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چکیده
توانمندسازی زنان به خصوص زنان روستایی یکی از مسائل اصلی در روند توسعه برای بسیاری از کشورهای جهان امروز
است  .توانمندسازی فرآیندی است که طی آن زنان از نیازها و خواستههای درونی خود آگاه میشوند ،جرأت دستیابی به هدف
را در خود تقویت میکنند و از توانایی های الزم برای عملی ساختن خواسته های خود برخوردار میشوند اما متاسفانه امروزه
توانایی زنان روستایی مورد غفلت برنامه ریزان قرار گرفته و امکانات توزیع شده بر اساس برنامههای توسعهای به دست زنان
روستایی نمیرسد لذا هر کشوری برای این که بتواند زنان روستایی را به عنوان سرمایههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
حفظ کند می بایست برنامه های توانمندسازی زنان روستایی را هم در سطح خرد و هم کالن مورد توجه قرار دهد .هدف این
مقاله تبیین مفهوم سبک زندگی و توانمندسازی زنان روستایی به منظور شرکت دادن آنان در تحقق توسعه پایدار روستاهاست
که به روش تحلیلی  -مروری و با استفاده از منابع کتابخانهای و سایت های اینترنتی تدوین شده است .سبک زندگی فرم خاص
گروهی از افراد می باشد که چگونه زندگی می کنند و همچنین چگونه زندگی خود را در یک زمینه اجتماعی تفسیر میکنند.
بخش عمده سبک زندگی هر فرد توسط ارزشهای وی تعیین می شود و پیوند اجتناب ناپذیر با رفتار دارد و به معنی نحوهی
ساماندهی زندگی برای تحقق نیازها و خواسته ها با به کارگیری مجموعهای از رفتارهاست که یک شیوه عمومی است و مسیر
زندگی افراد را توصیف می کند از این رو میتواند به عنوان عاملی برای رویکرد توانمندسازی مطرح باشد.
کلیدواژگان :توانمندسازی زنان روستایی ،سبک زندگی ،توسعه پایدار روستاها

مقدمه
تحول در مناطق روستایی در کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژهای برخوردار میباشند( Visser & Spoor,

 .)2011:302چرا که مناطق روستایی نقش عمدهای در توسعه ی اقتصادی و اجتماعی این کشورها ایفا می -
کند( )Vadivelu & Kiran, 2013:108و پیشرفت و توسعه ی نواحی دیگر وابسته به مناطق روستایی می -
باشد( .)Kumar et al.,2014:193در ادبیات بین المللی عالقه به توسعه و پیشرفت جوامع روستایی در زمینه ی
تحوالت اقتصادی و اجتماعی به سرعت در حال رشد بوده( )Isserman et al., 2009:302و به عنوان راهبردی برای
بهبود شرایط زندگی ( (Meijerink, 2007:47و مهمترین راه حل برای مشکالت روستاییان میباشد( Jun & Xiang,

 .)2011:1530این در صورتی ا ست که امروزه رسیدن به اهداف توسعه بدون بهرهگیری از ذخیره عظیم نیمی از
پیکره جامعه یعنی زنان امری غیر ممکن است( .) Bhuimali, 2005: 320 ;Austrian, 2012زنان نقشهای مهم و
غیر قابل انکاری در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی روستاها دارند و یکی از مؤثرترین گروهها در روستا میباشند
( . ) Ahmadpour et al, 2015; Dutta, 2018:2به طور خاص ،زنان روستایی نقش حیاتی در کشاورزی و توسعه
روستایی دارند ( .)Dutta, 2018:2به طور مثال ،آنان با تولید ،عمل آوری و تامین مواد غذایی نقش بسیار مهمی در
حیات انسانی ایفا مینمایند .از این رو ،زنان به عنوان نیروی عمده برای ایجاد تحول و منبعی بالقوه در جهت پیشبرد
اقتصاد روستا و افزایش هر چه بیشتر نرخ رشد تولیدات مواد غذایی در نظر گرفته می شوند (درویش پور و
همکاران .)2 :1393،همچنین زنان روستایی افزون بر فعالیت های درون منزل ،در همهی مراحل تولید محصوالت
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کشاورزی و به طور کلی همهی امور ،همراه مردان به فعالیت میپردازند و اوقات اندك فراغتشان را نیز در سایر امور،
نظیر تولید صنایع دستی ،مانند گلیم ،قالی و غیره صرف میکنند .نقش زنان هرگز محدود به خانه و خانواده نشده و
افزون بر فعالیتهای درون منزل ،در بیرون (زراعت ،دامپروری  ،جنگل داری و غیره) نیز فعال اند ( Kishor &Gupta,

 .)2004:694اما با وجود اینکه زنان نقش مرکزی را در اقتصاد روستا بواسطه سهم خود در تولید محصوالت
کشاورزی ایفا میکنند ( ،)Tanwir & Safdar, 2013:210از گروههای حاشیهای به حساب میآیند & Kongolo

) .)Bamgose, 2002:82به طور مثال ،زنان گروهی هستند که به ندرت در ساختار سیاسی روستا دیده شده -
اند( )Boch & Derkzen, 2007:267و در واقع فرهنگ های حاکم بر جامعه مشارکت زنان را کاهش داده است.
مطالعات نشان میدهن د که عوامل اجتماعی ،فرهنگی و انتظارات متف اوت جامعه از مرد و زن موانع مهمی را بر سر
مشارکت زنان به خصوص زنان سرپرست خانوار که عالوه بر نقش مادری باید نقش پدری را نیز برای فرزندان خود
ایفا نمایند بوجود آورده است (صفری شالی .) 139: 1387 ،همچنین مسئولیت خانهداری و بچهداری زنان روستایی
منجر به حداقل مشارکت آنان در توسعه پایدار روستایی شده است ( .)Akpinar et al., 2005:477تصور عمومی بر
این بود که بایستی بستری فراهم آید تا زنان صرفا ذی نفعان منفعل در فرآیند توسعه نباشند ،بلکه به عنوان
مشارکت جویان فعال در این فرآیند ایفای نقش و توانمند شوند .بنابراین در دهه  1970میالدی زنان به عنوان
نیروهای فعال اقتصادی مطرح شدند و در مطالعات مختلف ،حلقه اتصال زنان با توسعه را فرآیندی با نام
توانمندسازی زنان دانستند(شاهکوهی و همکاران .)98 :1391،پس از آن در کنفرانسهای متعدد دربارهی زنان
توانمندسازی همواره به عنوان ابزاری برای پل زدن به فاصله نابرابر بین زنان با مردان مورد تاکید قرار می -
گیرد( .)Okunade et al, 2005:38توانمندسازی فرآیند پویایی است که طی آن زنان سعی میکنند تا ساختارهایی را
که آنها را در حاشیه نگاه میدارد دگرگون سازند(ربیعی و نظریان .)5 :1392،بر اساس تعریف سازمان ملل متحد،
توانمندسازی زنان بر اساس برابری در همه حوزههای اقتصادی و اجتماعی شالوده اصلی دستیابی به توسعه و صلح
محسوب میشود ( .)Kenyon & Garcia, 2016:213توانمندسازی به معنای قدرت بخشیدن است؛ بدین معناست که
به افراد کمک شود تا احساس اعتماد به نفسشان را بهبود بخشند و نیز بر احساس ناتوانی یا درماندگی شان چیره
شوند .به عبارتی ،در فرد توانمند شور و شوق کار و فعالیت به وجود آید و برای انجام وظایف بر اساس انگیزهی درونی
عمل کنند() Ashburn & Warner, 2010 Malhatra, ;Schuler & Boender, 2005;Whetten & Cameron, 2002
و موجب بهبود تصویر و تصوری شود که افراد از وضعیت خودشان دارند ( .)Ugbomeh, 2001:293در واقع
توانمندسازی به عنوان یک راه حل ،خواستار افزایش مشارکت زنان و خواستار قدرت دادن به آنان ،نه به معنای
برتری یک فرد بر فرد دیگر ،بلکه به معنای افزایش توان آنها برای اتکا به خود و گسترش حق انتخاب در زندگی
است (ماجدی و همکاران .) 6: 1394 ،سبک زندگی میتوان عاملی برای رویکرد توانمندسازی مطرح باشد چرا که
شکل گیری سبک زندگی معلول شرایط زندگی ،اجتماعی شدن سال های آغازین زندگی ،موقعیت اقتصادی و
اجتماعی می باشد و همچنین به تشخیص تمایز بین افراد کمک می کند ،به طوری که می تواند به عنوان یک معیار
برای طبقه بندی و تقسیم بندی افراد استفاده شود(بنی فاطمه و همکاران .)38 :1391،سبک زندگی نقش مهمی در
خلق هویت فردی و جمعی دارد و نگرش افراد را دربارهی مصرف ،مدیریت سالمت و روابط اجتماعی شکل میدهد«
نمای ظاهری فرد بیش از آن که نشان دهندهی هویت شخصی او باشد بیانگر هویت اجتماعی است» (گیدنز:1382،
 .)144سبک زندگی یکی از ابعاد تجلی هویت در زندگی روزمره است «.از نظر بوردیو خواست افراد و گروهها برای
تمایزگذاری یعنی خواست برخورداری از یک هویت اجتماعی خاص است که هستی اجتماعی شخص یا گروه را
ممکن میسازد» (بون ویتز )119 :1391،از این رو بررسی سبک زندگی ،میزان و نحوه تعامالت اجتماعی در پی
2

هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانیپیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاهو الزامات تح

قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398

دگرگونی الگوهای زندگی ضروری است( .)Soininen & Merisuo- Storm, 2010:1665سبک زندگی اشاره به مسیر
زندگی روزمره دارد که میتواند از طریق کار ،استراحت ،تغذیه ،حل مسئله( )Apostu, 2013:15و نیز به عنوان جلوه
شهود و محسوس فرهنگ ،تجلی و تبلور عینی باورها ،ارزش ها ،گرایشها و ترجیحات فرهنگی در قالب مظاهر
رفتاری و الگوهای زندگی افراد و گروهها در تعامالت اجتماعی نمود پیدا کند(شرف الدین .)16 :1392 ،لذا سبک
زندگی می تواند ارتقاء دهندهی توانمندسازی زنان باشد.
ادبیات نظری موضوع
توانمندسازی زنان روستایی
توانمندسازی در حال حاضر واژهای آشنا است و در بسیاری از موارد استفاده شده است ،اما تعریف جامع آن بسیار
دشوار است زیرا توانمندی پدیده نهفتهای است که آشکارا مشاهده نمیشود ( Basu, 2005: 23; Mahmud et al,
 .) 2012:618ریفکین توانمندسازی را فرآیندی میداند که به واسطهی آن افراد بر امور و کارهایشان تسلط بیشتری
مییابند و با کسب قدرت باال ،کنترل بر منابع ،اعتمادسازی ،ظرفیت سازی و مشارکت فعال قادرند مسیر زندگیشان را
به درستی هدایت کنند ( .)Rifkin, 2003:172توانمندسازی فرآیندی است که معرف پیشرفت از یک موقعیت
نابرابری جنسیتی به موقعیت دیگر یعنی برابری جنسیتی میباشد ( .)Malhatra & Schuler 2005:75بر اساس
تعریف سازمان ملل متحد ،توانمندسازی زنان بر اساس برابری در همه حوزههای اقتصادی و اجتماعی شالوده اصلی
دستیابی به توسعه و صلح محسوب میشود ( .)Kenyon & Garcia, 2016:213در رویکرد توانمندسازی ،زنان
خواهند توانست اتکاء به نفس خود را افزایش دهند ،حق مستقلی برای انتخاب های خود داشته باشند ،خود را
ساماندهی کرده و منابع را کنترل کنند ( .) Ashburn & Warner, 2010: 14همچنین روحیه خودباوری ،اعتماد به
نفس و مسئولیت پذیری در آنان تقویت شده تا بتوانند هنگام رویارویی با مشکالت ،گامی در جهت رفع این مشکالت
و معضالت برداشته و همواره به خود متکی باشند (خسروی پور و فروشانی .)128 :1390،این مجموعه به کاهش
فقر ،حذف فرودستی و تحول های نهایی در آن ها کمک خواهد کرد ( .)Ashburn & Warner, 2010:14بنابراین
توانمندی زنان به عنوان ایدهای متداول و به عنوان بخشی از زبان توسعه مطرح میگردد که میتواند با بهبود عملکرد
زنان ،بقای آنان را تثبیت کند ( .)Handy et al., 2004:7از این رو ،الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت بر افزایش دانایی و
توانمندسازی زنان تأکید دارد .توسعه و پیشرفت از نظر الگوی ایرانی  -اسالمی بر شاخصهایی چون دانش ،پایبندی و
تعهد ،مسئولیت ،محبت ،انسجام و مشارکت ،توجه به ظرفیتهای انسانی ،عالیق دینی ،هشیاری ،پشتکار و
عدالت(شعبانی و همکاران ) 125 :1391،و همچنین حفظ بنیان خانواده ،جلوگیری از رواج الگوهای زودگذر در
خانواده ،حفظ هویت دینی و ملّی و حفظ مناسبت بین نسلی و پویایی خانواده و جامعه(صادقی فسایی و عرفان
منش )68 :1392 ،تاکید دارد.
محور اصلی نظریهی توانمندسازی ،تغییر ساختار و شرایطی است که نابرابری را به زنان تحمیل میکند .نظریهی
توانمندسازی با هدف ارتقاء توانمندیهای زنان برای مشارکت ولی با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی  -اجتماعی
کشورها و موضوع موردنظر کامالً انعطاف پذیر است .در فرآیند توانمندسازی اجتماعی زنان روستایی نیز تأکید ویژه
بر آگاه سازی است؛ زیرا باور بر این است که نابرابریهای اجتماعی ناشی از نابرابریهای اطالعاتی است .این نظریه به
دنبال ارتقاء آگاهی ،کسب مهارتهای نوین ،اصالح نگرش ها ،احساس اعتماد به نفس ،ارزش و احترام قائل شدن
برای خود و دیگران ،مشارکت در فعالیتها و تصمیم گیریها ،احساس تعلق به گروه ،ایجاد انگیزه و تحرك و عالقه
بیشتر برای انجام دادن کار ،امیدواری و خوشحالی ،احساس مفید بودن و ...است ( .)sahbir, 2013:26النگه ()1991
برابری بین زنان و مردان را محور تعریف توسعه امور زنان دانسته و فرآیند توسعه امور زنان را در پنج مرحله تعیین
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میکند .او تأکید میکند که تواناسازی نه تنها ناشی از کسب برابری است ،بلکه به همان میزان برای تعقیب اهداف
برابری ضرورت دارد .مراحل برابری از نظر او عبارت اند از رفاه ،دسترسی ،آگاهی ،مشارکت و کنترل میباشند .این
مراحل نشان میدهد که مدارج باالی برابری خود به خود به عنوان مدارج باالی توسعه و تواناسازی محسوب میشود.
اهر یک از این مراحل شرح داده میشود:
 - 1رفاه  :در این مرحله ،مسائل رفاه مادی زنان در مقایسه با مردان در مواردی مانند وضعیت تغذیه ،تهیهی مواد
غذایی و درآمد مطالعه میشود .زنان به عنوان افرادی منفعل تصور میشوند که قادر نیستند در وضع خود تغییراتی
بدهند و فقط از مزایای برنامههای رفاهی استفاده میکنند .این مرحله ،مرحلهی صفر از تواناسازی زنان محسوب می -
شود .فعالیت زنان برای پیشبرد رفاه خویش نسبت به مردان ،آنها را درگیر فرآیند تواناسازی و درگیر مراحل باالی
برابری میکند .به عبارت دیگر ،اگر وضعیت رفاهی دختران به دلیل تبعیض های جنسیتی پایین است ،پس توانمند
سازی یعنی فایق آمدن بر این تبعیض ها نیز از سطوح باالی برابری است .در نهایت هدف برابری و توانا سازی زنان
باید به برابری رفاهی بیانجامد .مسئلهی رفاه زنان بدون در نظر گرفتن مسائل جنسیتی به خودی خود یک هدف
محسوب نمی شود(تاج الدین و رحمتی واال.)131 :1393،
 - 2دسترسی :فواصل جنسیتی از مسئله نابرابری دسترسی به منابع ناشی میگردد که به معنی دسترسی کمتر
زنان به منابع است دسترسی به عوامل تولید ،آموزش ،کارهای دستمزد ساز ،خدمات ،آموزشهای مهارت زا که
استخدام و تولید را ممکن میسازند ،حتی دسترسی به دست رنج خود(قلیزاده گرجان و همکاران)4 :1393،
- 3آگاهی :در این مرحله زنان باید بتوانند نابرابریهای اجتماعی را درك کنند و بدانند که مشکالت و مسائل پیش
روی آنان ناشی از بی کفایتی آنان نیست ،بلکه این سامانه اجتماعی است که این تبعیضها را بر آنان تحمیل کرده
است(فقیری و همکاران.)4 :1391 ،
 - 4مشارکت :به معنی مشارکت برابر زنان در تصمیم گیری است ،یعنی حضور زنان در تمام مراحل ،مطالعه نیازها،
شناسایی مشکالت ،برنامه ریزی مدیریت ،اجرا و ارزشیابی است .برابری در مشارکت به معنی شرکت زنان در تمامی
پروژههایی که به آنها مربوط است و دخالت دادن آنها در این امور که باید نسبت به تعدادشان باشد است .چنین
افزایش حضوری به منزلهی توانا سازی و عاملی بالقوه به منظور مشارکت برای افزایش سطح تواناسازی است(تاج
الدین و رحمتی واال.)133 :1393،
- 5کنترل :افزایش مشارکت زنان در تصمیم گیری ها ،به افزایش کنترل آنان بر عوامل تولید و تضمین دسترسی
برابر به منابع و توزیع عادالنه آن منجر میشود .برابری در کنترل به معنای توازن قدرت در بین زنان و مردان ،و این
بدان معناست که هیچکدام از آنان بر دیگری برتری ندارد(فقیری و همکاران.)5 :1391 ،
سبک زندگی
سبک زندگی به مدت زمانی که یک فرد برای انجام فعالیت های روزمره زندگی خود صرف می کند ،اشاره دارد.
در این تعریف فعالیت های روزانه ،مؤلفه های سبک زندگی محسوب میشوند که از جهتگیری های ارزشی افراد
سرچشمه میگیرند( .)Gatersleben et al, 2009:53همچنین سبک زندگی فرم خاص گروهی از افراد می باشد که
چگونه زندگی می کنند و همچنین چگونه زندگی خود را در یک زمینه اجتماعی تفسیر میکنند( Reusswig et al,
 .)2003بخش عمده سبک زندگی هر فرد توسط ارزش های وی تعیین می شود .هر چند تعریف ثابتی از سبک زندگی
در علوم اجتماعی وجود ندارد ،اما این واضح است که سبک زندگی پیوند اجتناب ناپذیر با رفتار دارد (کاپرا.)1386 ،
سبک زندگی به معنی نحوهی ساماندهی زندگی برای تحقق نیازها و خواسته ها با به کارگیری مجموعهای از
رفتارهاست( توکلی و شاهزائی .)1396،یک شیوه عمومی است که مسیر زندگی افراد را توصیف می کند و میتواند در
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برگیرنده ابعاد مختلف زندگی باشد( Koh et al., 2014: 338؛گیدنز )121 :1382،و همچنین مربوط به سلیقه ها،
ترجیحات و نگرش اجتماعی( ،) Zhang et al., 2009:148عادات ،استاندارهای اخالقی ،اقتصادی و  ..میباشند که با
هم تشکیل حالت زندگی فرد یا گروه را میدهند( .)Jiang et al., 2013گیدنز معتقد است سبک زندگی به صورت
عملکردهای روزمره در میآیند؛ عملکردهایی که در نوع پوشش ،خوراك و طرز کار ،محیطهای مطلوب برای مالقات
با دیگران تجسم مییابند ،ولی این امور روزمره ،در پرتو ماهیت متحرك هویت شخصی به طرزی بازتابی در برابر
تغییرات احتمالی باز و پذیرا هستند .هریک از تصمیم گیریهای کوچک شخصی در زندگی روزانه چه بپوشم ،چه
بخورم ،در محیط کار چگونه رفتار کنم ،پس از پایان کار با چه کسی مراوده کنم همه و همه در تعیین و تنظیم امور
روزمره مشارکت دارند(خواجه نوری و همکاران.)30 :1390،
سبک زندگی و توانمندسازی زنان روستایی
بوردیو( ) 2002یکی از دانشمندانی است که در خصوص سبک زندگی و سرمایه ،نظریه پردازی کرده است .یکی
از مفاهیم مهم وی مفهوم تمایز است .تمایز به تفاوت هایی اشاره می کند که بین رفتارها و سبکهای زندگی افراد
جامعه به دلیل موقعیت های متفاوتشان از لحاظ سرمایه و میدان های اجتماعی گوناگون ،وجود دارد .در حقیقت،
تمایز نشان دهنده خصوصیات فرهنگی مصرف گروه هایی است که به لحاظ فضایی و فراتر از آن در نسبت شان با
ضرورت های مادی زندگی متمایزند .به عبارت دیگر گروه های اجتماعی مختلف از چنان منشهای متفاوتی
برخوردارند که تجلی آن در گوناگونی های مصرفشان نمود پیدا می کند .از این رو سبک زندگی فضایی است که
کنشگران در ذیل آن می آموزند چگونه زندگی کنند ،چه چیز را ارجح بشمارند(علیزاده .)1388:39،از این رو سبک
زندگی بخشی از زندگی است که عمالً در حال تحقق یافتن است و در بردارندهی طیف کامل فعالیتهایی است که
افراد در زندگی روزمره انجام میدهند و همچنین خصایصی نظیر داشتن سبک (تمایز بخش ،شکل خاص ،کیفیت
برجسته ،مکان یا شخص خاص) دربارهی آن ها صدق میکند .طیف فعالیتهای افراد در هر عرصه ،میتواند سازنده -
ی سبک زندگی آنها در آن عرصه باشد .به همین دلیل می توان از سبک زندگی در زمینهی مصرف مادی ،رفتار
بهداشتی ،مصرف فرهنگی یا رفتار درون منزل سخن گفت (رضوان زاده .)28 :1383 ،عمده ترین میراث اندیشهی
بوردیو برای جامعه شناسی مصرف و تحلیل سبکهای زندگی تحلیل ترکیب انواع سرمایههاست وی در بحث از
سرمایه ،چند نوع سرمایه را از یکدیگر متمایز میکند:
 .1سرمایهی اقتصادی که از عوامل گوناگون تولید (امالك ،کارخانهها ،کار) و مجموعهی داراییهای اقتصادی درآمد،
میراث ،کاالهای مادی تشکیل شده است؛
 .2سرمایهی فرهنگی که با مجموعه ای از داشتههای فکری منطبق است که به وسیلهی نظام آموزشی تولید می -
شوند یا از طریق خانواده انتقال مییابند .این سرمایه میتواند به سه شکل وجود داشته باشد :وضعیتی که شکل یک
استعداد پایدار جسمی را به خود گرفته است (مثل قدرت بیان در برابر مردم) ،وضعیتی عینی به شکل کاالی
فرهنگی (مالکیت تابلوها ،آثار هنری) ،وضعیتی نهادینه شده ،یعنی وضعیتی که به لحاظ اجتماعی از سوی نهادهای
اجتماعی پذیرفته شده است؛
 .3سرمایهی اجتماعی که اساساً مجموعهای از روابط اجتماعی است که فرد یا گروهی در اختیار دارد .داشتن این
نوع سرمایه به معنای برقراری و حفظ روابط ،یا به معنای اجتماعی بودن است ،از قبیل دعوتهای متقابل ،گذراندن
اوقات فراغت با دیگران و نظایر آن؛ (بونویتز 67 :1391 ،و .) 68
زنان روستایی بر اساس توانایی خود در بسیاری از امور تولیدی اعم از زراعی ،تولید فرآوردههای کشاورزی و صنایع
دستی فعالیت دارند که هر چند تولیدات آنان در برخی موارد جنبه خود معرفی دارد اما اغلب برای کسب درآمد و
5
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عرضه به بازارهای ملی و بینالمللی انجام میگیرد و همچنین عالوه بر مشارکت موثر در تولیدات کشاورزی ،در سایر
عرصههای غیرتولیدی نیز نقشهای منحصر به فرد دارند از این رو زنان روستایی خود یک نوع سرمایه اقتصادی در
روستا محسوب میشوند .این در حالی است که همیشه توانایی زنان روستایی به میزان بسیار کمتری ارزش گذاری
شده است و از تواناییهای زنان برای ساختن زندگی بهتر خود ،خانواده و اجتماع به درستی استفاده نشده
است(.)Koeing et al., 2003:118
زنان روستایی هویتهای بومی ،دانش سنتی و هنری محیط خود هستند .فرهنگ فعالیتهای جمعی آنان در
روستاها زبانزد است .وجود تعاونیهای روستایی فراوان که به صورت خودجوش و با همکاری و کار گروهی توسط
زنان مدیریت میشوند گواه بر این ادعا دارد که استعداد کار فرهنگی جمعی و گروهی در روستاها به مراتب زیاد
است .اما در طول تاریخ ،زنان از فرهنگ های سنتی که مشارکت آنان را در زندگی عمومی (اشاره به فعالیت های
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی جامعه) به حداقل میرسانده نیز رنج برده و می برند و در واقع از آنجایی که فرهنگ و
ساختارهای اجتماعی اصلی ترین عوامل تعیین کننده رفتار انسان است (.)Al-Othman, 2011:238
زنان به عنوان مهمترین سرمایه های اجتماعی روستا نیز شناخته شده اند .زنان یکی از مهم ترین گروههای اجتماعی
متاثر از کیفیت زندگی و در عین حال مؤثر بر آن میباشند .این گروه عظیم اجتماعی از آنجا که ارتباط موثری با
گروههای اجتماعی جامعه دارند ،عالوه بر وظایف شخصی و خانوادگی نقش فعالی را در پیشرفتهای اجتماعی و
توسعه پایدار آن ایفا میکنند .زنان نقش بسیار حساس و تعیین کنندهای در فعالیتهای اجتماعی دارند ،آنان برای
تسریع روند تغییر و توسعه پایدار جامعه ،مسئولیت بسیار جدی و مهمی بر عهده دارند .به همین دلیل کشورهایی
که در مسیر توسعه سازنده قرار دارند؛ به این امر پی بردهاند که ضرورت ایجاد جامعه سالم در گرو وجود زنان فعال و
مؤثر در جامعه میباشد(علیزاده .)51 :1390،لذا این نیاز احساس میشود که زنان می بایست در زمینههای مختلفی
توانمند شوند تا از این طریق بتوانند نقش خود را در جامعه بیشتر نمایان کنند ( .)Jackson, 2010: 4توانمندی زنان
به معنای افزایش شناخت ،قابلیت اعتماد ،افزایش حق انتخاب ،افزایش مهارت و افزایش قدرت کنترل به وسیله
خودشان است لذا آگاهی از این عوامل باعث شناخت بهتر زنان شده و در راستای توانمندسازی آنان برنامهریزیهایی
در سطح خرد و کالن صورت خواهد گرفت.
نتیجه گیری و پیشنهادها
یکی از شاخصهای نوسازی اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی ،مشارکت زنان روستایی و نحوه ایفای نقش آنان در
ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است اما آن گونه که باید و شاید به وضعیت آنان رسیدگی نشده و عمدتا
عناصر حاشیهای ،غیر فعال و غیر مولد محسوب می شوند و علی رغم اهمیت و نقش آن ها ،قشری با بیشترین میزان
آسیب پذیری میباشند .توانمندسازی از مباحث نوین در توسعه منابع انسانی به شمار میآید .توانمندسازی زنان بر
اساس برابری در همه حوزههای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شالوده اصلی دستیابی به توسعه و صلح محسوب
می شود .بدیهی است که سبک زندگی میتواند عاملی برای رویکردی توانمندسازی زنان مطرح باشد .سبک زندگی،
منبعی ارزشمند برای بهبود کیفیت زندگی زنان روستایی می باشد .ایجاد انگیزه در زنان ،باال بردن اعتماد به نفس و
خلق استعدادها نیاز به سرمایه گذاری همه جانبهی در سبک زندگی مناسب دارد .زنان نقش مهمی در توسعه پایدار
روستاها دارند لذا اصالح سبک زندگی زنان و ارتقای توانمندسازی آنان سهم بزرگی در پیشرفت و اعتالی جامعه
خواهد داشت .از این رو با توانمندسازی زنان روستایی می توان اقدام مؤثری در جهت تحقق توانمندسازی کلی در
کشورها و نیز تحقق توسعه در جوانب مختلف و در رأس آن ،توسعه پایدار همت گماشت .لذا در این راستا
پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
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 - 1بستر سازی دولت برای کارآفرینی و اشتغال زنان روستایی موجب توسعه توانایی اقتصادی آن ها خواهد شد
حمایت سازمان های دولتی و غیر دولتی در آموزش و راه اندازی کارگاههای تولیدی؛
 -2به کارگیری محرك ها و مشوقهای دولتی و غیر دولتی که منجر به عضویت زنان روستایی در تعاونیهای
کشاورزی ،صندوق های اعتباری خرد ،انواع انجمن ها و تشکل های کشاورزی؛
 -3علی رغم نقش حیاتی زنان روستایی در جامعه روستایی ،در نقاط مختلف جهان دسترسی آن ها به خدمات
ترویجی ،تأمین اجتماعی ،زمین کشاورزی و اطالعات و فناوری نوین بسیار محدود است بنابراین نیاز است که در این
زمینه نیز اقدامات الزم صورت گیرد؛
 - 4در برنامه ریزی توسعه روستایی باید از تمرکز گرایی و باور صرف به مردان پرهیز نموده و تصمیم گیری را به
سطوح پایین تر با مشارکت زنان هر منطقه همراه با مردان منتقل نمود؛
 - 5برنامه ریزی و اتخاذ سیاست هایی برای متناسب نمودن خواسته های زنان روستایی با فرهنگ بومی؛
 - 6تهیه و پخش برنامهها در راستای تقویت گرایش زنان به کارهای جمعی و حضور در اجتماعات محلی؛
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