کارکرد اقتصادی زنان روستايي در فرآيند توسعه پايدار
(مطالعه موردي :استان چهارمحال و بختياري)
دکترسيد رامين غفاري
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عضو هيأت علمي گروه جغرافیای دانشگاه پيام نور -مرکز شهرکرد

چکيده

مقاله پيش رو با هدف تبیین ارتباط بین کارکرد اقتصادی زنان روستایی
با وضعیّت توسعه پایدار نقاط روستایی به رشته تحریر درآمده است .در اين
پژوهش از روشهاي اسنادي ،پرسشنامهاي و مشاهدهاي استفاده شده است ،مدل
آماري تجزيه به مؤلفههاي اصلي و اقتباس از مدل (پی ،اس ،آر) الگوي معمول
در طبقهبندي وتحليل دادهها است .جامعه آماري اين پژوهش را  8619زن
روستايي واقع در سنين فعاليت ساکن در 564روستاي باالي  15خانوار استان
چهار محالوبختياري تشکيل ميدهد ،تعيين حجم نقاط و خانوارهاي نمونه به
روش نمونهگيري احتمالي طبقهبندي شده میباشد.چنانچه نتايج حاصل نشان
ميدهد کارکرد اقتصادي زنان روستايي از سويي متأثر از ساختارهاي مکاني-
فضايي ،و از سوي ديگر در ارتباطي معنا دار با عواملي چون ميزان برخورداري
از مهارتهاي عمومي و دسترسي يا کنترل بر منابع و عوامل توليد میباشد.
ارتقاء سطح تحصيالت و برگزاري دورههاي مختلف آموزشي -ترويجي به
همراه فراهم ساختن زمينه افزايش دسترسي ،کنترل وحتي تملک زنان روستايي
بر منابع وعوامل توليد با ارائه راهکارهايي چون ،عرضه تسهيالت بانکي ارزان
قيمت و ...از جمله راهکارهایی است که انتظار ميرود با اجرای آنها زمينه
ارتقاء کارکرد اقتصادي زنان روستايي در فرآيند توسعه پايدار بيش از پيش
فراهم گردد.

واژههایکليدي :توسعهپايدار ،کارکرد اقتصادي ،زنانروستايي ،نقاط
روستايي.

 -1مقدمه:

يكي از عوامل اصلي توسعه ،منابع انساني است كه از آن تحت عنوان
سرمايه انسانی توسعه ياد ميشود.
در تعریف توسعه انسانی آمده است؛ توسعه انسانی روندی است که
طی آن امکانات افراد بشر افزایش مییابد .هر چند این امکانات با مرور
زمان ممکن است اساس ًا دچار تغییر در تعریف شود اما در کلیه سطوح
توسعه ،مسئله بنیادین برای مردم عبارت از برخورداری از زندگی طوالنی
همراه با تندرستی ،دستیابی به دانش و توانایی نیل به منابعی است که برای
ایجاد زندگی در سطح مناسب الزم است(لهساییزاده .)90: 1386،در اين راستا
زنان نيز به عنوان بخشي از جامعه انساني به واسطه امكاناتي كه براي توسعه
فراهم ميآورند و خدماتي كه به جامعه ارائه ميدهند از عوامل مؤثر در
توسعه جامعه محسوب ميگردند.

در اين بين و در فرآيند توسعه پايدار ،نقش و کارکرد اقتصادي زنان
روستايي بيش از ديگر زنان اين سرزمين ،مرهون شرايط محيطي و متأثر از
عوامل وعناصر جغرافيايي 2متعدد و دستخوش تغيير وتحول بوده است.
چنانچه در مواقعي استيالي شاخصهاي ناپايداري(عقبماندگي)
در فضاي روستايي باعث شده تا عليرغم گستردگي مشارکت زنان در
فعاليتهاي روزانه ،زنان همواره بعنوان اقشاري آسيب پذير ،در تلهای از
محروميت ،شامل بيقدرتي ،ضعف جسماني و فقرگرفتار بمانند(چمبرز:1376،
 .)144محروميتي که بالطبع کارکرد اقتصادي ايشان را در فرآيند توسعه پايدار
به شدت تنزل بخشيده است .همانگونه که در شرايط رجحان شاخصهاي
توسعه پايدار 3بر مکان وفضاي جغرافيايي روستا و زدايش برخي از باورهاي
نادرست عاميانه در تعريف نقش زنان روستايي بستري مناسبتر جهت
ارتقاء شأن ومنزلت ايشان و رهايي از محروميتهاي مذکور ،فراهم شده
است.
بر اين اساس ،درمقاله پيش رو با توجه به اصل عليّت در چهارچوب
يک مطالعه تحليلي -توصيفي ،ضمن سطحبندي وضعيت توسعه پايدار در
نقاط روستايي منتخب استان چهارمحال و بختياري ،نقش و کارکرد اقتصادي
زنان در شرايط محيطي موجود( 4به لحاظ ميزان پايداري توسعه) مشخص و
همبستگي بين برخي از عوامل مؤثر در ارتقاء شأن ومنزلت ايشان به محک
آزمون نهاده شده است.

 -2کارکرد اقتصادي زنان روستايي:

به اعتقاد برخي از انديشمندان متغيرهاي کارکرد اقتصادي 5شامل سطح
درآمد ،آموزش ،طبقه اجتماعي خود تنظيم 6يا معين شده توسط ديگران،7
وجهه شغلي ،8مالکيت خانه و ديگر اموال فيزيکي که ميتواند بر مشارکت
داوطلبانه افراد در فعاليتها تأثير به سزايي داشته باشد(ردي و همکاران،
)85:1973

در تعهدات بينالمللي ،از جمله دستورکار ،21مواردي همچون شناخت
نقش زنان ،دسترسي و کنترل بر منابع ،فقرزدايي از زنان با آموزش و کار،
سازماندهي و قدرتمند کردن ايشان و ...بعنوان عوامل مؤثر در تحکيم جايگاه
زنان برشمرده شده است( مقاله سازمان توسعه و محيط زيست زنان.)3 :2002 ،9

-3توسعه پايدار روستايي:

در چارچوب توسعه روستايي جنوب آفريقا آمده است؛ توسعه پايدار
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روستايي عبارت است از کمک به مردم روستايي از طريق اولويتبندي
نيازهايشان ،فعال نمودن ايشان وسرمايهگذاري در زيرساختها وخدمات
اجتماعي ،عدالت ،برابري وامنيت با توجه به ظرفيتهاي محلي ،معامله و
رفتار با ايشان بر خالف بيعدالتيهاي گذشته وتضمين سالمتي وامنيت
جمعيت روستايي ،به ويژه در مورد زنان(چارچوب توسعه روستايي جنوب
آفريقا .)9:1997،از سوي ديگر اگر توسعه پايدار روستايي را فرآيند توسعه
وبهرهبرداري معقول ازمنابع طبيعي و انساني ،تكنولوژي ،تسهيالت زيربنايي،
نهادها و سازمانها ،سياستهاي دولت و برنامهها به منظور تشويق و تسريع
در فرآيند تحول در مناطق روستايي بدانيم ،به گونهای که منجر به ايجاد
اشتغال و بهبود کيفيت زندگي براي ادامه حيات و پايداري نسبي آن شود
و عالوه بر رشد اقتصادي ،طرز تل ّقي ،عادات و اعتقادات بازدارنده مردم
را نيز دگرگون سازد (حسيني ابري )264:1380،باز هم نميتوان از نقش و
جايگاه اقتصادی زنان غافل ماند .از دهه  1960به اين سوي تعاريف ومفاهيم
گوناگوني از توسعه پايدار ارائه شده است ،با اين حال مفهوم توسعه پايدار به
10
طور رسمي در گزارش سال 1987کميسيون توسعه ومحيط زيست برانتلند
به مفهوم تغيير در نگرش رايج از منافع بخشي محدود به سوي نگرشي
جامع که اهداف محيطي ،اجتماعي واقتصادي را فرا ميگرفت بکار برده
شد(فائو،2005، 11شبکه اينترنت) .و ام ّا توسعه پايدار روستايي ،12عبارت است
از فرايندکمک به مردم روستايي از طريق اولويتبندي نيازهايشان ،فعال
نمودن ايشان و سرمايهگذاري در زيرساختها وخدمات اجتماعي ،برقراري
عدالت و برابري با توجه به ظرفيتهاي محلي ،و رفتار با آنها برخالف همه
بيعدالتيهاي گذشته وتضمين سالمتي و امنيت جمعيت روستايي ،به ويژه
در مورد زنان(ساختار توسعه روستايي در آفريقاي جنوبي.)58 : 2005 ،13

 -4معرفي منطقه مورد مطالعه:

استان چهار محال وبختياري با مساحتي معادل 16533کيلومتر مربع بين
عرضهاي 31درجه و9دقيقه تا  32درجه و  48دقيقه شمالي وطولهاي 49
درجه و  28دقيقه تا  51درجه و  25دقيقه شرقي از حوزه جغرافيايي زاگرس
مياني قرار گرفته است(سازمان مديريت وبرنامهريزي.)2 :1382،
استان مذکورکه از شمال ومشرق به استان اصفهان ،از جنوب به
استان کهگيلويه وبويراحمد ،از مغرب به استان خوزستان و از شمال
غرب به استان لرستان محدود ميگردد( ،نقشه )1مشتمل بر 6شهرستان،
25شهر17،بخش39،دهستان و 915آبادي داراي سکنه به مرکزيت شهرکرد
ميباشد(منبع قبل) .براساس مطالعات ميداني و اسنادي ،دريک ارزيابي چند
عامله (مبتني بر پارامترهاي طبيعي و انساني) و نيز باعنايت به سيماي عمومي
منطقه ،پهنه مورد نظر قابل تفکيک به دو حوزه همگن شرقي يا (دشتي-
دهقاني) و غربي -جنوبي يا (کوهستاني -ايلياتي) ميباشد .گفتني است
شهرستانهاي شهرکرد و بروجن درحوزه شرقي و شهرستانهاي اردل،
لردگان ،فارسان وکوهرنگ در حوزه غربي -جنوبي استان مستقر ميباشند.

 -5اهداف پژوهش:

به طور کلي مهمترين اهداف اين پژوهش به شرح زير است:
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الف)تعيين وضعيت توسعه پايدار در نقاط روستايي منتخب ومستقر در
قلمرو جغرافيايي تحقيق.
ب)تبيين کارکردهای اقتصادي زنان روستايي چهارمحال و بختياري در
سطوح متفاوت پايداري وعوامل مؤثر در آن.

 -6پرسش پژوهش:

اين مقاله درصدد پاسخگويي به پرسش زير است:
کارکرد اقتصادي زنان روستايي استان چهارمحال و بختياري در شرايط
محيطي موجود (به لحاظ ميزان پايداري توسعه) چگونه و متأثر از چه
عواملي است؟

-7روش پژوهش:

در اين پژوهش به منظور دستيابي به اطالعات وجمعآوري دادهها از
روشهاي اسنادي ،14پرسشنامهاي 15و مشاهدهاي 16استفاده شده است ،ضمن
اينکه مدل آماري تجزيه به مؤلفههاي اصلي 17و اقتباس از مدل (فشار،
وضعيت موجود و واکنش) 18الگوي معمول در طبقهبندي وتحليل دادهها
بوده است .جامعه آماري اين پژوهش را 8619زن روستايي واقع در سنين
فعاليت ساکن در 564نقطه روستايي باالي  15خانوار استان چهار محال
وبختياري تشکيل ميدهد ،تعيين حجم نقاط و خانوارهاي نمونه به روش
نمونهگيري احتمالي طبقهبندي شده و در مراحل زير انجام گرفته است.
در مرحله اول؛ با بهرهگيري از رابطه آماري کوکران 19و با سطح اطمينان
 95درصد مبادرت به انتخاب حجم نمونهاي معادل  457زن روستايي از
نقاط روستايي باالي  15خانوار مستقر در دو حوزه همگن شرقي (دشتي-
دهقاني) و غربي -جنوبي (کوهستاني -ايلياتي) استان شده است(نقشه .)1
در مرحلة دوم؛ با توجه به وسعت قلمرو مورد مطالعه ،تعداد و تراکم
نقاط روستايي و با استناد به منابع علمي چندي از جمله (دالور )113 :1377 ،و
(حافظنيا )138 :1383 ،نمونهای معادل  10درصد يا ( 56نقطة روستايي) از بين
مجموعه نقاط روستايي باالي  15خانوار استان انتخاب شده است.
در مرحلة سوم؛ طبق جدول( )3نخست سهم هر يک از حوزههاي
همگن از حجم نمونه منتخب درمراحل اول ودوم ،به نسبت تعداد نقاط
روستايي باالي پانزده خانوار و نيز زنان روستايي خانوارهاي ساکن درنقاط
نمونه هرحوزه تعيين شده وسپس اقدام به تکميل تصادفي پرسشنامة عمومي
روستا واختصاصي زنان روستايي ،ازبين نقاط وخانوارهاي منتخبي شده که
هريک به شيوهای تصادفي تعيين شده است.
نقشه( :)1تقسيمات کشوري و
پراکنش نقاط روستايي نمونه
درحوزههاي همگن
ترسيم:مؤلف

 -8شاخصها و متغيرهاي پژوهش:

معرف ميزان توسعه پايدار وکارکردهای اقتصادی
شاخصها و متغيرهاي ّ
زنان روستايي که مبناي تنظيم پرسشنامههاي مورد نياز قرارگرفته است ،به
شرح مندرج در جداول ( )1و( )2ميباشد .گفتني است ،پاسخهاي مربوط به
هر پرسش در پرسشنامه عمومي روستا ،با توجه به مقتضيات مکاني -فضايي
در غالب سه يا چهارگزينه که هر يک معرف يکي از شرايط فشار (ناپايداري)،
وضعيت موجود (نيمهپايداري) و واکنش يا (پايداري) ميباشد ،تنظيم شده
معرف جايگاه اجتماعي -اقتصادي زنان روستايي نيز
است .همچنين متغيرهاي ّ
در قالب پرسشهاي چند گزينهای در پرسشنامه اختصاصي زنان روستايي،که
پاسخ به هر گزينه گوياي سطوح سهگانه باال ،متوسط و يا پايين درنقش
اقتصادي ايشان در فرآيند توسعه پايدارميباشد ،ارائه شده است.
معرف توسعه پايدار
جدول ( :)1متغيرها وشاخصهاي ساختاري ّ
روستايي در قلمرو تحقيق
اقتصادي

رديف

شاخص /متغير

2

نرخ اشتغال

3

مهمترين منبع آب كشاورزي (کميت وکيفيت)

نرخ رشد جمعيت

1

4

مهمترين منبع آب شرب (کميت وکيفيت)

5

انواع غالب واحدهاي بهرهبرداري

6

متوسط واحدهاي بهرهبرداري

ساختار كشاورزي (سنتي ،نيمه مکانيزه تا کام ً
ال مکانيزه)

7
8

دسترسي به خدمات عمومي

9

قابليت توريستي (فاقد قابليت ،محلي ،منطقه اي ،ملي)

معرف نقش اقتصادي زنان روستايي در قلمرو تحقيق
جدول( :)2متغيرهاي ّ
رديف

متغير

1

داشتن شغل ودرآمد مستقل در اجتماع

2

تعلقات طايفهاي(وابستگي به خانواده يا طايفهای پولدار،سرشناس و)...
وضع اقتصادي خانوار(متوسط درآمد ماهانه)

3

مالكيت برمنابع وعوامل توليد(زمين ،آب ،ابزار ،دام و)...

4

شركت در كالسهاي آموزشي -ترويجي و..

5

 -9فرآيند اجراي مدل:

به منظور پردازش دادهها ،تفکيک و ترکيب علمي متغيرها وشاخصهاي
پژوهش ،در راستاي تعيين سطوح پايداري حاکم بر نقاط روستايي منتخب
و نيز تعيين وتمايز جايگاه اجتماعي -اقتصادي زنان روستايي در توسعه
پايدار ،ازفرآيند علمي(روشهاومدلهاي) زير تبعيت شده است :درگام
نخست ،نظر به پرسش پژوهش و به منظور تعيين ميزان توسعه پايدار در
نقاط روستايي منتخب ،با اقتباس از مدل (فشار -وضعيت موجود -واکنش)
که توسط کميسيون توسعه پايدار سازمان ملل متحد 20در سال  1955بعنوان
ابزاري براي سازماندهي اطالعات موجود ،تکميل ،اصالح ،تحليل وارائه
شاخصهاي توسعه پايدار تدوين شده است(جکسون و رابرتز)29-95 :2000،؛
معرف توسعه
مبادرت به تعيين و تفکيک متغيرها وشاخصهاي محيطي ّ
پايداروتنظيم پرسشنامه عمومي روستا در ابعاد اجتماعي -اقتصادي و زيست
محيطي درسه سطح( ناپايدار ،نيمه پايدار و پايدار) گرديده است.
ضمن ًا برمبناي مدل مذکور ،شاخصها و متغيرهاي فشار ،معادل آن دسته
از فعاليتهاي انساني ،فرآيندها وطرحهايي منظورشدهاند که اغلب موجد
اثراتي منفي برتوسعه پايدار و به تعبيري «ناپايداري توسعه» ميباشند.
شاخصها و متغيرهاي وضعيت موجود ،اشاره بر وضعيت موجود
توسعه پايدار به لحاظ کمي وکيفي يا شرايط گذار دارند ،واغلب حالت «نيمه
پايداري» را نشان ميدهند و سرانجام ،شاخصها و متغيرهاي واکنش ،معادل
معرف خط مشيهاي
آن دسته از شاخصها و متغيرهايي منظورشدهاندکه ّ
اتخاذ شده جهت هدايت وضعيت موجود به سمت وضعيت مطلوب
يا«توسعه پايدار» ميباشند.21
درگام دوم با بهرهگيري از مدل آماري تجزيه به مؤلفههاي اصلي ،نخست
پاسخهاي مربوط به هر يک از پرسشهاي مطروحه در پرسشنامه عمومي
(بعنوان گويههايي برخوردار از اوزان متفاوت) 22که هر يک معرف يکي از
شرايط توسعه ناپايدار(فشار)نيمه پايدار(وضعيت موجود)وپايدار(واکنش)در
نقاط روستايي منتخب ميباشند به گونهاي طرح شدهاند تا ضمن فراهم سازي
زمينه تبديل متغيرهاي کيفي به ک ّمي ،وضعيت ساختاري روستا را به لحاظ
ميزان پايداري توسعه نيز نشان دهند .سپس ،از ترکيب آماري گويههاي ک ّمي
شدة معرف شرايط ساختاري توسعه در نقاط منتخب مستقر در حوزههای
همگن ،امکان پردازش و استخراج نتايج حاصل از پرسشنامههاي تنظيمي
در سطوح سهگانهای از پايداري توسعه فراهم شده است .شايان ذکر است
که طي فرايند مذکور در مدل تجزيه به مؤلفههاي اصلي ،تعيين و طبقهبندي

جدول( :)3نقاط و خانوارهاي منتخب به تفکيک حوزههاي همگن روستايي
حوزههاي همگن روستايي

نقاط باالي 15
خانوار

تعداد نقاط
نمونه

تعداد
خانوار

تعداد زنان نمونه
از هر خانوار

شرقي (دشتي -دهقاني)

112

11

2093

111

452

45

6529

346

564

56

8622

457

غربي -جنوبي (کوهستاني -ايلياتي)
کل استان
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جايگاه اجتماعي -اقتصادي زنان روستايي با استناد به پرسشنامه اختصاصي
زنان روستايي نيز اعمال شده است.
بعالوه ،در تعيين ميزان پايداري توسعه در سه سطح (پايدار ،نيمه پايدار
و ناپايدار) و نيز طبقهبندي جايگاه و نقش زنان روستايي در سطوح سهگانه
(باال ،متوسط و پائين) پس از موزون ساختن گويهها ،با ضرب نمودن
هرگويه در وزن تعيين شده 23توسط رايانه و سرانجام تعيين شاخص مرکب،
ضمن تبعيت از روابط آماري مندرج در جدول( )4نتايج مرتبط نيز مالحظه
ميگردد.
جدول( :)4روابط آماري تعيين طول طبقات ،وضعيت پايداري و
جايگاه زنان

جايگاه زنان
روستايي

وضعيت
توسعه

باال

پايدار

متوسط

نيمه
پايدار

پائين
مأخذ :يافتههاي تحقيق

رابطه آماري

ناپايدار

طبقه
طول
طبقه
طبقه اول
طبقه دوم
طبقه سوم

و ()http//en.Wikipedia.org/wiki/Principal_Component_Analysis

-10تبيين وتحليل نتايج پژوهش:

به گونهای که از تحليل فراواني دادهها درجداول ( 5و)6مشخص
ميشود ،از مجموع  45نقطه روستايي مورد مطالعه در سطح حوزه
غربي -جنوبي يا کوهستاني -ايلياتي استان 38 ،درصد در وضعيت پايدار،
 29درصد در وضعيت نيمه پايدار و 33درصد در شرايط ناپايدار به سر
ميبرند .همچنين با حرکت به سمت غرب وشمال حوزه مذکور ،به ويژه
در محدوده شهرستانهاي اردل وکوهرنگ بر تعدد نقاط روستايي ناپايدار
ونيمهپايدار(ازمجموعه نقاط منتخب)افزوده ميگردد(.نقشه )2به نحوی
که باالترين درصد نقاط ناپايدارحوزه مذکور با  40درصد ازکل نقاط
ناپايدارمتعلق به شهرستان کوهرنگ ميباشد.
ريشه اين مهم را در مواردي چون؛ انزواي جغرافيايي ،تنگناهاي طبيعي-
توپوگرافيکي ،محدوديت عرصههای قابل کشت ،دشواري استحصال
منابع آب ،نارسايي فن ّاوري موجود در غلبه بر جبر محيطي ،عدم تکافي
سرمايهگذاريهاي عمومي در توسعه زيرساختها و ...ميتوان جستجو
نمود .با اين حال به گونهای که از (جدول  )3نيز پيداست ،نقاط روستايي
منتخب در شهرستان فارسان در شرايطي نسبت ًا پايدار به سر ميبرند ،پس
از آن شهرستان لردگان با برخورداري از 10نقطه روستايي پايدار ،داراي
باالترين درصد نقاط پايدار(  45درصد) از بين مجموعه نقاط منتخب مستقر
در آن شهرستان ميباشد .ضمن ًا از مجموع 11نقطه روستايي منتخب در حوزه
شرقي يا دشتي -دهقاني استان 18 ،درصد درشرايط پايدار 55 ،درصد در
شرايط نيمه پايدار و 27درصد در وضعيت ناپايدار به سر ميبرند.
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ارقامي که گوياي غلبه شاخصها و متغيرهاي مربوط به وضعيت
موجود(شرايط نيمهپايدار) وعدم وقوع تحوالت مثبت دردرصد بااليي از
نقاط منتخب حوزه مذکور ميباشد.
در اين بين از مجموع نقاط منتخب در شهرستان شهرکرد 14درصد
پايدار71،درصد نيمهپايدار و 14درصد ناپايدار ميباشند ،در حالي که در
شهرستان بروجن از مجموع نقاط منتخب 25درصد پايدار 25 ،درصد
نيمه پايدار و 50درصد ناپايدار ميباشند(جدول  .)5گفتني است وجود
زيرساختهاي اقتصادي نسبت ًا مناسبتر و بهرهمندي بهتروبيشتر از
شاخصهاي توسعه پايدار به داليلي چون؛ ايفاي نقش مرکزيت دهستان
در برخي از نقاط منتخب ،استقرار درحاشيه محورهاي ارتباطي اصلي،
برخورداري از قابليتهاي توريستي ،درآمدهاي حاصل از کارهاي فصلي
در کشورهاي حاشيه خليج فارس(به ويژه کويت) ،بهرهمندي از منابع آب
وخاک سرشار وقابل بهرهبرداري ،نزديکي يا دسترسي بهتر وآسانتر به
مراکز شهرستانها ودر نتيجه بهرهمندي بيشتر از خدمات شهري ،از جمله
عوامل مؤثر در پايداري برخي از نقاط روستايي منتخب در سطح قلمرو
تحقيق محسوب ميگردد (غفاري .)165:1385،با اين حال در حوزه شرقي،
ناپايداري توسعه در برخي از نقاط روستايي منتخب را بايد در عواملي
چون؛ فاصله نسبت ًا زياد از مراکز توسعه ،محدوديت منابع آب وخاک ،فقدان
فرصتهاي شغلي ،ضعف ونارسايي منابع درآمدي ،تخريب ساختار سني
وجنسي جمعيت به دليل مهاجرت روزافزون جمعيت فعال به اصليترين
مراکز شهري استان چون؛ شهرکرد وبروجن ،عدم تمايل بخشهاي عمومي
وخصوصي به توسعه امکانات زيربنايي و روبنايي ،ايجاد اشتغال و ...به بهانه
فقدان صرفه اقتصادي و ...جستجو نمود (غفاري.)166:1385،
نقشه( )2مقايسه وضعيت توسعه
پايدار روستايي به تفکيک
حوزههاي همگن
ترسيم:مؤلف
در برقراري ارتباط موضوعي مقوله جايگاه و شأن اجتماعي -اقتصادي
زنان روستايي با توسعه پايدار ،بايد خاطر نشان ساخت كه براساس مطالعات
انجام شده(مشاورآبان ،)352:1381،تحليلهاي آماري صورت گرفته در مدلهاي
مطرح شده و يافتههاي تحقيق( ،غفاري)164:1385،در سطح منطقه مورد نظر،
به لحاظ محوريت وعوامل بنياني مؤثر در ايجاد شرايطي نسبت ًا پايدار با سه
گروه از نقاط روستايي ،به شرح ذيل مواجه ميباشيم:
الف) نقاطي كه پويايي و تحوالت مثبت اقتصادي درآنها زمينهساز وقوع
توسعهای نسبت ًا پايدار بوده است.
چنانچه به واسطه اين پويايي و قدرت اقتصادي بستري مناسب جهت ايجاد
تحوالت اجتماعي -فرهنگي نيز فراهم شده وسرانجام توسعهای نسبت ًا پايدار
در مقايسه با ديگر نقاط روستايي درآنها ايجاد شده است .ازآ ن جمله است

جدول( :)5ميزان پايداري توسعه در نقاط روستايي منتخب به تفکيک حوزه و شهرستان
ميزان پايداري توسعه در نقاط روستايي منتخب
شهرستان

حوزه

پايدار
تعداد

لردگان
غربي -جنوبي
(کوهستاني -ايلياتي)

فارسان
اردل
کوهرنگ

مجموع
شرقي
(دشتي-دهقاني)

مجموع

شهرکرد
بروجن

10
2

نيمه پايدار
درصد

حوزه

شهرستان

59

45

تعداد

6

12

100

0

ناپايدار

درصد
حوزه

شهرستان

46

27

00

مجموع نقاط شهرستان

00

تعداد

6

0

درصد

تعداد

حوزه

شهرستان

40

27

00

00

22
2

درصد
49
4

3

17

27

4

31

36

4

27

36

11

24

2

12

20

3

23

30

5

33

50

10

23

17

100

-

13

100

-

15

100

-

45

100

1

50

14

5

83

71

1

33

14

7

64

1
2

50
100

25
-

1
6
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17
100

نقاط روستايي مستقر در دشتهاي حاصلخيز خانميرزا ،ارمند وحاشيه
زايندهرود در شهرستانهاي لردگان و شهرکرد و برخي از نقاط روستايي
مستقر در شهرستانهاي فارسان و اردل ،که گروه اول به واسطه زراعت
وباغداري پر رونق و گروه دوم به واسطه درآمدهاي حاصل از کارهاي
فصلي درکشورکويت از بنيانهاي اقتصادي نيرومندي برخوردار شدهاند.
ب) نقاطي كه پويايي و تحوالت مثبت اجتماعي -فرهنگي درآنها مبنا و
محور اصلي حصول توسعهاي نسبت ًا پايدار بوده است .از اين گروه ميتوان
به نقاط روستايي مستقر در حوزه استحفاظي شهرها و به ويژه مراکز
شهرستانهاي استان اشاره نمود که متأثر از تعامالت فرهنگي -اجتماعي با
نقاط شهري پيرامون از بنيانهاي فرهنگي -اجتماعي(مادي ومعنوي) نسبت ًا
مناسبي برخوردار شدهاند اشاره نمود ،موضوعي که توانسته فرآيند حصول
توسعه پايدار را تسهيل وتسريع نمايد.
ج) نقاطي كه پويايي و تحوالت مثبتي به صورت همزمان ،در وجوه دوگانه
فوق درآنها مبنا و محور اصلي دستيابي به توسعهای نسبت ًا پايدار بوده است
(بهترين وجه ممكن در توسعه پايدار) شرايطي که در مواقعي خاص وبعض ًا
استثنايي حادث ميشود.
چنانچه ازجدول ( )7نيز پيداست آن دسته از نقاط روستايي که درگروه
«الف» قرار مي گيرند ،هر چند به لحاظ امتياز نهايي در زمره نقاط روستايي
برخوردار از توسعه پايدار قرارگرفتهاند ،اما توسعه مذكور به دليل ماهيت مرد
ساالرانه و عدم اهتمام جدّ ي به مسائل اجتماعي -فرهنگي و حقوقي زنان،
الزام ًا نتوانسته است توأم با ارتقاء جايگاه اجتماعي -فرهنگي ايشان باشد.
بر اين اساس شاهد وجود نقاطي در سطح حوزه غربي -جنوبي يا
(كوهستاني -ايلياتي) استان ،به ويژه در قلمرو شهرستانهاي لردگان و
فارسان ميباشيم كه با وجود استقرار در وضعيتي نسبت ًا پايدار ،به دليل نقش
محوري يا توجه بيشتر به برنامههای اقتصادي و زيست محيطي (با ماهيتي
عمدت ًا مردساالر) در آنها زنان روستايي از جايگاه متوسط و نازلي برخوردار

25
-

2
3

67
100

50
-

4
11

36
100

ميباشند(آل ابراهيم .)80:1381،همچنين از مجموع  17نقطه روستايي پايدار،
زنان روستايي در 53درصد از جايگاه متوسط و در  29درصد از جايگاه
نازلي برخوردارند(.جدول )7از سوي ديگر ،براساس مطالعات ميداني
وبررسيهاي کتابخانهای صورت گرفته ،از جمله عواملي که بعض ًا زمينه
ارتقاء نقش اقتصادي زنان روستايي را در نقاط روستايي برخوردار از توسعه
نيمه پايدار و ناپايدار فراهم نموده است در مجموعه عوامل زير خالصه
ميشود:
*افزايش تعامالت اجتماعي -فرهنگي با جوامع شهري (به دليل استقرار در
حوزههای عملکردي شهرها) وافراد غيربومي (از جمله گردشگران) .چنانچه با
کاهش فاصله از مراکز شهرستانهاي استان (بعنوان کانونهاي شهري توسعه
يافتهتر) بر جايگاه اجتماعي -اقتصادي زنان روستايي افزوده ميشود ،به
گونهای که در مجموع 56 ،درصد از نقاطي که زنان روستايي درآنها برخوردار
از جايگاه بااليي ميباشند در فاصله  30کيلومتري و کمتر 39،درصد درفاصله
 30تا  70کيلومتري و  5درصد در فاصله  70کيلومتري و بيشتر از مراکز
شهرستانهاي استان مستقر ميباشند.در توجيه اين مطلب ميتوان به آستانه
تأثيرگذاري جهانبيني شهري در تعريف متغيرهاي جديد معرف جايگاه زن
اشاره نمود ،چنانچه با جايگزيني برخي از متغيرهاي جديد به جاي متغيرهاي
سنتي و فرصت دسترسي بهتر وبيشتر زنان روستايي ساکن در شعاع عملکردي
شهرها به متغيرهاي مذکور ،همچون سطح تحصيالت باالتر ،اشتغال و درآمد
مستقل از مردان ،تسلط بر فنّاوري روز و ...امکان ارتقاء جايگاه اقتصادي ايشان
در فرآيند توسعه پايدار بيش از گذشته فراهم شده است.
* اجراي برنامههای ضربتي کوتاه و ميان مدت ،همچون برگزاري دورههای
آموزشي مختلف در خصوص مهارتها ونيازمنديهاي فردي ،خانوادگي
واجتماعي -اقتصادي زنان روستايي.
* ايجاد تعاونيها و تشکلهاي غيردولتي زنان در ابعاد اجتماعي -فرهنگي،
اقتصادي ،سياسي ،حقوقي ،زيست محيطي و. ...
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* مهاجرت مردان روستايي براي کار به ديگر مناطق کشور وحتي
سايرکشورهاي همجوار ودر نتيجه امکان دسترسي ،کنترل ومديريت بهتر و
بيشتر زنان روستايي بر منابع وعوامل توليد درغياب مردانشان.
گفتني است چنانچه نتيجة کاربست ضريب همبستگي پيرسون درتعيين
ارتباط آماري متغيرهاي مذکور نشان ميدهد ،بين جايگاه زنان روستايي
منطقه مورد مطالعه و دسترسي يا کنترل ايشان بر منابع و عوامل توليد ،رابطه
معناداري با ضريب همبستگي ()0/564وجود دارد.
جدول ( )6رابطه همبستگي بين جايگاه زنان روستايي با مالکيت يا
دسترسي بر منابع وعوامل توليد
متغير

فراواني
(حجم نمونه)

ضريب
همبستگي

سطح
معناداري

مالکيت يا دسترسي بر
منابع وعوامل توليد

457

0/578

x<0/05

از ديگرنتايج قابل تع ّمق تحقيق ،جايگاه باالي اقتصادي زنان روستايي در
درصدي از نقاط ناپايدار و بعض ًا نيمه پايدارمستقر درحوزههای همگن استان
است ،نکتهای ظاهرا ً بعيد ،ام ّا واقعيتي مس ّلم،که نتايج تحقيق از جمله داليل آن

را در عواملي چون ،غلبه باورها و متغيرهاي سنتي ،عرفي وعاميانهاي(همچون
تعداد فرزند پسربيشتر ،تعلق به خانواده بزرگتر و)...نشان ميدهد ،عواملي
که هنوز در بخش اعظمي از حوزه غربي -جنوبي و بخشهايي از حوزه
شرقي استان در تعريف جايگاه و شأن اجتماعي -اقتصادي زنان روستايي
دخيل است .در همين حال در بسياري از نقاط روستايي نيمه پايدار و
پايدار (در حال توسعه و نسبتاً توسعه يافته) نيزشاخصها و متغيرهاي عرفي
و سنتي معرف جايگاه زنان به تدريج رنگ باخته و متغيرهاي جديد متأثر
از الزامات زمان(همچون سطح تحصيالت باالتر ،داشتن يک شغل دولتي،
مالکيت ويا کنترل برمنابع و )...نيز به دليل تنگناهاي توسعه جايگزين نشده
است ،لذا زنان در مرحلهگذار ،جايگاه واالي سنتي خود را از دست داده و از
زمينههاي ترفيع متناسب با متغيرها وشاخصهاي معاصر نيز بهرهمند نشده
اند .به گونهاي که در شرايط غلبه شاخصها و متغيرهاي وضع موجود يا
به تعبيرديگر توسعه نيمه پايدار حاکم بر شرايط ساختاري 29درصد از نقاط
روستايي منتخب مستقر در حوزه غربي -جنوبي استان در23درصد ،زنان
روستايي برخوردار ازجايگاه باالي اقتصادي ،در 46درصد ،داراي جايگاه
متوسط ودر31درصد ،از جايگاه نازلي برخوردارميباشند( .جدول )7
در همين حال از مجموع نقاط نيمه پايدارمستقردر در حوزه شرقي
که 55درصد نقاط نمونه آن حوزه را تشکيل ميدهند ،در 83درصد زنان
برخوردار ازجايگاه باال ودر17درصد داراي جايگاه نازلي ميباشند .عالوه بر
اين چنانچه از جدول ( )7نيز پيداست از  15نقطه روستايي ناپايدار مستقر در

جدول ( )7کارکرد اقتصادي زنان روستايي در سطوح پايداري متفاوت
حوزه هاي
همگن

وضعيت توسعه
پايدار

غربي -جنوبي
(کوهستاني -ايلياتي)

نيمه پايدار
ناپايدار

مجموع حوزه
پايدار
شرقي
(دشتي – دهقاني)

نيمه پايدار
ناپايدار

نقاط روستايي
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

مجموع حوزه
درصد
مأخذ :محاسبات حاصل از نتايج پرسشنامه عمومي روستا واختصاصي زنان روستايي
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جايگاه اقتصادي
باال

متوسط

پايين

3
18
3
23
4
27

9
53
6
46
4
27

5
29
4
31
7
46

تعداد
17
100
13
100
15
100

10
22
2
100
5
83
1
33/3

19
42
0
0
0
.
1
33/3

16
36
0
0
1
17
1
33/3

45
100
2
100
6
100
3
100

73

9

18

100

8

1

2

11

مجموع

درصد
38
29
33
-

100
18
55
27
-

100
-

حوزه غربي-جنوبي يا (کوهستاني -ايلياتي) استان که درمجموع 33درصد
ازکل نقاط منتخب آن حوزه را تشکيل ميدهد ،در27درصد زنان داراي
جايگاه باال و در73درصد ازجايگاه متوسط ونازلي برخوردارند ،در حالي که
در حوزه شرقي يا (دشتي -دهقاني)استان که 27درصدازمجموع نقاط نمونه
آن داراي توسعه ناپايدار ميباشند ،در 33درصد داراي جايگاه باال ودر66/6
درصد باقيمانده از جايگاه اقتصادي متوسط ونازلي برخوردارند.
در نهايت چنانچه در جدول ( )8نيز پيداست ،در تعيين ارتباط آماری
بين جايگاه زنان روستايی استان چهارمحال و بختياری با ميزان پايداری
توسعه بايد خاطر نشان ساخت ،چنانچه نتيجه کاربست ضريب همبستگی
الندا ( 24)lدر تعيين رابطه بين دو متغير مذکور نشان میدهد ،اين همبستگی
دوحوزه شرقی يا دشتی – دهقانی با ضريب  l =0/5افزونتر از حوزه غربی-
جنوبی يا کوهستانی -ايلياتی استان با ضريب  l=0/18میباشد بنابراين در
مجموع ،جايگاه اجتماعی -اقتصادی زنان روستايی استان در حوزه شرقی
بيش از حوزه غربی -جنوبی متأثر از شرايط محيطی موجود به لحاظ ميزان
پايداری توسعه بوده است.
جدول ( )8رابطه همبستگی بين جايگاه زنان روستايی با ميزان
پايداری توسعه
اجزاء رابطه

õÔi

Fd

N

l

شرقی

8

6

10

0/5

غربی -جنوبی

22

17

45

0/18

حوزه

مأخذ :محاسبات مولف

نقشه ()3جايگاه
زنان روستايي استان
چهارمحال و بختياري در
نقاط روستايي منتخب

ترسيم:مؤلف

 -11نتيجهگيري وارائه پيشنهادات:

با عنايت به آنچه گذشت ،زنان روستايي استان چهارمحال و بختياري،
متناسب با مقتضيات مکاني -فضايي و زماني حاکم در هرحوزه همگن و در
فرآيند حصول توسعه پايدار داراي کارکردهای اقتصادی متفاوتي ميباشند.
از سوي ديگر هرگونه تحول ک ّمي و کيفي در کارکرد ايشان تأثيرات
خود را به گونهای مستقيم يا غيرمستقيم بر سطوح ساختاري گوناگون به
لحاظ ميزان پايداري توسعه بر جاي ميگذارد .بر اين اساس الزم است تا در
راستاي بسترسازي مناسب جهت ترفيع کارکرد اقتصادي ايشان در نقاط و

نواحي روستايي استان پيش از هر چيز ،نسبت به تثبيت و تداوم شاخصهاي
پايداري در نقاط نسبت ًا پايدار و بسط واشاعه شاخصهاي مذکوردر نقاط و
نواحي نيمهپايدار و ناپايدار ،ه ّمت گماشت.
عالوه بر اين به منظور تحقق آرمان فوق و با عنايت به يافتههای پژوهش
پيشنهادات آتي ارائه ميگردد:
 -1زدودن برخي از افکار و باورهاي ناپسند عاميانه در تعريف کارکرد
اقتصادي زنان روستايي با جايگزيني باورهاي صحيح و منطقي در تعريف
جايگاه ايشان.
 -2تالش در جهت تثبيت ،تداوم و ارتقاء شاخصهاي توسعه پايدار در
مناطق روستايي استان با جلب مشارکت و همياري زنان روستايي در قالب
تشکلهاي خصوصي (غيردولتي) و تعاونيها.
 -3جايگزيني متغيرهاي جديد در تعريف کارکرد اقتصادي زنان روستايي
استان ،با بسط واشاعه امکانات آموزشي ،مهارتهاي فنّي وحرفهای و
فراهمسازي زمينه اشتغال پايدار ومتناسب با قابليتهاي محيطي در هر حوزه
همگن وشهرستانهاي مربوطه ،به ويژه درنقاط روستايي مستقر در پهنه هايي
فراتر از آستانه خدماتي -فرهنگي مراکز شهرستانهاي استان ،با رهايي از بند
باورهاي مبتني بر قطبگرايي در رشد.
 -4جايگزيني متغيرهاي مبتني بر استعدادها وشايستگيهاي فردي به جاي
متغيرهاي مبتني بر وابستگيهاي خانوادگي -طايفهای در تعريف کارکرد
اقتصادي زنان روستايي  ،به ويژه در شهرستانهاي کمتر توسعه يافته مستقر
در حوزه کوهستاني -ايلياتي استان با بهرهگيري از برنامههای اجتماعي-
فرهنگي واقتصادي گوناگون و مکانيزمهاي اجرايي خاصي که زنان روستايي
در آنها برخوردار از نقشي محوري باشند.
 -5شناخت قابليتهاي فردي -اجتماعي و توانهاي اقتصادي زنان روستايي
استان در راستاي سازماندهي و بهرهوري شايسته ازآنها ،در تناسب با
مقتضيات مکاني -فضايي حاکم بر هر حوزه همگن و شهرستانهاي مربوطه،
با هدف فراهمسازي زمينه اشتغال پايدار،کسب درآمد مستقل از مردان ،ايجاد
و توسعه ّ
تشکالت اجتماعي و بالطبع ارتقاء جايگاه و کارکرد اجتماعي-
اقتصادي ايشان.
 -6فقرزدايي از دامن جامعه زنان روستايي وارتقاء جايگاه اجتماعي-
اقتصادي ايشان ،درکليه نقاط ونواحي روستايي استان ،به طور عام و در نقاط
ناپايدار و نيمه پايدار مستقر در شهرستانهاي كوهرنگ ،اردل و بخشهاي
جنوبي وغربي شهرستان لردگان از حوزه كوهستاني -ايلياتي استان به شکلي
خاص ،با حمايت از دانش بومي ،واگذاري فنّاوري (دانش -روش و ابزار)
مناسب و افزايش زمينه كنترل و دسترسي ايشان بر منابع و عوامل توليد با
عنايت به ارتباط متقابل عامل مذكور با ارتقاءجايگاه اجتماعي -اقتصادي
در فرآيند توسعه پايدار.
 -7فراهم ساختن زمينه افزايش دسترسي،کنترل وحتي تملک زنان روستايي
بر منابع وعوامل توليد با ارائه راهکارهايي چون ،عرضه تسهيالت بانکي
ارزان قيمت ،ايجاد وگسترش تعاونيهاي توليد و ّ
تشکلهاي غيردولتي زنان
و ...با لحاظ استعدادهاي آشکار و پنهان هر حوزه همگن.
 -8گسترش آگاهي و تعريف زمينههای جديد مشارکت همه جانبه زنان
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روستايي استان در فرآيند حصول توسعه پايدار (در کليه مراحل برنامهريزي،
اجرا ،بهرهبرداري ونظارت بر طرحهاي توسعه) با بهرهگيري از اطالعات و
فنّاوري ارتباطات.
 -9همراهي و هم پيماني دولتمردان ،مسئولين استاني و فعالين جامعه زنان
اعم از تشکلهاي دولتي و غيردولتي در عمل به تعهدات بينالمللي ،از جمله
اجراي دقيق مفاد مندرج در سومين بخش از متن نهایي دستورکار  21اجالس
زمين (اجالسسران) به منظور ارتقاء جايگاه وتقويت کارکرد سازنده زنان
و به ويژه زنان روستائي در فعاليتهاي اقتصادي(سازمان توسعه و محيط زيست
زنان ،2003 ،شبکه اينترنت) .گفتني است تح ّقق پيشنهادات مطروحه ،مستلزم طي
فرآيند اصالح ودگرگونسازي در وجوه سهگانه ادراكي (ذهني) ساختاري
(قوانين ،مقررات و )...و كاركردي (عيني -اجرايي) جامعه ميباشد ،تا بدين
طريق فضاي جغرافيايي قلمرو تحقيق در تمامي ابعاد مرئي ونامرئي خود،
مستعد بروز تحوالتي مثبت درتعامل زنان روستايي با محيط پيرامون ودر
نتيجه ارتقاء کارکرد اقتصادي ايشان در فرآيند حصول توسعه پايدارگردد.
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 -2مشتمل بر جمیع عوامل و عناصر طبیعی و انسانی

منابع و مآخذ:

(3-Sustainable Development Index(SDI

 -1آل ابراهيم دهكردي ،بيژن ( )1381بررسي عوامل مؤثر در مديريت و
سازماندهي زنان روستايي به منظور اقتصادي كردن فعاليتهاي آنها در بخش
كشاورزي استان چهارمحال و بختياري ،طرح مطالعاتي سازمان مديريت و
برنامهريزي و وزارت جهاد كشاورزي.
 -2سازمان مديريت وبرنامهريزي استان چهارمحالوبختياري ( )1382آمارنامه
سال ،1381واحدآمارواطالعات ،شهرکرد.
 -3چمرز ،رابرت ( )1376توسعه روستايي اولويت بخشي به فقرا ،ترجمه
مصطفي ازکيا ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.
 -4حافظنيا ،محمدرضا ( )1383مقدمهای بر روش تحقيق در علوم انساني،
انتشارات سمت ،تهران.
 -5غفاري ،سيدرامين( )1385جايگاه ونقش زنان روستايي استان چهار محال
وبختياري در فرآيند توسعه پايدار ،پاياننامه دکتري در رشته جغرافيا وبرنامهريزي
روستايي ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده ادبيات وعلوم انساني،گروه جغرافيا.
 -6دالور ،علي ( )1377روش تحقيق در روانشناسي وعلوم تربيتي  ،نشر
ويرايش ،تهران.
 -7مهندسين مشاورآبان ( )1381طرح جامع توسعه ناحيهای استان چهارمحال
وبختياري( ،مرحله اول)،سازمان مسکن و شهرسازي استان چهار محال
وبختياري ،شهركرد( .منتشر نشده)
8-Brown, Jeffrey (2004) what is sustainable development, Article,
(Internet Network) www.Globallarningnj.org
9- (FAO) Food and Agriculture organization. (2005)-Report (Internet
Network) www.fao.org
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 -4شرايط عمومي حاکم برمکان و فضاي زيست انسان،شامل محيط طبيعي-
اکولوژيکي ،اجتماعي -اقتصادي وکالبدي.

5 -Economic function
6-Self-voted
7-Other voted

8-Occupational prestige
)9-Women's Environment and Development Organization (WEDO
10-Brundtland
11-(FAO) Food and Agriculture Organization
12- Rural Sustainable Development
13-(SARDF) South African Rural Development Framework
14-Documentary Method
15-Questionary Method
16-Observational Method
)17-Principal Component Analysis (PCA
)18-Pressure-State-Response (PSR
19-Cochran
)20-Commission on Sustainable Development (CSD

-21گفتنی است با توجه به ماهیت پویای توسعه بالطبع نمیتوان هر یک از
سطوح سه گانه پایداری را امری مطلق تل ّقی نمود.
-22وزن هر گویه با نظر کارشناسی و با توجه به شدت و ضعف یا میزان
اهمیت هر گویه (پاسخ) در فرآیند توسعه تعیین میگردد.
 -23گويه برخوردار از وزن بيشتر ،توسعه پايدارتر.
-24در اين رابطه  = õÔiجمع بيشترين فراوانيهای هر طبقه متغير مستقل
 =Fdبيشترين فراوانی کل متغير وابسته
 = Nتعداد کل متغیرها

