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 چکيده
پذیری را داشته ی افراد آن جامعه ظرفیت توسعهتواند توسعه یابد که همهای میجامعه

ی پایدار بیابند، تحقق این موضوع توسعهیابی به هایی مناسب برای دستباشند و روش

پذیر است که زنان یک جامعه به عنوان نیمی از نیروی انسانی، جایگاه تنها زمانی امکان

جهان در اواخر قرن بیستم، شاهد تغییرات خود را در روند توسعه داشته باشند. از طرفی، 

که مفاهیمی چون وکار بوده است به طوری های کسببسیار گسترده در تمام عرصه

ی فناوری اطالعات، توجه به کیفیت کاالها و جهانی شدن، افزایش رقابت، توسعه

های ی امور را در بخش عمومی با چالشها، ادارهمداری و مانند اینخدمات، مشتری

ها، رو کرده است. از جمله راهکارهای مؤثر دولتی برای رویارویی با این چالشجدی روبه

بحث کارآفرینی در جامعه است؛ و نیز زنان نقش مهمی در ارتقای اشتغال  ن بهروی آورد

کنند؛ بنابراین، هویت دادن و استقالل بخشیدن و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه ایفا می

اجتماعی  -ها در امور مختلف اقتصادیبه آنان و فراهم کردن زمینه مشارکت فعال آن

همی در انگیزش بیشتر این نیروی عظیم در های کارآفرینی، عامل مخصوصاً فعالیت

-های تولیدی اجتماعی است. به طور کلی، توسعه کارآفرینی زنان، یکی از حیاتیچرخه

ترین موضوعات دستورکار توسعه معاصر در  بسیاری از کشورهای در حال توسعه است 

وستاها را های کاهش فقر در رهای کارآفرینی زنان روستایی، زمینهفعالیت؛ از طرفی، 

  باشد.فراهم نموده و به سوی توسعه روستایی می

 .روستایی زنان کارآفرینی کارآفرینی، زنان، پایدار، توسعه اژگان کليدي:و 
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  2 سميرا جابري ، 1بهمن خسروي پور 
 .دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان 1
 .دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 بهمن خسروي پور

 توسعه پایدار روستایی ؛ کليدي جهت نيل بهکارآفرینی زنان
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 مقدمه
سازد. با این همه، تر میهای تولیدی را نمایانافزایش مهاجرت مردان روستایی به شهرها و مراکز صنعتی، لزوم مشارکت زنان در فعالیت

ها به دالیل مختلف اند و یا از حمایت آنزنانی نیز هستند که از امکاناتی محدودتر برخوردارند، زیرا یا سرپرست مرد خانوار را از دست داده

هدایت  هاست که راهی برایترین راهکارها برای از بین بردن فقر زنان، توانمندسازی آناند. یکی از مهماند، و با فقر دست به گریبانبهرهبی

کنند تا ساختارهایی را که توانمندسازی فرآیند پویایی است که طی آن زنان سعی می .[11]های تولیدی و درآمدزاست زنان به سوی فعالیت

، ترین دیدگاه توانمندسازی به مثابه فرآیندی تصور شده که در طی این فرآینددر ساده[ 6]دارد دگرگون سازند ها را در حاشیه نگاه میآن

ریزی مناسب، آگاهانه و ها و جوامع از وضعیت موجود زندگی خویش آگاهی یافته و برای تغییر این شرایط به شرایط مطلوب برنامهافراد، گروه

 .[9]دهند یافته انجام میسازمان

فقر برخوردار نیستند زیرا دهد که زنان از امکانات الزم برای توانمندی و گاه های انجام شده طی چند دهه گذشته نشان میبررسی

بردن فقر آنان با های فراوان بر سر راه تغییر و تحول پایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان، هر گونه تالشی را برای از بینوجود موانع و محدودیت

های اجتماعی و بی نقشهای اجتماعی و اقتصادی داخل خانه را به خو، زیرا زنان روستایی بسیاری از نقش[25]مشکل مواجه ساخته است 

اند و تنها های توسعه روستایی محروم ماندهها مشخص نشده است. آنان از برنامهکنند؛ اما متاسفانه سهم آناقتصادی خارج از خانه،ایفا می

ریزان از پتانسیل برنامه ها، تغذیه و غیره به ایشان نسبت داده شده است. این مسأله باعث گردیده تا طراحان وامور مربوط به مراقبت از بچه

های زنان شرکت کننده، فرصت مشارکت و ها و قابلیتتواند با افزایش دارایی. تأمین مالی خرد می[24]خاص زنان روستایی غفلت نمایند 

 .[13]ود شان را فراهم کند؛ یعنی موجب توانمندسازی آنان شگیری درباره مسائل زندگی و قدرت تأثیرگذاری بر محیط اطرافتصمیم

بخشند و از حقوق خود در شوند، اعتماد به نفس خود را ارتقا میدهی خود میتوانمندسازی فرآیندی است که طی آن، زنان قادر به سازمان

بهداشت، ؛ یعنی توانمندسازی زنان به صورت بهبود توانایی زنان برای دسترسی به [7]کنندارتباط با انتخاب آزاد و کنترل بر منابع استفاده می

 .[34]شود وکار، حقوق و مشارکت سیاسی تعریف میآموزش، فرصت کسب

ی پایدار، توسعه پایدار روستایی است که توجه به بعد محلی آن با توجه به شرایط متفاوت محیطی، اقتصادی یکی از ابعاد فضایی توسعه

. در چند سده اخیر و با رشد پرشتاب صنعت [18]اند توجه خاص کرده ای، محلی و روستایی به آنریزان منطقهها برنامهبومو اجتماعی زیست

جایی که عموماً روستاییان نسبت به شهرنشینان دارای ماندگی مناطق روستایی بیشتر عیان گردیده است. از آنآوری در جهان، عقبو فن

شوند که بعضاً منجر پذیرتر محسوب میی، فقیرتر و آسیبدرآمد کمتری هستند و از خدمات اجتماعی ناچیزی برخوردار هستند، اقشار روستای

شود. بنابراین، برای رفع فقیر شدید مناطق روستایی، ارتقاء سطح و کیفیت زندگی روستاییان، ایجاد به مهاجرت آنان به سمت شهرها نیز می

ی روستایی پایدار، ارتقای توانایی های توسعهسالت برنامهدر واقع ر، [27]وری آنان، تمهید توسعه روستایی متولد گردید اشتغال و افزایش بهره

جوامع روستایی برای نیل به توسعه، رشد و بهبود کیفیت زندگی و حفاظت از منابع طبیعی است؛ که این امر با تخصیص هدفمند منابع مالی 

در دنیای کنونی، با   .[18]که باالترین زمینه را دارند  دهدترین نیاز و نیز از طریق انجام دادن اقداماتی رخ میو فنی به مناطق دارای بیش

دهند، ی نیروی کار آن را زنان تشکیل میبرداری خانوادگی که بخش عمدهبرداری کشاورزی و تسلط بهرههای بهرهتوجه به ساختار نظام

طق روستایی، زنان در تولید محصوالت کشاورزی از پذیر نیست؛ چرا که در منادستیابی به اهداف توسعه بدون در نظر گرفتن قشر زنان امکان

کنند. وجود سرمایه امکان گذاری را از اصول بنیادین خود قلمداد می. بنابراین؛ مکاتب مختلف توسعه، سرمایه[11]نقشی عمده برخوردارند 

ی پایدار را به همراه داشته باشد. تواند توسعهکند و به خصوص در نواحی روستایی، میوری از محیط پیرامون را فراهم میبرداری و بهرهبهره

های هدف )فقیران، ریزان روستایی بیش از هر چیز بر توانمندسازی گروهی پایدار روستایی، برنامهیابی به پارادایم توسعهامروزه جهت دست

زیست ی محیطترین تهدیدکنندهر در حال حاضر مهمپا و غیره( تأکید و اعتقاد دارند فقزمین و کشاورزان خردهسرپرست، کارگران بیزنان بی

 [.23]باشد می

شود منابع مالی و به طور معمول در فرآیند توسعه یکی از اولین عناصری که به نحو مستقیم یا غیرمستقیم به اجتماع محلی تزریق می

مردمی به طور اعم و زنان به عنوان نیمی از جمعیت ، از طرفی، در حال حاضر، راهبردهای مختلف توسعه بر مشارکت [16]اعتبارات است 

ترین . بنابراین؛ توانمندسازی زنان روستایی از مهم[8]نمایند ای تأکید میرنامه توسعهجامعه به طور اخص به عنوان تضمین موفقیت هر نوع ب

 .[19]است ی روستایی در عصر حاضر وسعههای تسیاست
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 کارآفرینی

 از و گرفته خود به ار زیادی تغییرات ها واژه سایر مانند و شده وارد اقتصاد و مدیریت ادبیات در که قرن دو زا بیش کارآفرینی واژه

 واژه از رایج اشباط تهالب.ندارد وجود المللی بین سطوح در ی مفهوم کارآفرینیدرباره عمومی قوفا هنوز ولی.است بوده برخوردار تکاملی رشد

 .نیست چنین اما کند می شغل ایجاد که است کسی کارآفرینی که است این کارآفرینی

 که بودند انیکس اولین اقتصاددانان.گرفته است نشأت« متعهد شدن»به معنای   Entreprendre  فرانسوی کلمه از کارآفرینی واژه

 های رشته رانپژوهشگ توجه که است موضوعی کارآفرینی، .[2]پرداختند.  کارآفرینی و کارآفرین تشریح به خود اقتصادی های نظریه در

 از متفاوتی تعاریف محققان، این از یک هر و کرده معطوف خود به را غیره و شناسی جامعه شناسی، روان اقتصاد، مانند مختلف علمی

 .[3]است  زمینه این در آنان متفاوت دیدگاههای از ناشی که اند کرده ارائه کارآفرینی

 حیثیتی و جتماعیمالی،ا ی مخاطره با که منابع بسیج یا کار و کسب ایجاد طریق از که جدید فکر و ایده دارای است فردی کارآفرین

 .دهد می ارائه بازار به جدید خدمت یا محصول است همراه

 :دارد وجود نکته چهار شده یاد تعریف در

 .است جدید فکر و ایده دارای کارآفرین-1 

 کار و کسب اندازی اهر و تیم تشکیلمنابع، آوری جمع بلکه تجاری طرح نوشتن تنها نه(.است کار و کسب ایجاد پی در کارآفرین-2

 ).اوست برعهده نیز

 .است آن از تر گسترده و بودهن مالی ریسک فقط لزوماً.کند می تحمل کارآفرین که هایی مخاطره.است پذیر ریسک کارآفرین-3

 .[2]ببیند.  بازار در را خود رکا نتیجه باید کارآفرین یعنی کند می ارائه بازار به جدید خدمت یا محصول کارآفرین-4 

های توام مالی، روانی و اجتماعی و در نتیجه، کارآفرینی فرآیند خلق چیزی جدید و با ارزش است که با صرف زمان و کوشش و ریسک

(، کارآفرینان کسانی هستند که بهتر 1985) 1کرزنربه نظر . [35و 34]های مادی، رضایت شخصی و استقالل عجین شده است کسب پاداش

 [.31]پردازند ها میاز دیگران به استفاده از اطالعات در جهت کشف فرصت

را یارآفرینی است؛ زترین این عوامل، کباشند. یکی از مهمدر رسیدن به توسعه پایدار روستایی عوامل متعددی دخیل میبه طور کلی، 

تی روستاها خواهد های جدید اشتغال و درآمد، نوآوری و ایجاد رفاه، نقش مؤثری در بهبود وضع اقتصادی و معیشکارآفرینی با خلق فرصت

ستایی از طریق فراهم داشت. به همین دلیل، سنجش میزان کارآفرینی روستاییان و تالش برای توسعه و تقویت کارآفرینی در فرآیند توسعه رو

د اشتغال برای قشر عظیم کارآفرینی روستایی تنها به معنای ایجا؛ از طرفی، [21]ای برخوردار است ت ویژههای اولیه آن از اهمیکردن زمینه

ارزش با توسعه عه همنظران امر توستواند گامی باشد در راستای توسعه روستایی، که به گفته بسیاری از صاحبروستاییان نیست.؛ بلکه می

 .[26]اقتصادی است  
 

 زنان و توسعه
توجه به نقش و جایگاه زنان از قرن بیستم بیشتر دیده شده است؛ که به میزان قابل توجهی باعث ایجاد تغییرات اقتصادی و سیاسی، 

در جهان کنونی، نیل به اهداف توسعه و از . عالوه بر این نیز [33]یافته شده است هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه

چون موقعیت زنان در جامعه عمیقاً تحت تأثیر شرایط و سطوح توسعه در  ؛[8]ست روستایی منوط به توجه به وضعیت زنان ای جمله توسعه

یابد. از این رو بهبود وضعیت زنان جزو یافتگی زنان و مردان کاهش میتر باشند شکاف بین توسعهیافتهکشورها است، هر چه کشورها توسعه

یابی به توسعه برای هیچ کشوری های توسعه در هر جامعه است. به عبارتی؛ بدون توجه به شرایط زنان، دستشاخصالزامات اصلی در بهبود 

توسعه یک مفهوم ارزشی است که هدف آن ارتقاء کیفیت زندگی در خصوص مسایلی مانند بهداشت، آموزش، رفاه،  .[4]میسر نخواهد بود 

کی از ابعاد توسعه، توسعه انسانی است که اخیراً توجه همگان را به خود معطوف داشته است. در بیان و حقوق مختلف است. اما یآزادی، حق

ی توسعه را ادامه دهیم به توسعه شود؛ اما اگر سیر زنجیرهتوسعه انسانی بر عنصر انسان به عنوان کلیدی برای مشارکت مردمی تکیه می

ریزی محلی، ملی تر برنامهشود، و کمی پایدار محسوب میاساسی در توسعه، به ویژه توسعهمشارکت یکی از ارکان  .[30]رسیم روستایی می

ی پایدار بدون مشارکت محلی و های مهم آن مشارکت و انگیزش اجتماعی مردم نباشد. لذا توسعهالمللی وجود دارد که یکی از بخشو بین

قش حیاتی آن در پیشبرد کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه بر کسی . اهمیت توسعه روستایی و ن[8]ناپذیر است مردمی امکان

، و به لحاظ [9]اندرکاران امر پژوهش، این مهم بیش از هر چیز در گرو توسعه منابع انسانی است پوشیده نیست. به باور کارشناسان و دست

یی اقتصاد روستایی، افزایش درآمد روستاییان، باال رفتن کیفیت توان فرآیندی پنداشت که منجر به پویاکارکردی، توسعه روستایی را می

                                                           
1 Kirzner 
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های ها، ایجاد برابری بین روستا و شهر و فقیر و غنی، افزایش قدرت تأثیرگذاری روستاییان و به ویژه فقرای روستایی در سیاستزندگی آن

قدرت بخشیدن به این قشر از جامعه برای ایفای نقش برجسته  توانمندسازی زنان روستایی به معنی [22]شود و مواردی از این قبیل می دولت

. با مطرح شدن نگرش [22]های دستیابی به توسعه پایدار روستایی استها، یکی از ضرورتگیریها در تصمیمدر توسعه و مشارکت فعال آن

ی پایدار روستایی عبارت است از فرآیند ت. توسعهی پایدار، توجه به زنان روستایی به عنوان اهرم اساسی تولید، دو چندان شده استوسعه

ی خدمات اجتماعی، برقراری ها و ارایهی ایجاد زیرساختگذاری در زمینهبندی نیازهای آنان و سرمایهکمک به مردم روستایی از راه اولویت

ای . بنابراین؛ جامعه[1]باشد زنان روستایی میهای محلی و تضمین سالمتی و امنیت روستاییان به ویژه عدالت و برابری با توجه به ظرفیت

ی پایدار یابی به توسعههایی مناسب برای دستپذیری را داشته باشند و روشی افراد آن جامعه ظرفیت توسعهتواند توسعه یابد که همهمی

روی انسانی، جایگاه خود را در روند توسعه داشته پذیر است که زنان یک جامعه به عنوان نیمی از نیبیابند، تحقق این موضوع تنها زمانی امکان

 [.1]باشند 

 

 توسعهزنان و کارآفرینی 
خی از پژوهشگران کند. برکننده در توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه ایفا مینیروی انسانی نقشی تعیین

یافتگی دم توسعهعهای تولید بلکه به حال توسعه را نه به محدودیت عاملهای فناوری در کشورهای در ی پایین بودن پیشرفتدلیل عمده

د جزء معدود مواردی است و شایهای مهم جهان تبدیل شدهاشتغال امروزه به یکی از چالش؛ در این راستا، [7]دهند منابع انسانی نسبت می

کشورهای کمتر  یافته و چهکند، چه کشورهای توسعهتی هم نمیها با آن درگیر هستند. تفاوها و حکومتها، دولتباشد که همه انسان

های اصلی توسعه یافتگی جوامع ی پایدار روستایی، یکی از معیارتوسعه .[17]باشند های فعالی داشتهیافته، همه باید برای اشتغال برنامهتوسعه

ها چنین کاهش محدودیتهای طبیعی و انسانی و همو تقویت قابلیتهای مناسب زندگی از طریق حفظ ی شیوههای اخیر، به دنبال ارائهدر سال

های زرگی در زمینهبامروزه در عرصه جهانی افراد خالق و مبتکر به عنوان کارآفرینان، منشأ تحوالت . از طرفی، [28]در سطح روستاهاست 

های کارآفرینی آنان توسعه اقتصادی همواره با توسعه فعالیتهای اند. همچنین، چرخهمختلفی همانند صنعت، خدمات، تکنولوژی و غیره شده

ارآفرینی فردی و ک ، بنابراین؛[17]ه است توان چنین بیان کرد که کارآفرینی موتور رشد و توسعآید به عبارت دیگر میبه حرکت در می

های طالیی هه اخیر دههدو برخی از کشورهای دیگر، دو که در غرب طوری  آیند، بهسازمانی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی به شمار می

وجه قرار گرفته است تترین منبع توسعه مورد کارآفرینی نام گرفته است و نیز در بیشتر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به عنوان اصلی

ده از تجربیات و حذف اند که با استفااقتصادی نظران معتقدند کارآفرینان یکی از عوامل اصلی و راهبردی توسعهاقتصاددانان و صاحب[ 6]

 .[26]بخشند های کارآمد و نو به نظام اقتصادی، پویایی میها با شیوههای قدیمی و جایگزینی آنهای روشناکارآمدی

ی است که همواره به ایهترین حیطهی روستایی نیز از مهمای یافته است. توسعهامروزه کارآفرینی در تمامی مباحث توسعه جایگاه ویژه

وستاها تعداد زیادی در ر؛ از طرفی، [28]ت های غیرکشاورزی و توانمندساختن روستاییان توجه ویژه داشته اسموضوع کارآفرینی، ایجاد شغل

ای برابر توسعه سیدن بهتوانند در پیشرفت جامعه نقش مهمی ایفا کنند. راز عوامل انسانی مولد، منابع طبیعی و اقتصادی وجود دارند که می

گذاری دولت هم سرمایهسدر این راستا، باید بخشی از  [.28]نیافتنی است و پایدار در جامعه، بدون در نظر داشتن زنان روستایی، امری دست

ی نیروی کار زنان یش کارآیی منابع انسانی در امور زنان نیز باید از افزاگیری توسعهی منابع انسانی به زنان تخصیص یابد؛ و جهتدر توسعه

های ر مورد ویژگیداطالعات قابل دسترس ، همچنین .[7]ها را در فرآیند توسعه دربرگیردفراتر رود و رشد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن

زم است، ها الیف آنهای موجود نسبت به کارآفرینی و اشتغال و تعردهد که تغییرات اساسی در دیدگاهاشتغال زنان پیش از همه هشدار می

ها در سطح گذاریتهای توسعه و سیاستا حداقل زنان نیز در زمره جمعیت فعال اقتصادی شمارش شوند. این تغییرات جز با مالحظه برنامه

آفرینی زنان به میان ریزی، بیشترین نقش را در این بعد خواهد داشت. وقتی بحث از اشتغال و کارکالن میسر نخواهد شد. بنابراین برنامه

غالی و کارآفرین شهری شود، در حالی که باالترین میزان اشتغال به زنان روستایی و خوداشتآید، تعداد زنان کارمند به ذهن متبادر میمی

شرایط الزم برای  لذا بنابه ضرورت توسعه سهم زنان در اقتصاد ملی و مقابله با بحران بیکاری زنان ضروری است که .[17]اختصاص دارد 

ند معضل کنونی جامعه های شغلی برای خود و دیگران بتوانوکار و فرصتوکار زنان کارآفرین فراهم گردد تا زنان با ایجاد کسبکسبتوسعه 

 [.14]را پایان بخشند 

و  تواند به عنوان فردی تعریف شود که به تنهایی یا با مشارکت یک یا چند نفر شریک، یک کسب و کار را شروع کردهکارآفرین زن می

 2بنابه تعریف دجیور .[20]های مدیریتی روزانه است های مالی، مدیریتی و اجتماعی آن و مشارکت در فعالیتمشتاق قبول خطرات و مسئولیت
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وکارهایی با مالکیت ( کارآفرینی زنان، فعالیت زنانی است که در زمینه خوداشتغالی مشارکتی، خوداشتغالی مستقل، کارفرمایی و کسب2006)

 شود:ها اشاره میترین آنهای خاصی هستند که در زیر به مهمزنان کارآفرین روستایی دارای ویژگی [.15]گیرد صاری صورت میانح

طبیعی کوشا  ها و فنون مختلف برای بهبود تغییرات محیط، در حفاظت از محیطضمن داشتن توانایی هماهنگی میان مردم، شیوه -

 هستند، 

  پذیر هستند،افرادی خالق و ریسک -

 آیند،کنند و با اتفاقات غیرمترقبه کنار میبا تغییرات رشد می -

 های خود بسیار مصمم و قاطع هستند،ها و ایدهدر تحقق بخشیدن به دیدگاه -

 برند،رونده لذت میوجوگرانه و پیشهای جستاز اتخاذ تصمیم -

 ند، گمارهای دیگر نیز همت میعالوه بر کشاورزی، به توسعه فعالیت -

 .[17]اقتصادی از طریق بهبود کیفیت و توسعه بازار هستند  در پی توسعه فعالیتو نیز  -

های مختلف کارآفرینی توسعه کارآفرینی و توانمندسازی مکمل یکدیگر بوده و باعث قدرت بخشیدن به زنان در فعالیت به طور کلی،

کنند. هویت نقش مهمی در ارتقای اشتفال و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه ایفا میزنان ، و [12]شود اعم از اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می

های کارآفرینی، اجتماعی خصوصاً فعالیت -ها در امور مختلف اقتصادیدادن و استقالل بخشیدن به آنان و فراهم کردن زمینه مشارکت فعال آن

در واقع نیروی محرکه اصلی زنان برای کارآفرینی،  ؛ [14]ت یدی اجتماعی اسهای تولعامل مهمی در انگیزش بیشتر این نیروی عظیم در چرخه

های کارآفرینی زنان، گاهی ها مشاهده شده است که فعالیتهمچنین در برخی پژوهش .[32]باشد کسب سود و یا حفظ معیشت خانواده می

ترین موضوعات دستورکار توسعه معاصر در  بسیاری از کشورهای یاتیتوسعه کارآفرینی زنان، یکی از ح .[31]باشد تر از مردان میبهتر و وسیع

های زنان، به خصوص ها و مهارتنظران توسعه روستایی بر این باورند که شناخت توانمندیبسیاری از صاحب، و [20]سعه است در حال تو

های این قشر عظیم اجتماعی مؤثر واقع شود، به عبارتی برداری از ظرفیتتوانددر بهرهزنان روستایی و هدایت استعدادهای خالق آنان می

های کارآفرینی کارگیری مهارتریزی در جهت بهشناخت الزامات گوناگون زنان روستایی کارآفرین، تدابیر و امکان مناسبی را برای برنامه

 .[12]شاغلین پنهان جامعه روستایی فراهم خواهد ساخت 
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 گيرينتيجه
ترین سازماندهی ممکن ترین و مطلوبم وجود نهادهای کارآمد است که برای تحقق اهداف توسعه باید از مناسبتوسعه روستایی مستلز

تر روستا یعنی زنان روستایی خصوص اقشار محروممند باشند از طرفی در توسعه روستایی نیز هدف جلب و توسعه مشارکت روستاییان، بهبهره

ی محلی پایدار بدون یابی به اهداف توسعهاند. بدون شک دستتوسعه به نوعی در حاشیه قرار گرفته های پیشینهستند که در اغلب برنامه

های گسترده ی جامعه محلی یعنی زنان امری غیرممکن است. زنان روستایی هر چند همواره با ایفای نقشگیری مستمر از نیمی از پیکرهبهره

ها در تداوم آشکار روابط های تمام نشدنی آناند، اما فعالیتی خود انجام دادهاده و حتی جامعهو چندگانه خود مشارکت جدی را در امور خانو

ریزان و کارآفرینی موضوعی است که امروزه توجه بیشتر برنامهاهمیت گرفته شده است. از طرفی، یسلطه میان دو جنس عمدتاً نادیده و ب

اند که برای کسب موفقیت اقتصادی در عرصه ملی و اغلب کشورها به این نتیجه رسیده ور کشورهای مختلف را جلب کرده است مجریان امو

توسعه کارآفرین است تا به عنوان عامل اصلی تغییر و محرک اصلی توسعه،  و تولید محصوالت نیاز مبرم به المللی و عرضه خدماتبین

ی پایدار هستند؛ عالوه ارکان اصلی توسعهخالقیت، نوآوری و کارآفرینی از هایی را آغاز کند و منجر به خالقیت و نوآوری مستمر شود. حرکت

های علمی زنان، آنان را توانمند سازند و با آموزش اصول توسعه مشارکتی و پرورش اعتماد تواند با ارتقای دانش و ظرفیتکارآفرینی می بر این،

های صنعتی، ق، نوآور و مبتکر به عنوان کارآفرینان، منشأ تحوالت بزرگی در زمینهها خدمت مؤثری نمایند، زیرا امروزه زنان خالبه نفس، به آن

گذاری، عامل ایجاد اند و نقش آنان به عنوان موتور توسعه اقتصادی و صنعتی، محرک و مشوق سرمایهتولیدی و خدماتی در عرصه جهانی شده

امروزه میزان حضور زنان در بازار  بنابراین، های بازار در جوامع تبیین یافته است.اشتغال، گزینه اصلی انتقال فناوری و عامل رفع خلل و تنگنا

های مهم توسعه انسانی مبدل گردیده است زیرا فعالیت اقتصادی های اقتصادی و اجتماعی به یکی از شاخصکار و مشارکت آنان در فعالیت

به  یابد.های شغلی برای زنان، سطح فرهنگ و آموزش جامعه ارتقاء میفزایش فرصتبا اقیم با فقر و رفاه اجتماعی دارد، و نیز زنان رابطه مست

اعی و فرهنگی نیز ایجاد شود بلکه منافع اجتمموفقیت زنان کارآفرین در جوامع نه تنها سبب ایجاد سود اقتصادی میتوان گفت، طور کلی می

باشد، و در صورت های جامعه محلی میها و توانمندیجهت استفاده از ظزفیت کارآفرینی زنان روستایی یکی از راهکارهای مهم در نماید.می

تواند گام بزرگی در جهت حرکت در مسیر توسعه پایدار باشد. بنابراین در این زمینه پیشنهادهای های مناسب میریزیها و برنامهوجود سیاست

 گردد:زیر ارائه می

ینی و بازاریابی و غیره، جهت فراهم نمودن زمینه الزم برای آشنایی زنان با این مفاهیم و های کاربردی، مبانی کارآفربرگزاری دوره -

 مسائل 

ها ی تحصیل دختران روستایی و حضور آنها برای توجه بیشتر به ادامهسازی از طرف نهادهای فرهنگی و ترغیب خانوادهایجاد فرهنگ -

 در بازار کار

بهره و بلندمدت، با در نظر گرفتن عدم توان کارآفرینان زن جوان در های کمکارآفرینان زن از جمله وامارائه منابع مالی مناسب به  -

 های سنگینارائه وثیقه

 .کنندگان مناسبارائه اطالعات به روز بازار به منظور رفع مشکالت زنان کارآفرین در دسترسی به بازار و یافتن تأمین -
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