي متعددي صورت گرفته است. ازجمله پژوهش، در اين راستا

وكارهاي كوچک و نقش آن در اشتغال زنان در كسب"پژوهش ، هاي داخليپژوهش

( است. در اين پژوهش تمركز 1111، )بوذرجمهري و قنبري "توسعه اقتصادي روستا

ب كارهاي كوچک و زودبازده كس بر رويكرد توانمندسازي زنان به توسعه روستايي و

وكارهاي براي زنان فقير روستايي است. نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه كسب

زنان روستايي اولين ، ه است. همچنينشد كوچک منجر به افزايش درآمد زنان روستايي

اند. پژوهش ديگري نيز وكار كوچک استقبال كردهگروهي هستند كه از اين نوع كسب

هاي اعتبارات زنان روستايي در توسعه كارآفريني و هاي صندوققابليت"ن تحت عنوا

(. در اين پژوهش 1111، ه است )نامجويان شيرازيشد انجام "وكارهاي كوچکكسب

هاي نظري كارآفريني و حمايتي به بررسي از رهيافت، كه از روش كيفي بهره برده است

ه شد و نقش آن در توسعه پرداختههاي اعتبارات خُرد زنان روستايي نقش صندوق

است. اين پژوهش نشان داد كه صندوق خُرد روستايي منجر به افزايش درآمد زنان 

                                                 
1. International Labour Organization 
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هاي بازار و ارتقاي جايگاه زنان در اقتصاد روستايي و افزايش دسترسي به شبكه

هاي خانواده و در نهايت گيري در مورد هزينهافزايش مشاركت زنان در تصميم، خانواده

نفس ها اعتمادبهشود. همچنين اين صندوقهبود ديدگاه زنان در جامعه و خانواده ميب

دهد. پژوهش هاي گروهي افزايش ميزنان و مشاركت اجتماعي آنان را در فعاليت

جنسيت و توسعه: مطالعه موردي ، پول"، توان به آن اشاره كردمرتبط ديگري كه مي

است. در اين پژوهش با اتكا به رويكرد  "امهصندوق اعتبارات خرد زنان زنبوردار ر

رضا نژاد و ه است )عليشد اعتبارات خرد در توسعه به توانمندسازي زنان پرداخته

 "بررسي مشاركت زنان در توسعه روستايي"به ، ديگر پژوهش داخلي (.1110حائري: 

اي ه(. در اين پژوهش از روش كتابخان1110، پور و فروشاني پرداخته است )خسروي

ه است. محققان شد ه و از رهيافت مشاركتي به بررسي نقش زنان پرداختهشد استفاده

كنند كه زنان نقش بسزايي در ايجاد تغيير و توسعه اين پژوهش به اين نكته اشاره مي

همچنين با مشاركت و افزايش آن به خودباوري خواهند رسيد و قادر ، روستايي دارند

جتماعات براي بهبود كيفيت زندگي خود و برطرف كردن خواهند بود با شركت در ا

 نيازها گام بردارند.

در همين راستا در يک پژوهش خارجي به بررسي نقش زنان در حوزه كشاورزي 

هاي . از يافته(Satyavathi, Bharadwaj, & Brahmanand, 2010)است  هشد پرداخته

درصد نيروي كار  51 اين پژوهش كه از روش پيمايش بهره برده اين است كه

همچنين در توليد مواد غذايي و مشاركت در ، دهندكشاورزي هند را زنان تشكيل مي

اين در حالي است كه بابت ساعات كاري باال يا ، بازار كار روستايي نقش اساسي دارند

نسبت درآمدي بسيار پاييني ، كنند و يا در مقايسه با مردانهيچ حقوقي دريافت نمي

گذاري معطوف هايي براي سياستپيشنهاد، محققان اين پژوهش، همين زمينه دارند. در

مشاركت "اي تحت عنوان همچنين استنلي در مطالعهاند. وكار سبز ارائه كردهبه كسب

دريافته است كه  (Kojo Dary, 2011) "هاي اقتصادي غير كشاورزي روستادر فعاليت

، ش ناتواني بخش كشاورزي مواجه هستندتوسعه با افزايبسياري از كشورهاي درحال
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هاي غير كشاورزي مشاركت در فعاليت، بنابراين براي حمايت از معيشت روستايي

هاي صنعتي و اقتصادي سبز( ضروري است. او در راستاي امر ويژه فعاليت در عرصه)به

ود هاي اقتصادي باهدف بهبكند كه هرگونه مشاركت در فعاليتگذاري تأكيد ميسياست

 .زيست را بايد هدف قراردادمعيشت روستايي و حفظ محيط

سازد كه اين مروري مختصر بر اين پيشينه )اعم از داخلي و خارجي( مشخص مي

اند و يا در ها عمدتاً به توصيف نقش زن در توسعه روستا تأكيد كردهدست پژوهش

پژوهش حاضر كه در درحالي، اندهاي كلي عرضه داشتهگذاري توصيهبخش سياست

گذرد و ه است و ثانياً از بعد توصيف ميشد اوالً شناخت بر مبناي تجربه زيسته حاصل

حل و الگو براي رفع فقر و هاي عيني و بومي به ارائه راهبنا بر رخدادها و واقعيت

اين مطالعه به دنبال بررسي ، پردازد. همچنينبيكاري در بسياري از روستاهاي ايراني مي

. درواقع باشدوكار سبز ميدر ايجاد كسب]مثابه فعاالن اجتماعيبه[ ن روستايي نقش زنا

هاي اين گروه اجتماعي به بررسي آن است تا با بررسي دقيق فعاليت اين پژوهش بر

يعني حفظ اكوسيستم و البته معيشت ، زايي زنان در روستا و اركان مشاغل سبزاشتغال

وكار گذاري اجتماعي معطوف به اين شيوه كسبتپايدار بپردازد و بر جايگاه سياس

 تأكيد كند.

 

 مالحظات نظری

 يک عنوانبه 0آمارتيا كومار سن 1انسانيهاي قابليت رهيافت، گذشته دو دهه طول در

 معتقد رويكرد اين. ايجاد كرد توسعه و رشد فرآيند تحولي در، جايگزين و مهم مدل

 غيره و هوش، اجتماعي طبقه، نژاد، آموزش، جنسيت، سن از فرديهاي تفاوت كه است

 ترتيبات، ديگر افراد مانند بيروني عوامل از انسانيهاي قابليت، همچنين. شودمي ناشي

                                                 
1. Human capabilities 

0. Amartya Kumar Sen 
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 و مشاركت و بيان آزادي، عمومي خدمات، هاسازمان به دسترسي، اجتماعي و نهادي

 را وسيعي نسبتاً هحوز، انسانيهاي قابليت رويكرد، طوركليبه. شوندمي متأثر نيز غيره

فقر صرفاً به معناي سط  درآمد پايين ، سن عقيده به. (011: 1115، گيرد )سنمي دربر

هر فردي داراي  هاي اساسي است.بلكه به معناي محروميت از قابليت، نيست

تواند خود را از ورطه فقر مي، هشد كه با توجه به شرايط ايجاد، هايي استقابليتي

هاي توسعه هاي منفعل برنامهتنها گيرندهسن افراد را نه، بر اين نجات دهند. افزون

ها و پندارد كه بر اساس فرصتعامالني براي ايجاد تغيير شرايط مي، بلكه، داندنمي

دهي سرنوشت خود هستند؛ تنها كافي است كه افراد هاي خود قادر به شكلتوانمندي

، صورت انفرادي و چه گروهيراد چه بهكه افتوانا گردند. هنگامي "نشد عامل"براي 

هاي خود و انتخا  بهترين قادر به تعريف اولويت، عنوان عامل تغيير شناخته شوندبه

افراد قادرند برحسب ، هاي خود خواهند بود. به اعتقاد سنابزار براي رسيدن به خواسته

آنان را فراهم سازد. تسهيالت و منابع موجود به اقداماتي دست بزنند كه رفاه ، هاقابليت

اي از اقدامات يک فرد و موقعيتي است كه كسب زندگي هر فردي شامل سلسله

ها به تركيب كه قابليتگويند. درحاليكاركردها مي، هاكه به مجموعه آن، كندمي

گردد. تلقي مي، باشدها ميگزينش ميان آنارزشمندي از كاركردهايي كه فرد قادر به

قابليت ، گزيندهايي كه فرد براي تعيين مسير زندگي خود برمياز انتخا طيفي ، بنابراين

هاي انساني در چارچو  آزادي واقعي معنا پيدا قابليت، گردد. در حقيقتتلقي مي

 .(Sen, 2003)كنند مي

، است انسانيهاي قابليت رويكرد سن نظريه تريناصلي، شد مطرح كه گونههمان

بر نقش زنان  يژهوبه . ويباشدنساني در فرآيند توسعه ميكه نشانگر اهميت ظرفيت ا

ضعف از  يماندگي و فقر جوامع را ناشاز علل عقب يو بخش رددا يددر توسعه تأك

 پيراموندر بحث  وي يلدل ين. به همددانزنان در جامعه مي هاي اجتماعيبرخي از نقش

 ,Pressman)كند مي توجه ادافرهاي قابليت به تربيش توليد بر تأكيد جايبه توسعه

ها نيروهايي فعال در ايجاد تغيير انسان، بنابراين در چارچو  اين رويكرد .(286 :2006
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تسهيالت و منابع ، هاگردند كه با توجه به قابليتشرايط و از بين بردن فقر تلقي مي

 بسيار شنق زنان آمارتيا سن منظر باشند. ازموجود قادر به ايجاد رفاه براي خود مي

 .شوند گرفته ناديده نبايد و دارند اجتماعي تغييرات ايجاد در مهمي

 1هالنگسارا  زنان توانمندسازي رويكرد، راستا و مكمل رهيافت سنهم رويكرد

توانند به نيروهايي فعال در فرآيند توسعه تبديل گردند. طبق اين نظريه زنان مي. است

توانمندي و مشاركت زنان ، گردد كه قدرتق مياين امر تنها زماني محق، به عقيده او

، رفاه مرحله پنج بايد زنان توانمندسازي براي كه است معتقد ويافزايش يابد. 

آنچه كه در ، . بر همين پايه(1170، النگه) طي شود كنترل و مشاركت، آگاهي، دسترسي

ن روستايي و هاي انساني زناها و ظرفيتقابليت يردگپژوهش موردبررسي قرار مي ينا

در . هاي ايراني استروستااي از گونهدر ، يكاريفقر و ب يطشرا ييرن در تغآنا يتفاعل

بايست در همين راستا و بر پايه محورها و مراحل گذاري اجتماعي نيز ميامر سياست

 فوق اقدام ورزيد.

 

 مالحظات روشي

كي از انواع بهره برده است؛ ي 0اين پژوهش از روش مطالعه موردي روش پژوهش:

يک موضوع خاص و يا يک ، هاي تحقيق كيفي كه به مطالعه عميق يک موردروش

(. اين روش از مزايايي مانند شناخت كل 2: 1181، پردازد )يينپديده خاص مي

فرد برخوردار دستيابي به كليت منحصربه، شناخت ابعاد نهان پديده اجتماعي، واقعيت

بر اقتضائات اين پژوهش )شامل تمركز در ميدان  (. بنا101 :1171، )ساروخاني است

ژرفانگري و جستجوي ، هاي اجتماعي خاصهتمركز بر فعاليت و كنش گرو، روستا

عنوان روش مطالعه موردي به، ي پنهان واقعيت اجتماعي(هاكاركردهاي اجتماعي و اليه

                                                 
1. Sarah Lange 

0. case study 
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 در. ديگردترين روش براي رجوع به واقعيت و بررسي پديده مورد نظر انتخا  مناسب

يي )در دو روستاي مختلف از دو گروه متشكل از زنان روستا مطالعهپژوهش به  نيا

 ارتباط در باهم ايشبكه صورتبه كه شد پرداخته كسانيبا اهداف  استان گلستان(

مشاهده هاي اين پژوهش تركيبي از گردآوري داده هايکي. تكنكنندمي تيفعال و هستند

در  1مرحله و سپس گروه متمركز کيدر  0قيمصاحبه عم، اهم هشتبه مدت  1يمشاركت

يكي از پژوهشگران در طي هشت ماه متوالي وارد صورت كه . بديناست گريحله درم

ها اجتماعي و اقتصادي آنان ه و در فعاليتشد زيست مشترک با اهالي دو روستا

ست در ترين اطالعات اين پژوهش حاصل اين دوران زيمشاركت داشته است. غني

اند. در هشد ميدان پژوهش است كه با كاربست تكنيک مشاهده مشاركتي استخراج

قلعه  ينفر( روستا 01پنهان ) نهيگروه گنج يابتدا با همه اعضا، بخش تكنيک مصاحبه

. شد كفش محله مصاحبه انجام يروستا اهيگروه داركو  س يسپس با اعضا، قافه باال

 هينيدو گروه در حس ياعضا يگروه متمركز با تماموه مصاحبه به شي، يانيدر مرحله پا

 .شد قلعه قافه باال انجام يروستا

بهتر است در مورد مكان پژوهش از دو بعد قلمرو جغرافيايي و انساني پژوهش: 

دو روستاي قلعه قافه باال و كفش ، محيطي و اقتصادي توضيحاتي ارائه گرددزيست

هاي هيركاني استان گلستان ي در شرق جنگلمحله واقع در حوزه آبخيزداري چهلچا

ها جنگل اين، هاي هيركاني استباشند. اهميت حوزه چهلچاي به دليل وجود جنگلمي

را  يرانا يهكتار پوشش جنگل يليونم 7/1، اندجاي ماندهبه يکكه از دوران ژوراس

ها از جنگل اين. انديافته يلهكتار تقل يليونم 8/1اكنون به كه هم انددادهيم يلتشك

نمدار و غيره ، سرخدار، بارانک، راش، بلوط، هاي گياهي متعددي مانند توسكاگونه

 .(0011، هيركاني پروژه چندمنظوره مديريتهاي گزارش)برخوردار است 

                                                 
1. participatory observation 

0. in-depth interview 

1. focus group 
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نفر  010و  0000جمعيت اين دو روستا )قلعه قافه باال و كفش محله( به ترتيب  

هاي بهار و تابستان متغير است و جمعيت ثابتي حال اين جمعيت در فصلبااين، است

ندارد. معيشت رايج در اين روستاها عمدتاً كشاورزي و دامداري است. محصوالت 

اين ، هشد هاي انجام. طبق مصاحبهباشدرايج كشاورزي در اين روستا گندم و جو مي

ويژه دان بهمر، اندروستاها نيز مانند ساير روستاها طعم مهاجرت به شهر را چشيده

، كنندمردان جوان براي دستيابي به شغل و درآمد روستاي محل زندگي خود را ترک مي

تر جمعيت اين روستا را زنان و دختران مجرد همچنين سالخوردگان بنابراين بيش

تلقي  "پاشكسته"دهند. زنان كه در اين حوزه روستايي تحت عنوان تشكيل مي

اند. اما همچنان مهاجرت نكرده، از خانه بيرون بروندبدين معنا كه نبايد ، شوندمي

كشت و زرع و دامداري در روستا نيروي كار اصلي ، طور فعال در توليدات كشاورزيبه

قبل از شروع كارها ما هيچ درآمد »شوند. به نقل از دختران مجرد روستا: محسو  مي
نشستيم اما اآلن براي طور بگيم كه فقط سر سفره پدرمان مياين، مستقلي نداشتيم

كنيم و نگاه پدرمان خيلي گرفتن كارگر براي برداشت محصول به پدرمان پول كمک مي
درآمد مستقل زنان تا قبل از تشكيل گروه ، شد گونه كه مطرحهمان«. هشد به ما عوض

تدريج آنان توانستند درآمد مستقلي براي خود مهيا كنند و تقريباً صفر بوده است اما به

از ، مكي براي خانوار باشند. درآمدها بستگي به ساعات فعاليت در كارگاه متغير استك

 ميليون تومان در تغيير است.مبلغ ماهيانه پانصد تا يک

وكار سبز امر دشواري تعريف كسب وكار سبز(:پديده محوری پژوهش )كسب

سختي هزيست باست؛ زيرا حدود و مرزهاي سبز بودن به لحاظ اثر شغل بر محيط

مشاغل سبز را ، المللي كارسازمان بين. (Ladkin and Szivas, 2015)تعريف است قابل

شود كه به مشاغل سبز به آن دسته از كارهايي اطالق مي»كند: گونه تعريف مياين

به پايداري ، شوند و در نهايتزيست منجر ميكاهش تأثيرات منفي بر روي محيط

. در يک تعريف (ILO, 2015)« انجامندحيطي ميماجتماعي و زيست، اقتصادي

مشاغل سبز را چنين ، زيست سازمان ملل متحداين سازمان و برنامه محيط، ترتخصصي
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هاي طور مستقيم در بخشمشاغلي است كه به، مشاغل سبز»كنند: كه تعريف مي

بر آن  زيستيباعث كاهش اثر محيط، هاي مرتبطمختلف اقتصاد بوده و از طريق فعاليت

كمک ، دهد. اين مشاغلشود و در نهايت آن را تا حد پايداري كاهش ميبخش مي

ن اقتصاد شد باعث كاهش كربني، يافتهكنند كه مصرف انرژي و مواد خام كاهشمي

ها شود كه اكوسيستمكند و باعث ميها و تنوع زيستي حفاظت مياز اكوسيستم، شودمي

، . همچنين(ILO, 2011)« رساندلودگي را به حداقل مياحياء شوند و توليد پسماند و آ

از پتانسيل ايجاد مشاغل  اين كهوكار سبز افزون بر كسب، گذارياز ديدگاه سياست

عنوان گونه مشاغل بهشود. بنابراين ايناقتصادي مي رشدمنجر به ، جديد برخوردار است

كنند و هم از دي كمک مياقتصا رشدگردند؛ زيرا هم به بُرد تلقي مي-فعاليت بُرد

آلودگي و پسماندهاي صنعتي ، ايوهوايي ناشي از گازهاي گلخانهتغييرات آ 

 .(Govindan and Bhanot, 2012)كنند جلوگيري مي

 

 های پژوهشيافته
ه از سوي مركز آمار شد بر پايه گزارش سرشماري و ديگر مطالعات جمعيتي منتشر

تعداد ، در بخش مركزي شهرستان مينودشت 1111تا ، 1110هاي در بين سال، ايران

 00-111طور متوسط بين ها بهآبادي است كه جمعيت آن 15هاي داراي سكنه آبادي

دهند كه تركيب سني جمعيت ساكن در خانوار متغير است. همچنين آمارها نشان مي

 صورت است كهسال( بدين 25تا  11هاي سني فعال )اين مناطق روستايي در گروه

دهند. ولي نسبت جمعيتي جمعيت ساكن را تشكيل مي 11111و زنان  1110مردان 

بدين گونه كه در برخي از ، مردان و زنان بسته به فصول مختلف سال متغير است

مانده ولي از تعداد مردان فعال كاسته تعداد زنان فعال ساكن در روستا ثابت باقي، فصول

 شود.مي

 اين نوسانات جمعيتي در دو روستاي قلعه قافه باال و كفش محله نيز قابل 

هاي يابد. در فصلمشاهده است. جمعيت اين دو روستا بسته به فصول سال تغيير مي
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هاي كشاورزي و برداشت محصول ها به دليل فعاليتبهار و تابستان جمعيت فعال آن

 يابد.درصد كاهش مي 51مستان گاهي تا هاي پاييز و زرسد و در فصلبه حداكثر مي

بررسي مانند بسياري از  دو روستاي مورد، آمده عمل بق مشاهدات بهط

اند. اكنون در برخي از روستاهاي اين مرزوبوم طعم مهاجرت مردان به شهرها را چشيده

تر جمعيت اين دو روستا را زنان و دختران مجرد به همراه سالخوردگان بيش، فصول

در  "بوم پژوهان"مانند  ييهاNGO با شروع فعاليت 1111دهند. در سال ل ميتشكي

ها و راستاي توانمندسازي زنان روستايي از طريق آگاه ساختن آنان از توانمندي

با در نظر گرفتن تسهيالت و منابع موجود در ، نفسيافتن اعتمادبه، هاي خودمهارت

ند. شد هاي متفاوتي در عرصه توليدفعاليت كم واردهاي اجتماعي كماين گروه، روستا

در ابتدا با تشكيل گروه كارآفريني فعاليت خود را آغاز ، زنان دو روستاي موردبررسي

ايجاد كردند. با تمرين مشاركت گروهي و تقسيم نقش  1كردند و نوعي همياري همگرا

توانستند در  هاي خود و بازگشت به دانش بوميباور به برابري و توانمندي، در گروه

خود را توليد كنند. پس از نخستين محصوالت  0دستيابتدا اولين محصوالت صنايع

ها به خودباوري نسبتاً بااليي در ايفاي نقشي اعضاي گروه، هاگروه به بازار و فروش آن

مرور زمان به ند و بهشد ها هدفمندمستقل و كسب درآمد دست يافتند. سپس گروه

ها با جمعيت سه يا چهارنفره كه اولين گروهطوري. بهشد ها افزودهتعداد اعضاي گروه

                                                 

كاسه تر است. ... گروه به دنبال يکكسب قدرت و نيروي بيش در همياري همگرا )تجميعي(، گروه در پي» -1

تک اعضا، نيروي كار، مصال  و مواد، امكانات ابزاري و يا امكانات و توانايي هاي تکكردن امكانات و توانايي

(.01: 1180)فرهادي، « عاطفي و رواني خود است

هاي ابريشم طبيعي مانند پشم و چو  و پارچه دستي در اين روستاها از مواد تجديد پذير و كامالًصنايع -0

 دارنگرها با استفاده از پوست گردو، انار و گياهان محلي شود. حتي مرحله رنگرزي آنبافت تشكيل ميدست

، هاي پشميلباس، زيورآالت، نمد، شود. محصوالت گروه بسيار متنوع است و طيف وسيعي از كيفانجام مي

شود. تنوع و خالقيت كاري و .... را شامل ميمعرق، تابلوهاي چوبي، محلي و سنتي هايعروسک، كفش و پاپوش

كنيم و سپس مشورت مي، گيريمهاي هم كمک ميما از ايده»اند كه: محصوالت بسيار باال است. اعضا اذعان داشته

 «.كنيمتوليد مي
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اند. پس از اتمام مراحل وپنج نفر رسيدهند و اكنون به ميانگين بيستشد تشكيل

، گانه در رويكرد سارا النگه )دسترسيدر حقيقت همان مراحل پنج، توانمندسازي

گروه كه از تسهيالت  دت زنانكنترل و رفاه( طي گرديد و در اين م، مشاركت، آگاهي

، كيفيت محصوالت توليدي خود اعم از محصوالت نمدي، نسبتاً مبتدي برخوردار بودند

بافت پارچه ابريشمي و غيره را باال بردند )رجوع شود به تصوير شماره يک(. از ، چوبي

هاي پارچه، اي بوميهاي پارچهاعم از عروسک، محل فروش محصوالت توليدي

صندوق خُرد روستايي را در راستاي كارآفريني ، كيف و كفش نمدي و غيره ،ابريشمي

آنان به فرايند كنترل منابع و فروش ، تدريجهاي خود تشكيل دادند. بهو گسترش فعاليت

، گاهي يافته و آن را به دست گرفتند. با افزايش تعداد اعضاي گروه و تنوع محصوالت

، انتقال، بنديبسته، هاي توليد و فراوريزيرگروهكرده و كار را اصالحفرايند تقسيم

زنان گروه به ، بازاريابي و حسابداري را تشكيل دادند. پس از طي مراحل توانمندسازي

مؤثر بودن نقش خود در ايجاد تغييرات پي بردند و نيازهاي روستا عالوه بر نيازهاي 

 د:گويبندي كردند. در اين رابطه زهرا مياقتصادي را اولويت

لرزيد و فقط ترسيدم كه حتي حرف بزنم. دستام ميمن قبالً خيلي مي»
ساكت بودم. اما اآلن شايد باورت نشود كه من ياد گرفتم طرح بنويسم. با 

تونم فهمم كه چقدر ميمعاون صندوق كارآفريني اميد صحبت كردم. اآلن مي

شناسن و شت ميكار انجام بدم. تازه اآلن همه منو هم در روستا هم در مينود
 «.ميگن از زهرا ياد بگيريد

زيست و هاي اخير محيطبا توجه به تخريب، زنان اين دو روستا، افزون بر اين

با ، اند. در اين راستاريزي كردههاي هيركاني براي اين موضوع نيز برنامهويژه جنگلبه

NGOي هيركاني هاالمللي مديريت چندمنظوره جنگلزيستي و پروژه بيني محيطها

تر هدفمندانه، زيستاند و محصوالت خود را در راستاي حفظ محيطارتباط برقرار كرده

توان به موارد ذيل ها ميمحيطي اين گروهكنند. ازجمله اقدامات سبز و زيستتوليد مي

هاي آموزشي مرتبط با سازي روستا طي چند مرحله؛ شركت در دورهاشاره كرد: پاک
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هاي مقابله با تخريب جنگل؛ كاشت بخشي درباره شيوهآگاهي اصول جنگلداري و

درختان توت جايگزين در محل درختان توت از بين رفته براي توليد و پرورش كرم 

ليمو با مشورت كارشناسان روي آوردن به كاشت زعفران و به، ابريشم؛ و در انتها

اشتند )به تصوير جاي كاشت گندم و جو كه بازدهي و درآمد كمتري دبه، مربوطه

 گويد:شماره دو مراجعه كنيد(. در همين راستا آمنه مي

مردم روستا به ما ، اول وقتي روستا را همگي تميز كرديم با كمک گروه»

سوزونن و تو جنگل هاشون را ميخنديدند. ولي حاال خودشون زبالهمي
ميشه  ريزن. به پدر و برادرمون هم توضي  داديم كه جنگل داره تخريبنمي

بايد كمک كنين. بس كه گفتيم اآلن پدرم وقتي جنگل ميره ديگه تبرشو 
 «.برهنمي

وكار هاي گروهي زنان و نقش آنان در ايجاد كسبمجموعه فعاليت، در ادامه 

 گردد.سبز در دو روستاي موردبررسي تشري  مي

 

 الف( ايجاد گروه اجتماعي

گروه مركب از تعدادي از »ر دهيم كه اگر اين تعريف از گروه اجتماعي را مالک قرا

كه  از عضويت خود در يک جمع و هاست كه با يكديگر روابط متقابل داشتهانسان

: 1171، )كوئن« داعضاي آن از يكديگر انتظار اعمال و رفتار مشتركي دارند آگاهن

واسطه قلعه قافه باال و كفش محله به(؛ درخواهيم يافت كه زنان دو روستاي 101

يا عضوي از يک گروه هاي مشترک اقتصادي و معيشتي خاص و مورد توافقشان يتفعال

باشند. حضور و ها را دارا مياجتماعي پويا هستند و يا استعداد عضويت در اين گروه

ساز چيزهايي است كه زمينه، هاي اجتماعيفعاليت مستمر و پويا در هر يک از اين گروه

افزايش انسجام و همبستگي ، افزايش مشاركتشمارد: يبرمصورت زير ها را بهموک آن

استفاده از شعور ، حل مسائل و مشكالت اجتماع، كاهش فشار تنهايي، ميان افراد
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مجموعه ، . به سخن ديگر(Mok, 2004: 153)كاهش فشار خانوادگي و... ، جمعي

 شود. ن هر يک از اعضاي گروهشد ساز توانمندتواند سببهايي كه ميينهو زمعوامل 

زنان روستايي دو گروه مهم و تأثيرگذار ، در روستاهاي موردبررسي اين پژوهش

دهند. تاريخچه تشكيل مي "داركو  سياه"و  "گنجينه پنهان، ابريشم"را تحت عنوان 

تسهيلگران  گردد كه با ترغيب و تشويقيبازم 1111پيدايش اين دو گروه به شهريورماه 

حفاظت ، باهدف معيشتي، هاي هيركانيه جنگلمياني پروژه مديريت چندمنظور

 هاي از ياد رفته تشكيلورسوم و سنتزيست و همچنين بازگشت به برخي آدا محيط

ها را گذاري گروهها علت ناماعضاي گروه، هشد هاي انجامند. از خالل مصاحبهشد

 گونه شرح دادند:اين

قافه باال گنج  گويند كه روستاي قلعههاي قديمي ما ميدر داستان» -

ابريشم نيز در اين روستا حكم گنج را دارد و بسيار با ارزش است ، زياد دارد
ابريشم  كه همان گنج ، خواهيم با توليد محصوالت در روستاي خود... ما مي

 «.به بقيه بشناسانيم ...را  ،پنهان مانده است

نام داركو  سياه در اين منطقه در حال انقراض است به همين دليل » -

محصوالتي كه توليد  در، گروه را به نام آن پرنده كميا  تغيير داديم. همچنين
دادن طرح و تصوير داركو  سياه به روي محصوالت  گاهي با قرار، كنيممي

 «.كنيماز آن پرنده حمايت مي

ه است كه شد ها عمدتاً از دختران مجرد و زنان جواني تشكيلاعضاي اين گروه

، ها براي يافتن كار به شهرهاي ديگري مانند تهراندارند و همسران آنيک يا دو فرزند 

اند و زنان در طول سال زمان زيادي را در غيا  مردانشان زندگي تنكابن مهاجرت كرده

وكاري راه بيندازم تا همسرم در كنار من در خوام كسبمن مي»گويد: كنند. بتول ميمي

مان بگيره همسرم براي كشاورزي اگر زعفران كاريم. شد روستا بمونه. از تنهايي خسته

اي سال است. مجموعه 20 تا 18ها طيف گروه سني زنان عضو گروه«. گردهحتماً بر مي

ها فعاليت دارند. ميزان تحصيالت اعضا خواهران و مادران در گروه، از دختران
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با انگيزه نيز يافت طوركلي در سط  پاييني است اما در ميان آنان پنج دختر دانشجوي به

بازاريابي و نوشتن طرح را ، كنند و كارهاي حسابداريشوند كه در شهر تحصيل ميمي

دستي استفاده حال از تجار  مادران خود براي توليد صنايعبر عهده دارند و درعين

 گويد: كنند. نرگس ميمي

توانم خودم پرداخت كنم و ازين بابت خيلي شهريه دانشگاهم را مي»
خوشحالم چون پدرم واقعاً براش سخت بود اين هزينه رو پرداخت كنه. حتي 

كس فكر دستي برگزار كرديم و هيچبار نمايشگاه صنايع در دانشگاه يكي دو
 «.كرد تا اين اندازه هنرمند باشيمنمي

 

 ب( چارچوب تشكيالتي گروه

دارند. بلكه هاي رسمي و بوروكراتيک نساختاري همچون سازمان، هاي مدنظرگروه

صورت كه دو نفر از اند. بدينگرفتهكار ميان اعضا شكلسازماني غيررسمي و با تقسيم

دو نفر مسئول هماهنگي با اعضا و ، زنان مدير صندوق خُرد روستايي هستند

اي براي بازاريابي طور حرفههمچنين پنج نفر به، باشندها ميدهنده برنامهترتيب

ها و ها و فروشگاهساير اعضا نيز براي شركت در نمايشگاه، دكننمحصوالت فعاليت مي

 كنند.توليدات اقدام مي

نفر عضو  1ها در ابتدا با چهار نفر عضو در روستاي قلعه قافه باال و اين گروه 

ها اضافه گرديد و تعداد رفته به تعداد اعضاي آناما رفته، ندشد در كفش محله تشكيل

اين ، نفر در روستاي كفش محله رسيد 12اي قلعه قافه باال و نفر در روست 01اعضا به 

طور غيرمستقيم به اين فرآيندها در حالي است كه تعدادي ديگر از زنان روستايي به

عضو  همچنان گروه ابريشم گنجينه پنهان و داركو  سياه، كنند. بنابراينكمک مي

 .كنندتر ميهاي خود را وسيعپذيرند و دايره فعاليتمي

گونه شرايط مكتو  و رسمي و محدوديت سني ها هيچگروه براي عضويت در

هاي اجرايي اين وجود ندارد. هر يک از زنان روستا كه تمايل به شركت در برنامه



 

 

 

 

 

 

 1935، بهار 7 شماره، سال دوم، پژوهشنامه مددكاري اجتماعي    008  

ها اكنون از سازمان تقريباً توانند به عضويت گروه درآيند. گروهها داشته باشند ميگروه

زمان طور گردشي يک عضو براي مدتوه بهمنسجمي برخوردار هستند و در هر گر

 كند.مشخصي بر فرآيند كار مديريت مي

 

 برداران و كاركردهای اقتصادیبهره، ج( تأمين مالي

ها به عمل هاي روستايي آناز منابع و داشته، دستي در روستا توسط زنانتوليد صنايع

توليدات نمدي و يا چو  عنوان نمونه استفاده از پشم گوسفندان خود براي به، آيدمي

گردآوري پايدار از گياهان دارويي منطقه و ... . ، كاريدرختان خشكيده براي معرق

راحتي قادر به شود و اعضا بهها هزينه مالي زيادي منظور نميبنابراين براي اين برنامه

 گويد: باره ليال ميتوليد هستند. دراين

و اهالي روستا دور پشم گوسفندان ر، تا همين چند سال پيش»

هاي ما با اونا فرش نمدي ريختند. اما پيش از آن يادم مياد كه مادربزرگمي
دهند و ما هاي گوسفند رو به ما ميها پشمكردن. حاال همه چوپاندرست مي

 «.كنيمدستي نمدي درست ميصنايع

اعضاي گروه صندوق خُرد ، اما پس از تقويت گروه و فروش محصوالت 

هاي كارآفريني هاي كارآفريني خود و اخذ واممنظور پشتوانه براي فعاليتبه روستايي

گردد اند. فرآيند تشكيل صندوق اعتبارات خُرد هنگامي محقق ميگروهي تشكيل داده

. هدف از ايجاد اين باشديافته زنان افزايشكه مشاركت افراد و اعتماد و اتكاي به نفس

همچنين كمک ، يش فرهنگ همياري و اعتماد ميان افرادافزا، هاي خُرد روستاييصندوق

هاي اقتصادي است. كارگيري آن در فعاليتانداز و بهايجاد فرهنگ پس، به همنوعان

فرصتي براي افزايش سرمايه اجتماعي و تقويت اعتماد ، هاايجاد اين صندوق، بنابراين

و عشايري وزارت جهاد متقابل ميان زنان در روستا است )دفتر امور زنان روستايي 

 .(1110، كشاورزي
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يک صندوق محلي در راستاي ، هركدام، در دو روستاي مورد مطالعه نيز

اند. اعتبار صندوق بدين هاي خود در روستا تشكيل دادهكارآفريني و گسترش فعاليت

تومان به صندوق پرداخت  1000طور ماهيانه مبلغ شود كه اعضا بهگونه تأمين مي

درصد از سود  11حق عضويت خود و ، همچنين هر يک از اعضاي صندوقكنند. مي

هاي براي طرح، كند. بدين ترتيبفروش محصوالتش را به صندوق پرداخت مي

 كنند )مراجعه شود به تصوير شماره سه(.گروهي آتي ذخيره مالي خود را تأمين مي

 

 های گروهها و چالشد( فرصت

هاي عميق و مشاركت، نمندسازي و تشكيل گروهزنان اين روستاها در پروسه توا

پردازند. افزون عنوان مشاغل سبز ميدستي بهكنند و به توليد صنايعپيوسته را تجربه مي

كسب ، زيستاند و در كنار حفاظت از محيطبه كشت جايگزين روي آورده، بر اين

آنان به  1كنند.ل ميدرآمد و رسيدن به استقالل مالي و در نهايت معيشت پايدار را دنبا

اند بلكه درصدد تغيير الگوهاي فرهنگي ديرپايي هستند كه اين موارد عيني اكتفا نكرده

 نمايانند.زنان را ضعيف و پاشكسته جلوه مي

                                                 

خوبي باشند. آنان بهبرخوردار مي ه توسط زنان بسيار كاربردي و از كيفيت باالييشد محصوالت توليد -1

ها واسطه عضويت و فعاليت در اين گروهزنان به، اند كه چه محصوالتي توليد كنند. از ديدگاه توانمندسازيدريافته

به منابع براي توليد ، زيرا عالوه بر آگاهي و هدفمند بودن گروه، اندفرآيند توانمندسازي را پشت سر گذاشته

بازاريابي و فروش ، همچنين فرآيند توليد، هاي آنان استل دارند كه در حقيقت همان داشتهمحصول دسترسي كام

دستي و به روي اين فرآيندها كنترل دارند. نمونه ديگري از تأثير صنايع، ديگرعبارت. بهشد بانيز در اختيار آنان مي

ه و شد در اين روستاها بسيار توليد مي سبز بودن اين صنعت به روي روستاها در اين است كه در گذشته ابريشم

هاي هاي ابريشمي به روشالزمه توليد ابريشم كرم ابريشم و درخت توت است. دختران روستا براي توليد پارچه

چندان دور توسط طبيعي و سنتي خويش روي آوردند و حتي براي كاشت مجدد درختان توت كه در گذشته نه

هايي مانند الگوي كشت جايگزين و پرورش گياهان ريزي كردند. همچنين طرحهبرنام، ه بودندشد اي قطععده

 .شد باهاي در دست اجراي آنان ميدارويي منطبق با اكوسيستم آن حوزه از برنامه
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هاي ترين مشكالت و چالشهاي پژوهش حكايت از آن دارند كه مهميافته

يكي از زنان فعال ، راي مثالگردد. ببه ساختار فرهنگي روستا بازمي، هااعضاي گروه

 گونه بيان داشت كه: گروه اين

هنوز مردم روستا به ، در ابتدا فعاليت براي گروه ما بسيار سخت بود»

توانيم جدا از دولت كاري بكنيم ... باور تغيير نرسيده بودند كه ما مي
وآمد برايمان خيلي سخت بود حتي براي مخصوصاً ما دختران مجرد. رفت

توانيم كسب تنهايي مييک گروه ساده. اما بعد از مدتي كه ديدند ما بهتشكيل 
يم. ديگر شد كم در روستا مشهوركم، براي روستا كار انجام بديم، درآمد كنيم

 «.هيچ ممانعتي نكردند ...

 

 هه( افزايش مشاركت و عامليت زنان

ن در يک اقدام شد منظور سهيمكار گرفتن منابع شخصي به معني به بهرا  1مشاركتاگر 

بايست زنان روستاهاي آنگاه مي، (10: 1180، تعريف كنيم )محسني و جاراللهيجمعي 

مشاركت  خترسايترين انديشه زبنياديجو قلمداد كرد. موردبررسي را مشاركت

 مساعييکهمكاري و تشر، همفكري، است و هدف از آن هاانسانپذيرش اصل برابري 

اقتصادي  و هاي اجتماعيو كيفيت زندگي در تمامي زمينهافراد در جهت بهبود كميت 

 است.

همگان بر اين نكته اذعان دارند كه مشاركت در عمل فصلي از توسعه به شمار 

روست كه هيچ نوع ينازادانند. كه گاه توسعه را معادل مشاركت مي آنجاآيد تا مي

شان را ط  زندگيمردم تشويق شوند تا س كهآنمگر ، شد اي محقق نخواهدتوسعه

 (.71: 1188، ارتقاء دهند )رضواني و ديگران

گذشته از ، مشاهدات اين پژوهش نشان داد كه زنان دو روستاي مورد مطالعه

، هاي اقتصادي دارند.مشاركت و سهم درخوري در فعاليت، داري و مادرينقش خانه

                                                 
1. participation 
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وحقوقي دريافت آنان مانند نيروهايي نامرئي هستند كه حق»اين در حالي است كه 

اي از فاعليت و عامليت نمونه (.1188، محمديو علي آباديزماننوري )« كنندنمي

 به نقل يكي از اعضا )سميه( بدين شرح است:  روستا 9زنان

هاي ابريشمي و من و مادر و خواهرم دستمال، قبل از تشكيل گروه»

در  اين كهرد و يا كبافتيم و برادرم در شهر برايمان بازاريابي ميكاموا مي
دادند. اما درآمد روستاي خودمان براي مجالس عروسي دستمال سفارش مي

هميشه برايمان »... و يا اعظم گفت:  «.حاصل از دستمال بافي خو  نبود
  «.بايد كاري كرد اين كهه و شد گونهدغدغه بود كه چرا شرايط روستايمان اين

ها وجود دارد كه حاكي از وجود دغدغه هاي متعددي در مصاحبهها و نمونهمثال

 .باشدتغيير روستا توسط زنان روستايي مي

اعضاي گروه از پيدا كردن نقش خود در روستا بسيار راضي هستند و معتقدند كه 

اند. همچنين از درآمد تغيير دادهرا از اعتقادات منفي عليه ناتواني زن در روستا  يبسيار

ادامه دهند. شمسي را هاي خود تند كه فعاليتخود خشنودند و بسيار مصمم هس

 گويد: مي

قبالً هيچ درآمدي نداشتيم. اما اآلن آگه حتي فقط يه دست لباس سنتي »
دستي هزار تومان قيمت داره. در حال حاضر داريم كارگاه صنايع 100بدوزيم 

كنيم كه همه بتونن كنار هم كار كنن و مشاركت و اندازي ميدر روستا راه
 «.تر بشهليد هم بيشتو

 اجتماعي نقش كردن پيدا و خودهاي برنامه اجراي با گروه اعضاي، افزون بر اين

 فعاليت مستقل طوربه گروه اين اگرچه. اندگرفته قرار دولتي بخش توجه مورد روستا در

 حمايت مورد مكتو هاي رايزني و زنيچانه با تا است تالش در همچنان اما، كندمي

و پيگيري  فرهنگي ميراث توان به تعامل بامي، نمونه براي. گيرد قرار تيدول بخش

آنان همچنين  .گلستان اشاره كرد استان در دستيصنايعهاي نمايشگاه برپايي و برگزاري

                                                 
1. women’s agency 
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جويي تمايل فراواني به مشاركت، با پيدا كردن نقش اجتماعي نسبت به روستاي خود

زيست به پاسداشت و حفاظت از محيط، خودهاي گروهي دارند و در جريان فعاليت

 اهتمام دارند.

 

 و( تالش برای ايجاد الگوی كشت جايگزين
دستي توسط اعضاي گروه اشاره گرديد. گام بزرگ ديگري كه تر به توليد صنايعپيش

ويژه روستاي كفش محله زنان روستا برداشتند تالش تغيير الگوي كشت در دو روستا به

بررسي دقيق و استفاده از مشاوران جهاد كشاورزي  ا پس ازاست. در اين روست

جو و يونجه بود را به كشت ، اعضا كشت سنتي و غالب روستا كه گندم، شهرستان

تنها براي آنان اند. اين امر نهليمو تغيير دادهگاوزبان و بهگل، گياهان ديگري مانند زعفران

گاوزبان و زعفران در بهبود مانند گلداري درآمدزا بوده بلكه با كاشت گياهان ريشه

ن خاک شد دار از شستهاند. چرا كه گياهان ريشههشد اوضاع خاک نيز مؤثر واقع

عنوان نمونه گياه دارند. بهتر نگه ميكنند و خاک را براي مدت طوالنيجلوگيري مي

د غذايي برداري آن از آ  و موازعفران پيازي حداقل دوساله دارد. همچنين ميزان بهره

كند. افزون بر سازي خاک كمک ميبنابراين به غني، موجود در خاک بسيار اندک است

تواند نقش مهمي در توسعه اند كه كشت زعفران ميتحقيقات اجتماعي نشان داده، اين

 (.1181پور و كردواني:  روستايي و كاهش مهاجرت ايفا كند )منظم اسماعيلي

هاي وستاي كفش محله بخش كوچكي از زمينطور آزمايشي در ردر ابتدا به 

. پس از كسب نتايج شد ليمو اختصاص دادهگاوزبان و بهگل، زراعي به كشت زعفران

هاي كشاورزي تري از زميناعضاي گروه بخش وسيع، مطلو  و به ثمر نشستن گياهان

 گويد: را به زير كشت اين گياهان بردند. حميده مي

گاوزبان را هزار تومان و گل 71ا كيلويي مان رليموي مزرعهمن به»

 هزار تومان فروختم. از درآمد آن خيلي راضي هستم. طوري 100كيلويي 
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ه كه دامادم كه تهران مهاجرت كرده تصميم داره برگرده و زمينش را شد
 «.گاوزبان و زعفران بكارهگل

ز مرحله اعضاي گروه تصميم دارند تا با اخذ وام از صندوق كارآفريني اميد ا

هاي زراعي را به زير كشت كاشت آزمايشي عبور كنند و سط  وسيعي از زمين

به آنان اعتماد ، هاي زنانجايگزين ببرند. اكنون مردان روستا پس از مشاهده موفقيت

 كنند.ها مشاركت ميگيريكرده و با هم در تصميم

 

 های سياستيتوصيه
اقتصادي كشور و  -اجتماعيترين اقدامات معطوف به توسعه يكي از مهم

گذاري اجتماعي در راستاي كاهش فقر و بيكاري سياست، هاي مرتبط با آنريزيبرنامه

، هاايجاد و حمايت از آن، گذاري در خصوص مشاغل سبزدر روستاها است. سياست

زيست بلكه امكان پايداري محيط، باشدتواند فرصتي براي تحقق هدف مذكور تنها مينه

بخشي هويت، گذاريسازد. از كاركردهاي ثانوي و پنهان اين شيوه سياستهم ميرا فرا

هاي روستايي است. زنان( و تقليل نرخ مهاجرت از مكان، به اقشار اجتماعي )براي مثال

داللت بر همين امر دارد؛ واقعيت عيني حاكم در روستاهاي مورد ، پژوهش حاضر

اي كامالً موفق كه بر دارد. شيوه 1يين به باالگذاري پاحكايت از شيوه سياست، مطالعه

عنوان نيروي كفش محله استان گلستان به زنان دو روستاي قلعه قافه باال و، اساس آن

افزايش مشاركت و توانمندسازي و ، كارتقسيم، هااند با ايجاد گروهكليدي كار توانسته

ز بپردازند و براي خود و وكار سبايجاد صندوق خُرد محلي به ايجاد كسب، در نهايت

آمده از عملهاي بههايشان راه معيشتي پايدار ايجاد كنند. آنان بر اساس راهنماييخانواده

                                                 
1. bottom-up 

ساز توسعه موزون بتوده استت.   ري زمينهگذاهاي متعدد داخلي و خارجي نشان داده كه اين شيوه از سياستتجربه

محتوري استت   متداري و مشتاركت  حقتوق ، گذاري پايين به بتاال ريزي و سياستهاي شيوه برنامهترين ويژگيمهم

 (.151-110: 1115، زاد)عالي
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هدف خود را توسعه ، نهاد توانستند در پرتو مشاركتسوي يكي دو سازمان مردم

وضعيت مادي خويش را ، هاي كارآفريني قرار دهند تا با ايجاد مشاغل سبزفعاليت

فقر را از چهره روستاها بزدايند و از مهاجرت مردانشان به شهرها جلوگيري ، قاء دادهارت

ها و چرا كه از داشته، هزينه و زودبازده استكنند. ايجاد مشاغل سبز بسيار كم

 برد.هاي آنان در فضاي روستا بهره ميعالوه قابليتهاي مادي بوميان بهسرمايه

تقريباً كل روستا ، عالوه بر خودشان، هان گروهگفتني است كه در نزد اعضاي اي

هاي اقتصادي به رسميت شناخته برداران اين دست فعاليتنفعان و بهرهمثابه ذيبه

زيستي موجب پاكيزگي روستاي هاي محيطصورت كه با تشكيل حلقهشوند. بدينمي

و برادران خود  بخشي به دامداران كه عمدتاً پدرانيا با صحبت و آگاهي، شوندخود مي

 كنند.زيست را فراهم ميطوركلي محيطموجبات حفظ بهتر جنگل و به، اعضاء هستند

حاكي از همان اصل اساسي است كه دستيابي به توسعه بدون ، همه اين موارد

. همچنين شد هاي توسعه ميسر نخواهدنفعان و مشاركت آنان در برنامهدرگير كردن ذي

خصوصي ، و توانمندسازي آنان نياز به همكاري بخش دولتيبراي ورود زنان به صحنه 

گذاري توان براي سياست. ازجمله مالحظاتي كه ميباشدنهاد ميهاي مردمو سازمان

و همچنين زنان روستايي و  روستاييانحمايت از  وكار سبز ومعطوف به كسب

 اند از:توانمندسازي آنان در نظر گرفت عبارت

  گذاريكارآمد پايين به باالي امر سياستتوجه خاص به فرايند 

  به رسميت شناختنNGOهاي دولتي و اعتماد به دانش و از سوي دستگاه ها

 روستاييانهاي توانمندسازي ها در راستاي طرحعملكرد آن

 هاي مردمي در روستاها و تشويق هاي مشاركتي و تشكلتقويت گروه

 هاويژه زنان به عضويت در آنبه روستاييان

 منظور رسيدن به خودباوري و ويژه زنان بهآموزش نيروهاي فعال روستا به

 هاي خويشها و توانمنديآگاهي از قابليت
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  فراهم ساختن زمينه مشاركت اهالي بومي با كارشناسان مجر  در حوزه

 زيستوكار سبز و محيطكسب

 وكارهاي آموزشي در جهت شناخت و رونق بخشيدن به كسبتنظيم برنامه 

 سبز در نزد بوميان

 هاي خودجوش و خُرد روستاييكمک و تقويت به صندوق 

 ويژه در مقياس استاني و فرا به روستاييانهاي خوداشتغالي حمايت از بازارچه

 استاني

 

 گيرینتيجه
هاي تنگاتنگي توان قرابتداد كه ميان پديدارهاي ذهني و عيني مي نشان حاضر پژوهش

 محورانسان كه دارد توجه مسأله اين به آمارتيا سن انسانيي هاقابليت رويكرد يافت.

 اجتماعي تغييرات توانمي، انسان به بخشيدن عامليت و توانمندسازي با و است توسعه

صرفاً پديداري ذهني نيست كه تنها در عالم ، اين نظرگاه. كرد حاصل را توجهيقابل

يگر حاصل شناخت و تجربه بلكه از جنبه د، باشدوگو بحث و گفتانتزاع قابل

ريزي و توان امر برنامهواسطه آن ميهاي اجتماعي عيني است كه بهواقعيت

 گذاري معطوف به توسعه را دنبال كرد.سياست

و مخاطرات ، سوكشور از يک در هشد ايجاد بيكاري بحران به حال با توجه

، ي از سوي ديگره از اقدامات و فرايندهاي نامتوازن صنعتشد محيطي ايجادزيست

 در زيستمحيط حفظ و بيكاري كاهش در حليراه عنوانبه سبز وكاركسب به توانمي

 از پس داللت آشكاري بر اين امر دارد كه حاضر پژوهش. نگريست تريكالن سطوح

عرصه كنش اجتماعي دستخوش ، هاي كارگروه تشكيل و روستا زنان توانمندسازي

، هاگروه چارچو  در اجتماعي مشاركت افزايش به منجر، ه است؛ اين تغييرشد تغيير

سطوح  در زناننفس به اتكاي و خودباوري افزايش ها وميان اعضاي آن در نقش تقسيم



 

 

 

 

 

 

 1935، بهار 7 شماره، سال دوم، پژوهشنامه مددكاري اجتماعي    046  

 با جويان اين عرصهمشاركت، همچنين. ه استشد مادي و معيشتي، گوناگون بينشي

 عامليت و تفاعلي افزايش و كارآفريني راستاي در محلي خُردهاي صندوق تشكيل

 بر افزون. اندهشد روستا در ركود و بيكاري شرايط در تغيير ايجاد به موفق، زنان

 در روستاييان آزادي و استقالل افزايش و روستا اقتصاد حوزه در مالحظهقابل تأثيرات

 اند؛اجتماعي و فرهنگي را تجربه كرده شرايط در آنان تغيير، هافرصت از استفاده

 تا گرفتند و قرار همگان تأييد مورد مؤثري يافتند و اجتماعي نقش تاروس در هاگروه

، از سوي ديگر .گردند روستا در زنان ناتواني فرهنگ تغيير به منجر توانستند حدودي

نهادهايي كه با ، كندهاي مدني را يادآوري مياين پژوهش اهميت و كارآمدي انجمن

وكار سبز مهارت را براي ايجاد كسبزمينه انتقال اطالعات و ، حضور مستقيم خود

 سازند.فراهم مي

كه مطمئناً در سراسر اين كشور ، دستاكنون با كسب تجربياتي عيني ازاين، باري

هاي هاي تدوين برنامهآيا زمان آن فرا نرسيده كه افق، وفور قابل احصاء هستندپهناور به

عطاف يافته و مسيرها و اندكي ان، هاي معطوف به اين امرگذاريتوسعه و سياست

تر تلقي كنند؟ آيا دستيابي به الگوي هاي پايين به باالي توسعه را جديجريان

چنين را طي كند؟ اين تواند مسيري جداگانه از تجربياتي اينمي، وكار سبزكسب

دغدغه بسياري از اعضاء و فعاالن عرصه ، دستهاي ديگري ازاينها و پرسشپرسش

 هاي انساني و عامليت انسان اجتماعي ايمان دارند.ني كه به قابليتاجتماعي است؛ كسا
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 تصوير شماره يك: برخي از توليدات دستي اعضای گروه

 

 
 كاری زنان روستايي تصوير شماره دو: زعفران 
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 نام در صندوق خرد روستاييتصوير شماره سه: ثبت

 

 منابع

 وكارهاي اشتغال زنان در كسب» (،1111. )نسيبه قنبري ؛خديجه، بوذرجمهري

مجموعه مقاالت همايش زن «. كوچک و نقش آنان در توسعه اقتصادي روستاها

 . مشهد.و توسعه پايدار روستايي

 مشاركت زنان و توسعه پايدار » (،1110. )بهمن و ناهيد فروشاني، خسروي پور

ماره . شعلمي و فرهنگي كار و جامعه، اقتصادی، ماهنامه اجتماعي«. روستايي

111-110. 

 گزارشات » (،1110. )دفتر امور زنان روستايي و عشايري وزارت جهاد كشاورزي

تهران: وزارت جهاد «. اي صندوق اعتبارات خُرد زنان عشايري و روستاييدوره

 كشاورزي.
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  ي مشاركتي ثر بر الگوؤتحليل عوامل م» (،1188. )ديگران و محمدرضا، رضواني

های جغرافيای پژوهش. «مورد: حوضه آبخيز حبله رود . )توسعه روستايي

 27-82صص . 21شماره  51. دوره انساني

 پژوهشگاه  تهران: .های تحقيق در علوم اجتماعيروش، (1171باقر. )، ساروخاني

 اول جلد .علوم انساني و مطالعات فرهنگي

 توانمندي زانيم سنجش» (،1111. )يفيسميه لط و يقم يشعبان، اله حشمت، سعدي 

 در زن مجله «.آن مؤثر بر عوامل و ييباف روستايقال زنان ياجتماع و اقتصادي

 .0 . شماره10دوره  .استيس و توسعه

 وحيد محمودي. تهران:  ترجمه:. مثابه آزادیتوسعه به (،1115. )آمارتيا كومار، سن

 دانشگاه تهران

 مجموعه مقاالت همايش ملي توسعه پايدار » (،1181. )ابوطالب و ديگران، شفقت

 مشهد: دانشگاه فردوسي«. روستايي با تأكيد بر بخش كشاورزي بجنورد

 هاي توسعه بازتا  توسعه اجتماعي در برنامه» (،1115. )اسماعيل، زادعالي

. فصلنامه علوم اجتماعي«. هاي اول تا پنجم(جمهوري اسالمي ايران )برنامه

 .70باطبائي. شماره دانشگاه عالمه ط

 جنسيت و توسعه: مطالعه، پول» (،1110. )سهيال و شهال حائري، رضا نژادعلي 

ريزی رفاه و مجله برنامه«. رامه زنبوردار زنان خرد اعتبارات صندوق موردي

 .7. شماره توسعه اجتماعي

 واره: نوعي تعاوني سنتي كهن و زنانه در ايران (،1180. )مرتضي، فرهادي .

 ريزي وزارت جهاد كشاورزي: دفتر مطالعات و برنامهتهران

 غالمعباس توسلي و رضا  ترجمه: .شناسيمباني جامعه (،1171. )بروس، كوئن

 سمت :تهران .فاضل
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