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چکیده
امروزه اهمیت نقش زنان در توسعه ،چه در جهان و چه در ایران برکسی پوشیده نیست و نزدیک به نیم قرن است که اثرگذاری
زنان در برنامهها و طرحهای توسعه و توسعهی پایدار در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته و موضوعهای مختلفی نیز در این باره
به رشتهی تحریر درآمده است .در همین زمینه اکثر نهادها ،سازمانها ،وزارتخانهها و مؤسسههای غیر دولتی برنامهها و طرحهای
زیادی به منظور مشارکت زنان در برنامههای شهری و روستایی مورد عنایت قرار دادهاند .پر واضح است که زنان روستایی ،به
عنوان بخش قابل توجهی از جامعه ،نقش بسیار مؤثر و سهم بسزایی در تولید محصوالت کشاورزی ،صنایع دستی روستایی و
خدمات و در واقع ،توسعهی روستایی دارند .تحقیقات انجام شده نشان از این دارد که اشتغال بخشی از زنان روستایی دهستان
جوادآباد در صنایع دستی ،موجب توسعه ی پایدار روستایی دهستان جوادآباد ورامین گردیده و نیز صنایع دستی در دهستان مورد
نظر نقش مهمی را در اقتصاد شهرستان ورامین بر عهده دارد .یافتههای تحقیق حاکی است که در مقایسهی علی بین زنان شاغل و
زنان غیر شاغل روستای جواد آباد ورامین و نیز استفاده از فرمول کوکران و تعداد  031نفر زن به عنوان نمونه و استفاده از آمارهی
تی استیودنت ،نقش زنان روستایی در ارتقاء توسعهی پایدار روستایی با بهرهگیری هرچه بیشتر از صنایع دستی ،بسیار ارزنده و
تأثیرگذار است و صنایع دستی دهستان مذکور نیز نقش حائز اهمیتی در اقتصاد شهرستان ورامین دارد .از طرفی ،نتایج به دست
آمده از پژوهش نیز تأییدی بر این موارد میباشد.

واژگان کلیدی :روستا ،نقش زنان روستایی ،توسعهی پایدار ،صنایع دستی روستایی ،دهستان جواد آباد.

( -5نویسنده مسئول) na.fallahtabar@gmail.com
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مقدمه
امررروزه ایدرراد و توسرر هی تشرر

هررای زنرران روسررتایی در زمینررههررای گونرراگون از جم رره عررنای دسررتی
هرای زنران روسرتایی ،عرالوه برر

راه اری مناسب بررای اعرتال و رشرد اقتصرادی و اجتمراعی آنران اسرت .تشر

بهبود شرایط اقتصرادی خرانوار روسرتایی و ارتقرای سرح درآمرد آنران ،مری توانرد در برقرراری عرداتت اجتمراعی
و افزایش مشارکت اجتماعی زنان و نیرز در بهبرود بخشری خردما

در جام ره مرثرر باشرد .برا توجره بره اهمیرت

موضوع مشارکت زنران و بهررهگیرری از توانرایی آنران ،ضرروری اسرت ترا طرر هرا و برنامرهریرزی ی هدفمنردی
در ای ر زمینرره عررور

پررذیرد .برره دون تردیررد برنامررهریررزی برررای توس ر هی پایرردار روسررتایی بررا بهرررهگیررری از

عررنای دسررتی و گسررترش تش ر

هررای خررا

زنرران روسررتایی م ریتوانررد گررامی مفیررد و مررثرری برررای افررزایش

حضور و مشارکت زنان در عحنههای مخت ف و بهبود جایگاه و حقوق زنان باشد.
توسر هی پایردار روسرتایی بره عنروان یر

فراینرد تغییررا

اجتمراعی ،اقتصرادی و فرهنگری در محریط روسرتا،

شام  :بهبرود برازدهی و افرزایش اشرتغال و درآمرد روسرتاییان ،تريمی حرداق قابر قبرول سرح تغذیره ،مسر

،

آموزش و پرورش و بهداشت مریباشرد .اگرر چره روسرتا و زنردگی روسرتایی برا ف اتیرتهرای کشراورزی عدری
شرده و کشراورزی نقرش اعر ی را در ف اتیرتهرای توسر ه روسرتایی دارد ،امرا در سره دهرهی گذشرته نقرش
ف اتیتهای اشتغال زا موسروم بره ف اتیرتهرای خرار از مزرعره از جم ره عرنای دسرتی بره عنروان فرعرتهرای
ت می ری اشرتغال توتیرد و افرزایش درآمرد خانوارهرای روسرتایی مرورد توجره سیاسرتگرذاران و برنامره ریرزان
توس ه قرار گرفته است.
ی ی از ویژگیهرای برارز اتگوهرای توسر های کره درعمر در اکثرر کشرورهای درحرال توسر ه عرور

پذیرفتره

است ،سرعت فاحش توس ه یافت منراط شرهری نسربت بره منراط روسرتایی اسرت ،بره طروری کره نره تنهرا در
منراط روسرتایی فاعر های چشرمگیر در زمینرهی سررمایهگرذاری و توتیرد بره چشر مریخرورد ،ب ره از حیر
مسائ فرهنگی و اجتماعی نظیر آمروزش ،سرالمتی و امنیرت اجتمراعی کره همره جرز پریش شرر هرای توسر هی
انسرانی هسرتند نیرز دارای عقرب مانردگیهرای فاحشری نسربت بره منراط شرهری مریباشرند .ایر وضر یت
مهاجر هرای بری رویره روسرتا -شرهری را بره دنبرال داشرته اسرت کره خرود مقدمرهای بررای مشر ال

فراگیرر

اجتماعی و اقتصادی به ویژه در مراکز شهری بوده و میباشد است.
بنرابرای  ،روی ررد نظرری و بررسری کمری برر توسر هی پایردار روسرتایی مبتنری برر عرنای دسرتی و گسرترش
عنای روستایی همانند دهسرتان جوادآبراد ،عرالوه برر ج روگیری از مهراجر
باعر

بری رویرهی روسرتاییان بره شرهرها

توسر هی کشراورزی از طریر افرزایش درآمرد شرال ی ایر بخرش ،افرزایش خردما

متنوع کردن ف اتیرتهرای لیرر کشراورزی جهرت جرذ

مرورد نیراز آنهرا،

نیروهرای انسرانی بخرش کشراورزی برر اسرا

اهردا

عمده میباشرد .مردیریت عرحی مسرثونن در روسرتاها و دهسرتانهرا بررای رفر فقرر شردید منراط روسرتایی،
ارتقررای سررح

و کیفیررت زنرردگی روسررتاییان ،ایدرراد اشررتغال وافررزایش بهررره وری آنرران ،بهرررهگیررری از

توانمنرردیهررای روسررتایی برره خصررو

عررنای دسررتی مح رری کرره زنرران روسررتایی را برره اشررتغال وا مرریدارد،

میتواند عام مهمی در توس هی پایدار روستایی از جم ه دهستان جواد آباد ورامی باشد.
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بررا عنایررت برره ایرر کرره حضررور زنرران روسررتایی در جام رره و در مرردیریتهررای گونرراگون عامرر مررثرری در
توس هی پایدار روستایی محسو

مری گرردد ،مسريته ی تحقیر ایر گونره محرر مریگرردد کره نقرش و اشرتغال

زنران روسرتایی در بخرش عرنای دسرتی چره ترريریری برر توسر هی پایردار روسرتایی از جم ره دهسرتان جوادآبرراد
دارد و چه تيریری بر اقتصاد شهرستان ورامی میگذارد؟
هد

ای تحقیر  ،بررسری نقرا قرو

و ضر ف ،توانمنردیهرای عرنای دسرتی ،میرزان درآمرد زنران روسرتایی

و ت داد زنران شرال در عرنای دسرتی و موانر و مشر ال

توسر هی پایردار در دهسرتان جرواد آبراد ورامری و

سراندام ارائرهی راه ارهرای مناسرب مریباشرد .روش تحقیر توعریفی -تح ی ری و برا هرد

کراربردی اسرت و

ضم بهرهگیری از محات هی کتابخانهای از روش میدانی ،مصاحبه و پرسشنامه بهرهگیری شده است.

روش تحقی ر ای ر پررژوهش توعرریفی-تح ی رری و بررا هررد

کرراربردی اسررت .از طرفرری ،چررون روسررتاهای مرریه

اسالمی دارای سرابقهی دیرینره انرد و همننری  ،نقرش زنران در توتیرد عرنای دسرتی روسرتایی و نیرز در توسر هی
پایدار روسرتایی ریشره در گذشرته دارد ،از روش تراریخی هر بهرره بررداری شرده اسرت ترا تحقیر در توسر هی
دانررش کرراربردی در زمینرره عررنای دسررتی و توس ر هی پایرردار روسررتایی برره منصررهی ظهررور برسررد .همننرری  ،از
روش اسررنادی و کتابخانررهای در قاتررب فرریش برررداری از متررون و از روش محات ررا

میرردانی در قاتررب مشرراهده،

مصاحبه و پرسشنامه و ...اسرتفاده شرده اسرت .بهررهگیرری از فرمرول کروکران و ت رداد قابر تروجهی از زنران بره
عن روان نمونرره و اسررتفاده از آمررارهی ترری اسررتیودنت ،نقررش زنرران روسررتایی را در ارتقررا سررح رفرراه و آسررایش
روستاییان به خوبی تبیی میسازد.
قلمرو جغرافیایی
شهرسرتان ورامری در  41کی ررومتری جنرو

شررقی تهررران و در حاشریه شرمال لربرری کرویر مرکرزی و در طررول

جغرافیررایی  15درجرره و  41دقیقرره و عررر

جغرافیررایی  91درجرره و  91دقیقرره و در ارتفرراع تقریبرری  5111متررر

از سررح دریررا واقر شررده اسررت .دشررت ورامرری از نظررر تقسرریما

کشرروری بخررشهررایی از شهرسررتان ورامرری ،

ری و پاکدشررت را شررام مرریشررود .مسرراحت شهرسررتان ورامرری  508811ه تررار و وسرر ت حرروزه شررهری
ورامی  01411ه ترار اسرت .ایر ناحیره از سرمت شرمال بره شهرسرتان پاکدشرت از لرر
فشافویه ازجنو

و جنو

لربی بره اسرتان قر و از شررق و جنرو

بره شهرسرتان ری و

شررق بره اسرتان سرمنان محردود مریگرردد.

شهرسررتان ورامرری دارای  4شررهر 4 ،بخررش 8 ،دهسررتان و  10آبررادی دارای سرر نه مرریباشررد .ارتفرراع دشررت
ورامرری در بخررش شررماتی آن  5111متررر از سررح دریاسررت کرره بررا شرریب مالی ر برره طررر
جنو

کررویر و در سررمت

تدریداً از ارتفراع آن کاسرته شرده و در انتهرای دشرت ارتفراع بره  811مترر مریرسرد .شریب دشرت نیرز از

شرمال بره جنرو

کراهش یافتره و تقریبراً مالیر مریگرردد ) .)Shirdel, 2013, 76-87میرزان بارنردگی سراتیانه

در ایستگاه ورامی  058می یمترو دارای  06روز یخبندان در سال میباشد.
جم یررت سرراک در شهرسررتان ورامرری شررام دو قشررر بررومی و مهرراجر هسررتند .جم یررت بررومی ورامرری دارای
سابقه طوننی سر ونت در منحقرهانرد .براسرا

نترایآ آخرری سرشرماری عمرومی نفرو

شهرستان ورامی دارای  468943نفرجم یت بوده است.

و مسر
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شررهر ورامرری برره دتی ر نزدی رری برره تهررران ،داشررت اقتصرراد کشرراورزی ،انتقررال عررنای از شررهر تهررران برره ای ر
منحقرره ،بررانبودن هزینرههررای زنرردگی ،تررورم در شررهر تهررران ،نیرراز تررازه واردیر برره اشررتغال و مسر

و  ...طرری

ده رههررای اخیرپررذیرای خی ر عظیمرری از مهرراجران م ریباشررد .شرررایط اقتصررادی ورامرری حررول محررور ،خرردما
عن تی و کشاورزی ،ش

گرفتره اسرت .در گذشرته نقرش شرهر بیشرتر کشراورزی بروده ،امرا امرروزه ،کشراورزی

در ردهی پررایی قرررار گرفترره (خرردما

 ،%41عررت ت  ،%41کشرراورزی  )%51کرره براسررا

برررآورده شررده اسررت .از طرفرری ،بیشررتری محصررون

آمررار سررال 5981

کشرراورزی آن گنرردم ،عرریفی جررا  ،جررو و ع وفرره برررای

دامرداری و ...مریباشررد .همننری  ،م ررادن زیرراد از جم رره :سررنا استرانسرریوم ،سرروتفا

دوسررود (شرروره) ،باریررت

و گچ که ای مواد م دنی و نیز فراوردههای کشاورزی و دام زنده ،همگی حائز اهمیتاند.
اهاتی بخش جرواد آبراد نیرز بره امرر کشراورزی ،دامرداری ،عرن ت و عرنای دسرتی از قبیر  :گ ری براقی ،قراتی
بررافی ،قاتینرره بررافی اشررتغال دارنررد و از جهررت توتیررد گوشررت سررفید و قرمررز و لررال
قرار دارند.

نقشهی شمارهی ( ) :نقشه شهرستان ورامین
Sourse:http://www.Google.com, And author changes - scale= 1:1, 500000

و ...در وضر یت مح رروبی
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نقشهی شمارهی ( :)2نقشه بخش جواد آباد شهرستان ورامین
Sourse:http://www.Google.com, And author changes- scale= 1:1, 500000

مبانی نظری
روستا در منراب مخت رف دارای ت راریف گونراگونی اسرت ،از جم ره :روسرتا عمردتاً یر
اجتمرراعی ،اقتصررادی ،فرهنگرری و کاتبرردی اسررت کرره از ی ر

واحرد همگر طبی ری،

مرکررز جم یررت و مح ر کررار و س ر ونت (اع ر از

متمرکز ،پیوسته و یرا پراکنرده) برا حروزه و ق مررو م ری ربتری و یرا عرفری تشر ی

مریشرود و اکثریرت سراکنان

شال دایمی آن به طور مسرتقی و یرا لیرر مسرتقی بره ی ری از ف اتیرت هرای اعر ی زراعری ،بالرداری ،دامرداری،
عرریادی ،عررنای روسررتایی و یررا ترکیبرری از ای ر ف اتیررتهررا اشررتغال دارنررد و از آن ارتررزاق م رینماینررد و پیونررد
فرهنگی و اجتماعی عمیقی ما بی

جام ه آن برقرار است (.)Motiee Langeroodi,2003,31

جاذبههای شهری در مقاب داف ههای روستایی ،موجب تشدید روند مهاجر
ش

روسرتا شرهری در ایرران و در نتیدره

گیری مناط حاشیه و اس ان لیررسمی شده است) .) Naghdi,2003,41،تفاو

بی زن و مرد و دیدگاههای

پدرسانرانه ،نه تنها در شهرسازی ب ه در بسیاری از موارد موجب شده ترا زنران حقروق خرود را ان رار کننرد ،ایر
درحراتی اسرت کره نقرش ک یردی آنهرا در عرعرههرای مخت رف برروز یافتره اسرت ( Mohammadi and
.)Roosta,2008,57

وی دورانت ،اح ام قرآن مدید را اسا

ت اتی زن دانسته و مینویسد «رس زنده به گور کرردن دخترران برا فرمران

قرآن از میان برداشته شد و زن و مرد از تحاظ تشریفا

قضایی و استقالل ماتی برابر شدند ...ایر انقرال  ،فرهنرا

جاه ی را که در آن ،زن چون اراث منزل به پسر میرسید ،باط کرد»(.)Rajabi,2000,214
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هد

تساوی حقوق زنان که شام ح طالق ،ح سرپرستی کودک ،ح گرفت وام ،ح رأی و سایر حقوق مدنی

م ریشررد ،برره عنرروان پایرره و اسررا

اوتیرره مررورد قبررول همگرران قرررار گرفررت ( The role of Women in

 .)Development,1997,96نزمهی اجرای سیاستها به شمار آوردن زنان در ای فراینرد مریباشرد (.)Scott,1980
منشور سازمان م

متحد ،در زمینهی حقوق زن ،پس از تالشهایی چند سراندام مدمر عمرومی کنوانسریون ،رفر

هرگونه تب یض ع یه زنان را تصویب کرد ( .)Ghasemi,2005,2برنامههای توس ه مبتنی بر روی ررد زن در توسر ه،
بر اعحای امتیازاتی به زنان و دریافت سهمی از مناف به دست آمده تيکید دارد و حتی ای بحر

را ترا حرد سراخت

دنیایی برای زنان در کنرار دنیرای مرردان و سیاسرتگذاری هرای نزم ،در ایر جهرت پریش مریبررد ( Women in

 .)Development,2006,2-17/3به مرور تالشها ی بری اتم ری بررای رفر تب ریض جنسریتی ع یره زنران ،اب راد
گستردهتری یافت ،تا ای که در سال  5300مدم عمومی سازمان م

متحد ،سال  5301را تحت عنروان «سرال بری

اتم ی زن» نامگذاری کرد (.)Aliabadi,2006,1-2/17

به طور ک ی ،روستا واحدی جغرافیایی است که در آن پدیدههای اجتمراعی و طبی ری بره طرور چشرمگیری درهر
آمیختهاند ،ای دره آمیختگی ،از ویژگریهرای مهر روسرتا و شراخ
( .)Mahdavi,1998,4تحقیقا
اع  ،برنامه ی

چار چو

عمردهای بررای تمیرز شرهر از روستاسرت

نشان میدهد که سابقهی طر ها و برنامهها به گذشرتههرای دور برر مریگرردد .در

روشمند پیشنهادی است که چگونگی انتقال از ی

مرح ه به مرح هی دیگر را مشرخ

میسازد .ای چار چو  ،نحوهی حرکت از وض موجود به سوی دست یابی به ی

یا چند هد

عینی یا آرمرانی را

در بر میگیرد ( .)Shie,2008,109برنامهریزی توس ه ،فرایندی در ه پینیده است که شرام گرردآوری اطالعرا ،
منظ نمودن مسائ و ح آنهاست .اتبته با ای شر که مالحظا

اقتصادی ،برنامرهریرزی توسر ه ،فراینردی در هر

پینیده است که شام گردآوری اطالعا  ،منظ نمودن مسائ و ح آنهاسرت .اتبتره برا ایر شرر کره مالحظرا
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی را پیش چش داشته باشد (.)Asayesh and Fallah Tabar, 2013,104
توسرر هی روسررتایی ،جزیرری از برنامررههررای توسرر هی هررر کشررور اسررت کرره برررای دگرگررونسررازی سرراخت
اجتماعی -اقتصادی جام ره روسرتایی بره کرار مریرونرد .از سروی دیگرر ،توسر هی روسرتایی را مریتروان عرام ی
در بهبود شرایط زنردگی افرراد مت ر بره قشرر کر درآمرد سراک روسرتا و خودکفاسرازی آنران در رونرد توسر ه
کررالن کشررور دانسررت ( .)Azkia, 2002,76همننرری  ،توسرر هی پایرردار روسررتایی عبررار

از وحررد

میرران

اب رراد اجتمرراعی ،اقتصررادی ،فرهنگرری و زیسررت محیحرری برره منظررور برران بررردن سررح م یشررت و رفرراه مررردم
روستایی است که عرنای دسرتی روسرتایی مریتوانرد فرعرت خروبی را پدیردار سرازد و نرر بی راری را کراهش
دهد .مای

ترودارو ،بررای اشرتغال اسرتراتژی جرام ی تردوی کررده و راه حر نهرایی مسريته ی بی راری شرهری

را ،بهبرود محریط روسرتایی مریدانرد و محرر مریسرازد کره ریشرهی تمرامی مشر ال

و مسرائ عقرب مانردگی

مث فقرر گسرترده ،نرابرابری در حرال رشرد ،رشرد سرری جم یرت و بی راری فزاینرده ،در منراط روسرتایی قررار
دارد (.)Todaro,1987,255
توسرر هی پایرردار روسررتایی جنبررههررای گونرراگونی چررون سرراختار و روابررط محیحرری -اکوتوژیرر  ،سرراختار و
روابط کاتبدی  -فضرایی ،سراختا ر و روابرط اجتمراعی فرهنگری و سراختار و روابرط اقتصرادی را شرام مریشرود
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وترری زمینررهسررازیهررای سرراختاری نظیررر سیاسررتگذاریهررا ،برنامررهریررزیهررا ،تخصرری

اعتبررارا

و ماننررد آن

مرریتوانررد برره کررارکرد عررحی ایرر فرآینررد بیاندامررد ( .)Papeli Yazdi and Ebtahimi,2008توسرر هی
پایرردار توس ر های اسررت کرره بتوانررد نیازهررای کنررونی بشررر را ترريمی کنررد ،برره دون آن کرره ترروانهررای محیحرری و
زیسررتی نسرر هررای آینررده را در ترريمی نیازهایشرران برره مخرراطره انرردازد .هررد

اعرر ی توسرر ه پایرردار ،ترريمی

نیازهای اساسی ،بهبود و ارتقرا سرح زنردگی بررای همره ،حفر و اداره بهترر اکوسیسرت هرا و آینردهای امر ترر و
س ادتمندانهتر است.
توس ه روستایی را میتروان عرام ی در بهبرود شررایط زنردگی افرراد مت ر بره قشرر کر درآمرد سراک روسرتا و
خودکفاسرازی آنران در رونرد توسر هی کرالن کشرور دانسرت .از طرفری ،مری دانری کره هرد

تحقیر کراربردی

بهبرررود محصرررول یرررا فراینرررد ی نررری آزمرررون مفررراهی نظرررری در موق یرررتهرررای مسرررائ واق ررری اسرررت
( ،)Baylis,John,2004,40کرره در ایندررا عررنای دسررتی روسررتایی و اشررتغال زنرران و وعررول برره توسرر هی
پایدار روستایی مبحثی حائز اهمیت است.
عنای دستی به مدموعهای از هنرهرا و عرنای اطرالق مری شرود کره بره طرور عمرده برا اسرتفاده از مرواد اوتیرهی
بومی و اندام قسمتی از مراح اساسری توتیرد بره کمر

دسرت و ابرزار دسرتی محصرونتی سراخته مریشرود کره

در هررر واحررد آن ذوق هنررری و خالقیررت ف ررری عررن تگر و سررازنده برره نحرروی تد رری یافترره و همرری عام ر ،
وجه تمایز اعر ی ایر گونره محصرون

از مصرنوعا

مشرابه ماشرینی و کارخانرهای مریباشرد .در اکثرر نرواحی

روستایی کشور ،زنران بره کارهرای دسرتی چرون گ ری برافی ،حصریربافی ،سروزن دوزی یرا عرنای دسرتی برومی
هر منحقره مریپردازنرد کره فرروش آنهرا درآمردی قابر توجره بررای جام ره میزبران بره ارمغران مریآورد .امرروزه
نقش زنان در بسریاری از مشرال مریه اسرالمی مرا بسریار مهر
حسا

اسرت ،بره ویرژه در مشرال ظریرف و زمرانبر و

از جم ه عنای دستی روسرتایی کره ایر نقرش در مرورد زنران بره خروبی آشر ار مریباشرد و اعرونً هرر

جام ه ای که مرردان و زنران در اقتصراد آن عم رردی سیاسری دارنرد ،جام ره خرود بره خرود بره سروی توسر ه و
توس ه پایدار سوق داده مری شرود .زنران روسرتایی کشرور مرا در زمینره ی عرنای دسرتی گونراگون از جم ره قراتی
بررافی ،مندرروق دوزی ،زری دوزی ،آینرره دوزی و لیررره عم ررردی مح ررو

دارنررد و در واقرر نقررش مهمرری را

در اقتصاد کشور عهده دارمی باشند.
نتایج
جام رره آمرراری پررژوهش حاضررر برره ع ررت مقایسررهای -ع رری بررودن روش تحقی ر از دو جام رره تش ر ی شررده
است :زنران شرال در عرنای دسرتی کره مقصرود ک یرهی زنران برانی  50سرال کره در حرال حاضرر در دهسرتان
جواد آباد ورامی در عرنای دسرتی مشرغول بره ف اتیرت هسرتند و حرداق هفترهای دو روز بره ایر کرار مبرادر
میورزند و درآمردی کسرب مرینماینرد مریباشرند .همننری  ،زنران لیرر شرال کره شرام زنران برانی  50سرال
است و خانه دار بوده و درآمدی کسب نمینمایند.
روش نمونرره گیررری و حد ر نمونرره :در روش نمونرره گیررری پررژوهش از چنررد روش نمونرره گیررری برره عررور
همزمان استفاده گردید.
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اتررف) زنرران شررال در عررنای دسررتی :برررای انتخررا
چهار قسمت شمال ،جنو  ،لرر
گردید .سپس از میان هر ی
مسرراوی براسررا

زنرران شررال در عررنای دسررتی ،ابترردا دهسررتان مررذکور برره

و شررق تقسری شرد کره در واقر از شریوهی نمونرهگیرری خوشرهای اسرتفاده

از خوشرههرا (قسرمتهرای چهارگانرهی شرمال ،جنرو  ،لرر

حد ر نمونرره ،بررا ش ریوهی کررامالً تصررادفی و انتخررا

و شررق) بره ت رداد

تصررادفی ،وض ر یت نمون رههررا مشررخ

گردید.
) زنران لیررر شررال  :برررای انتخررا

نمونرره بررا در نظررر گرررفت مثتفرههررای م رران سر ونت و سررایر مقوترههررای

اجتمرراعی کرره در واقر ی رری از م رفرههررای مهر پایگرراه اجتمرراعی م ریباشررد ،دهسررتان جررواد آبرراد را برره چهررار
قسمت تقسری کره در واقر از نمونره گیرری خوشرهای اسرتفاده گردیرد .سرراندام بررای دادن شرانس مسراوی بره
افراد خوشههرا ،از روش تصرادفی سراده اسرتفاده گردیرد .در ضرم  ،بررای ت یری حدر نونره از فرمرول کروکران
استفاده شد:
Nt 2 s 2
Nd 2  t 2 s 2

 9091= Nنفر :ت داد جام ه آماری
5/36= T
 1/14= dسح اطمینان
= Sواریانس موضوع مورد محات ه
 508= nحد نمونه
کر حدر نمونرره  508نفررر مریباشررد کرره برره ع ررت برری پاسررخی و بدپاسررخی احتمرراتی ت ررداد  591نفررر از زنرران
شال در عنای دستی مورد محات ه قرار گرفتنرد .بره همری ت رداد نیرز زنران لیرر شرال بره عنروان گرروه شراهد
مررورد ارزیررابی واقر شرردند .در ادامرره مقیررا

تی ررر

و ویژگرریهررای فنرری ابررزار انرردازهگیررری مررورد نظررر قرررار

گرفررت و برره جهررت وجررود گررروههررای جم یترری در آزمررون و سررندش فرضرریا
توعرریفی و اسررتنباطی اسررتفاده شررد .نتیدررهگیررری و اسررتنتاجا

آمرراری نشرران مرریدهررد کرره چناننرره سررح

م ناداری به دست آمرده ،کوچر ترر یرا مسراوی برا  1/11باشرد ،فرر
مبنی بر وجود تفاو

تحقیرر از روشهررای آمررار

عرفر  H0رد شرده و فرر

تحقیر H1

بی دو وض یت مورد تيیید واق میشود.

برررای بررسرری وجررود یررا عرردم وجررود رابحرره و میررزان همبسررتگی متغیرهررای ترتیبرری از آزمررون ترری اسررتیودنت،
تح یرر واریررانس یرر

طرفرره و خرری دو و سررامرز و گامررا اسررتفاده شررده اسررت .بنررابرای  ،برررای رسرریدن برره

توسر هی روسررتایی ،خصوعراً توس ر هی پایرردار روسررتایی توجرره برره ت رراریف و اهرردا

توسر ه و همننرری  ،برره

کارگیری استراتژیهایی که برای توس هی روستایی در ایران در نظرگرفته شده ،ضروری است.
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از طرفی ،عنای دستی از نظر مواد اوتیه یرا شریوه سراخت گونراگون مریباشرند .طبقره بنردی اندرام شرده توسرط
کارشناسرران سررازمان عررنای دسررتی ایررران کرره برره طررور عمررده بررر مبنررای روش و ت نی ر
محصون

سرراخت ای ر گونرره

به عم آمده است ،عبارتند از:

تصویر شمارهی ( ) :گلیم بافی از صنایع دستی جوادآباد
Sourse: Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Iran,2016

 -5بافتههای داری :محصونتی که بره کمر
میشود ،بافتههای داری محسو

دارهرای افقری یرا عمرودی مسرتقر در زمری در زمران بافرت ،توتیرد

میگردند ،مث  :قاتی ،گ ی  ،زی و و نظایر آن.

 -0دسررتبافی( :نسرراجی سررنتی) :فررراوردههررایی کرره برره کم ر

دسررتگاههررای سرراده و سررنتی بافنرردگی (دسررتگاه

ویررژهی بافررت جرراجی  ،دسررتگاه دوودردی ،دسررتگاه چهرراروردی و ژاکررار دسررتی) توتیررد مرریگررردد ،دسررتبافی
محسو

میشود ،نظیر :جاجی  ،زری ،ترمه ،شال و . ...

 -9بررافتنی :انررواع مصررنوعاتی کرره بررا کم ر
بافتنیها به حسا

می ر  ،قررال

و نظیررر آن و بررا اتیررا

طبی رری توتیررد م ریشررود ،جررز

میآید نظیر :دست ش ،جورا  ،کاله ،شال گردن و . ...

 -4روکرراری (رودوزی) :ک یررهی مصررنوعاتی کرره از طری ر دوخررت نقرروش سررنتی بررر روی پارچ رههررای برره دون
نقش و یا کشیدن قسرمتی از نرخهرای ترار و پرود بره وجرود مریآیرد ،در گرروه «رودوزی» و یرا «روکراری» جرای
دارد .نظیر :سوزن دوزی ،قال

دوزی ،م ی ه دوزی ،خو

دوزی ،گالبتون دوزی ،پته دوزی و . ...

 -1چاپهرای سرنتی :ک یرهی پارچرههرایی کره بره وسری ه ق ر مرو ،مهرر و نظرایر آن رنرا آمیرزی شرده و نقرش
میپذیرد ،جز چاپهای سنتی به حسا

میآید مانند :چاپ ق م ار و چاپ کالقه ای (باتی ).

 -6نمدماتی :انرواع مصرنوعاتی کره برر اررر درگیرری و مترراک نمرودن پشر و کررک در شررایط فنری مناسرب از
طری ر ورز دادن تهیرره م ریشرروند ،جررز گررروه نمرردماتی م ریباشررند .نظیررر :کرراله نمرردی ،پرراتتوی نمرردی ،نمررد
زیرانداز و نمد پادری.
 -0سفاتگری و سررامی

سرازی :بره محصرونتی کره برا اسرتفاده از گسر ِر

خاک کائوت و بره کمر

دسرت و چرر سرفاتگری سراخته و سرپس پختره مریشرود ،سرفال و سررامی

میشود.

و گسر حاعر ه از سرنا کروارتز و
اطرالق
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تصویر شمارهی ( :)2سفالگری در ایران
Sourse: Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Iran ,2016

 -8شیشرره گررری :محصررونتی را کرره از طریرر شرر

دادن مررواد م رردنی ذو

شررده نظیررر :سرری یس و خرررده

شیشه که برا ترکیبری از ایر دو و برا اسرتفاده از روش دمیردن توسرط توترهی مخصرو

و برا بره کرارگیری ابرزار

دستی شام انبرر ،قینری و لیرره حاعر مریشرود ،شیشرهی دسرت سراز مرینامنرد و برا نقاشری و ترراش ترزیی
میگردد.
-3توتیررد فررراوردههررای پوسررت و چرررم :محصررونتی کرره بررا اسررتفاده از پوسررت و چرررم دبررالی شررده برره شریوهی
سنتی توتید میگردد ،نظیرر :پوسرتی  ،کراله پوسرتی ،چراروق ،محصرون
محصون

دستبا ) جز ای گروهاند.

 -51ساخت محصون
ف زا

ت می ری چرمری (نظیرر ت فیر چررم برا

ف زی وآتیراژ :فرراوردههرایی کره بره شریوهی سرنتی و برا اسرتفاده از ابرزار دسرتی و انرواع

(مس ،نقره ،طال و آه ) و انرواع آتیاژهرا (بررنآ و ورشرو) توتیرد مریگرردد ،نظیرر :انرواع ظررو

چاقو ،قندش

خرانگی،

 ،ق تراش ،قف و  ...جز ای گروه میباشند.

 -55ق مزنی ،مشب

کاری ،ح راکی روی ف رزا

و آتیاژهرا :هنرر -عرن تی اسرت کره طری آن طرر هرا و نقروش

سنتی با استفاده از ق  ،چ ش و سایر ابزار دستی بر روی اشیا ساخته شده از ف ز با آتیاژ ش

میگیرد.

 -50سنگتراشرری ،ح رراکی روی سررنا و م رررق سررنا :شررام مصررنوعاتی مریگررردد کرره مررواد اوتیررهی اعر ی آن
را انواع سناهرا نظیرر فیرروزه ،مرمرر ،یشر  ،سرنا سریاه ،سرنا سرفید (آنباسرتر) و  ...تشر ی
کم

مریدهرد و بره

ابزار و وسای مخت رف تراشریده یرا ح راکی مریشرود ،نظیرر :انرواع ظررو  ،پایرهی چررا ،،قرا

ع رس،

انواع نگی و . ...
 -59خراطی چرو  :خراطری ،شریوه ای از توتیرد محصرون

چروبی اسرت کره طری آن و توسرط ابرزار و وسرای

مخت ف و به طور عمده بره وسری ه دسرتگاه خراطری ،اشریایی نظیرر :انرواع ق یران ،گهرواره ،پایره آبراژور و ظررو
مخت ف ساخته و پرداخته میشود.

ارزیابي نقش زنان روستایي در صنایع دستي793 ...

تصویر شمارهی ( :)4صنایع دستی خراطی در کشور
Sourse: Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Iran,2016

 -54ریزه کاری و نرازک کراری چرو  :روشری از سراخت فرراوردههرای چروبی اسرت کره طری آن بره وسری هی
وسای نداری نظیرر ارهه ،رنرده ،سروهان ،مِغرار و  ...قح را
روی بدنررهی چرروبی چسرربانده و تحررت فشررار ش ر
سیگاری ،قا

کوچر

چروبی آمراده شرده بره عرور

گرفتررهانررد و از ای ر طری ر انررواع ش ر ال

روکرش برر
خرروری ،زیررر

ع س و نظایر آن توتید و عرضه میگردد.

 -51منبررت کرراری ،کنررده کرراری و مشررب

کرراری چررو  :شریوهای دیگررر از توتیررد محصررون

چرروبی اسررت کرره

طری آن طررر هررا و نقروش سررنتی بررا اسرتفاده از ق ر  ،چ ررش ،مغرار و سررایر ابررزار ندراری بررر روی چررو هررای
مرلو

میپذیرد.

و بادوام ش

 -56حصرریر بررافی :منظررور از حصرریربافی کرره بامبوبررافی ،مرواربررافی ،تسرکرره بررافی ،چر بررافی ،سرربد بررافی و چیر
بافی را نیز شام میشود ،همران بافرت رشرتههرای حاعر از اتیرا
سررادهی دسررتی اسررت کرره طرری آن محصررون
ظرو

سر وتزی (گیراهی) بره کمر

دسرت و ابرزار

مخت فرری نظیررر زیرانررداز ،سررفرهی حصرریری ،انررواع سرربد ،انررواع

و  ...توتید و عرضه میگردد.

 -50خررات سررازی :روشرری از توتیررد فررراوردههررای چرروبی اسررت کرره بررا اسررتفاده از روکررش حاع ر ه از برره ه ر
چسباندن قح را

کوچر

هندسرری) و برره کمر

ف رزا  ،اسرتخوان و انرواع چرو

در اشر ال و طرر هرای سرنتی (بیشرتر بره عرور

ابررزار و وسررای مخت ررف ،فررراوردههررایی نظیررر :انررواع قررا

ع ررس ،جاسرریگاری ،شر ال

خوری ،میز ،عندتی و  ...ساخته میشود.
 -58م رررق کرراری :ترسرری طررر هررا و نقررشهررای سررنتی بررر روی زمینررهی چرروبی یررا سررامی
داخ خحو طر هرا و پرکرردن فضرای خراتی شرده بره وسری ه قح را

و خرراتی کررردن

آمراده شردهی چروبی ،سررامی  ،ف رزی،

عدفی و سنگی را م رق کاری می گویند.
 -53کاشی گری :عن تی است با سرابقه کره طری آن انرواع کاشریهرا برا اسرتفاده از طرر هرا و نقرشهرای سرنتی
برررای اسررتفاده در ابنیررهی مررذهبی و ترراریخی از طریرر قاتررب گیررری گسرر رِ
پرداخته میشود.

و پخررت آن در کرروره سرراخته و
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 -01م ی رره کرراری :منظررور سرراخت اشرریا مخت ررف نظیررر :سرررویس چررایخوری ،تنررا و همننرری  ،برخرری از
زینت آن

برا اسرتفاده از مفترولهرا ی نقرره ،طرال و مرس و بره کمر

حدیده ،انبر ،قینی ،کوره مخصو

ابرزار و وسرای سرادهی ف رز کراری نظیرر

و  ...میباشد.

 -05میناکرراری :در ایندررا مررراد ،سرراخت بدنرره ف ررزی ،ت ررا
کوره می باشد که تمامی ای مراحر بره کمر

کرراری ،پخررت ،نقاشرری و پخررت مدرردد اشرریا در

ابرزار و وسرای سراده برا اسرتفاده از طرر هرای اعری و سرنتی در

مرح هی نقاشی اندام میپذیرد.
 -00سرراخت اشرریا مسررتظرفه و هنررری :سرراخت اشرریا و وسررای ظریفرره ای اسررت کرره در آنهررا عامر هنررر برره
مراتررب برریش از فنررون توتیرردی دخاتررت دارد و شررام مینیاتورسررازی ،نقاشرری روی عررد  ،نقاشرری روی چرررم،
پاپیه ماشه و تذهیب میشود.
مح ری و همننری  ،انرواع زینرت آن

 -09ساخت زیرور آن  :سراخت و توتیرد انرواع جرواهرا

برا اسرتفاده از

طال ،نقره و انواع آتیاژها میباشد.
 -04ساخت سایر فرراوردههرای دسرتی :منظرور سراخت سرایر محصرون

دسرتی نظیرر فیرروزه نشرانی (فیرروزه

کرروبی) طالکرروبی روی فرروند ،انررواع عروس ر هررای مح رری ،تخررت کشرری گیرروه (آجیررده و تترره یرری) و ماس ر ،
کایت و چترهای تزیینی است که برا ابرزار و وسرای دسرتی و برا اسرتفاده از طرر هرای سرنتی سراخته و پرداختره
میشود.
از عررنای دسررتی دهسررتان جوادآبرراد دارای گ رری بررافی و قرراتیبررافی ،بررا طررر کاشرری و نقررش مینرراخوانی و برررای
مصررر

مح رری اسررت و بیشررتر ،زنرران آنهررا را مرریبافنررد ( )Gazetteer of villages,1991و ( Azari

.)Demirchi,1969
در تدزیرره و تح یرر اندررام شررده ،در مررورد اشررتغال زنرران دهسررتان جررواد آبرراد در عررنای دسررتی و ترريریر بررر
توس ر هی روسررتایی از آمررارهی ترری اسررتیودنت و دو گررروه مسررتق زنرران شررال در عررنای دسررتی و زنرران لیررر
شال استفاده شده است.
جدول شمارهی  :توزیع فراوانی متغیر سن در دهستان جوادآباد
گروه سنی

زنان شال در عنای دستی

ک نمونه

زنان لیر شال در عنای دستی

ت داد

درعد

ت داد

درعد

ت داد

درعد

89

90

56

50

60

15/1

 94تا  44ساتگی

80

95/1

91

00

40

96

 41تا  14/1ساتگی

18

00

43

98

3

0

 11تا  61ساتگی

95

51

01

53

6

4/1

 66ساته وبانتر

6

0/1

1

4

5

5

جم

061

511

591

511

591

511

 09تا  99/1ساتگی

Sourse:Research findigs

تررذا اکثررر زنرران شررال در عررنای دسررتی در گررروه سررنی  41تررا  14/1سرراتگی قرررار دارنررد و میررانگی سررنی
جام هی مورد محات ره  41/0سراتگی مریباشرد کره ایر عردد بررای زنران شرال در عرنای دسرتی  46/0سراتگی

ارزیابي نقش زنان روستایي در صنایع دستي717 ...

آمرارهی تری اسرتیودنت برا  31درعرد اعتمراد مری تروان گفرت کره بری زنران شرال در عرنای

میباشد .براسا

م ناداری از تحاظ س وجود دارد و زنان شال  ،مس تر هستند.

دستی و زنان لیر شال  ،تفاو

جدول شمارهی  :2توزیع فراوانی متغیر میزان تحصیالت در مکان مورد مطالعه
میزان تحصیال

ک نمونه

زنرران شررال در عررنای

زنان لیر شرال در عرنای

دستی

دستی

ت داد

درعد

ت داد

درعد

ت داد

درعد

41

50/1

41

05

1

4

ابتدایی

06

03

11

40

05

56

راهنمایی

16

05/1

56

50/1

41

95

دیپ

48

58/1

50

3

96

08

فوق دیپ

00

8/1

0

1/1

51

55

بی سواد

تیسانس و بانتر

59

1

1

1

59

51

جم

061

511

591

511

591

511

Sourse:Research findigs

بنررابرای  05 ،درعررد از زنرران شررال در عررنای دسررتی برری سررواد و  40درعررد سررواد ابترردایی و  50/1درعررد
سررواد راهنمررایی و  3درعررد دیررپ

و  1/1درعررد تررا فرروق دیررپ تحصرری نمررودهانررد .تررذا .براسررا

استیودنت و مقایسره میرانگی هرای دو گرروه مری تروان گفرت تفراو

آمرراره ترری

م نراداری از تحراظ میرزان تحصریال

بری

زنان شال و لیر شال وجود دارد و زنان شال در عنای دستی باسوادتر از زنان لیر شال هستند.
جدول شمارهی  :3توزیع فراوانی متغیر مستقل میزان درآمد ماهیانه زنان دردهستان جوادآباد
زنان لیر شال در

ک نمونه

میزان درآمد ماهیانه

عنای دستی

زنان شال در عنای دستی

ت داد

درعد

ت داد

درعد

ت داد

درعد

زیر  011هزار تومان

506

48/1

506

30

1

1

 011تا  911هزار تومان

41

50/9

4

9

45

95/1

 915تا  411هزار تومان

99

50/0

1

1

99

01/1

 415تا  111هزار تومان

09

8/8

1

1

09

50/0

 115هزار و بانتر

99

50/0

1

1

99

01/4

جم

061

511

591

511

591

511

Sourse:Research findigs

تذا با  31درعد اطمینران مری تروان گفرت زنران شرال در عرنای دسرتی نسربت بره زنران لیرر شرال از درآمرد
ماهیانرره بیشررتری برخرروردار هسررتند .براسررا
گفررت تفرراو

امرراره ترری اسررتودنت و مقایسرره میررانگی هررای دو گررروه م ریترروان

م نرراداری از تحرراظ میررزان هم رراری و مشررارکت در امررور جام رره و خررانواده وجررود دارد و زنرران

شررال در عررنای دسررتی بیشررتر از زنرران لیررر شررال در امررور خررانواده و روسررتای خررود مشررارکت و هم رراری
دارنررد .بنررابرای  ،براسررا

آمرراره ترری اسررتیودنت و مقایسرره میررانگی هررای دو گررروه مرریترروان گفررت تفرراو

م ناداری از تحراظ میرزان همبسرتگی اجتمراعی وجرود دارد و زنران شرال در عرنای دسرتی بیشرتر از زنران لیرر
شررال از مشررارکت و همبسررتگی اجتمرراعی برخوردارنررد .همننرری  ،براسررا

امرراره ترری اسررتودنت و مقایسرره

میررانگی هررای دو گررروه زنرران شررال و زنرران لیررر شررال م ریترروان گفررت تفرراو

م نرراداری از تحرراظ میررزان

رضررایت از زنرردگی وجررود دارد و زنرران شررال در عررنای دسررتی نسرربت برره زنرران لیررر شررال از زنرردگی خررود
راضیتر هستند.
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هررای توسرر هی روسررتایی از جم رره :تحصرریال  ،درآمررد ،میررزان هم رراری و مشررارکت،

از جهررت شرراخ

همبسررتگی اجتمرراعی ،رضررایت از زنرردگی ،اعتمرراد اجتمرراعی ،خرردما
بان ر هررا ،خرردما
خرردما

انتظررامی ،خرردما

مرراتی و اعتبرراری بان ر هررا ،حم ر و نق ر عمررومی ،خرردما

ارتبرراطی ،خرردما

مراکررز فرهنگرری ،احسررا

مرراتی و اعتبرراری

آموزشرری ،خرردما

محرومیررت ،رضررایت از نهادهررا ،شرراخ

مسر

بهداشررتی،
 ،درآمررد

کررافی ،میررزان پررس انررداز ،درآمررد همیشررگی ،مانرردگاری جم یررت ،کیفیررت محرریط س ر ونت ،زیررر سرراختهررا و
حمای ت اجتمراعی در دهسرتان جرواد آبراد و محات را
بررای شرراخ

توسر هی روسررتایی و کیفیرت محرریط زنرردگی ،براسررا

دو گروه ،می توان نتیده گرفرت کره تفراو
تحرراظ شرراخ

میردانی وضر یت قابر قبروتی مشراهده مریشرود .در کر ،
آمراره ترری اسررتیودنت و مقایسرره میررانگی

م نراداری بری زنران شرال در عرنای دسرتی و زنران لیرر شرال از

توسرر ه روسررتایی و کیفیررت محرریط زنرردگی تفرراو

م نرراداری وجررود دارد و زنرران شررال در

عنای دستی ،از کیفیت محیحی زندگی بهتر و مناسبتری برخوردار هستند.
یافتهها ی تحقی حاکی است کره زنران شرال در عرنای دسرتی بره مراترب از وضر یت بهترری نسربت بره زنران
لیر شرال در دهسرتان جرواد آبراد برخروردار مری باشرند و براسرا

آمراره تری اسرتیودنت از دو گرروه مسرتق و

مقایسه میانگی های دو گرروه ،برا  31درعرد اعتمراد مری تروان گفرت کره اشرتغال زنران روسرتایی دهسرتان جرواد
آباد در عرنای دسرتی سربب توسر ه ی پایردار روسرتایی دهسرتان مرورد نظرر گردیرده و در همری راسرتا ،تفراو
م ناداری از تحراظ عرنای دسرتی روسرتاهای دهسرتان جوادآبراد و تريریر آن برر اقتصراد شهرسرتان ورامری وجرود
دارد و در واقر  ،عرنای دسرتی نقررش اساسری را در ایر زمینرره عهرده دار مریباشرد .تررذا مسريته ی تحقیر مررورد
تيیید قرار میگیرد.
نتیجهگیری و دستاوردهای پژوهشی
پررر واض ر اسررت کرره باتوجرره برره مشخص رههررای جام ررهی روسررتایی از ی ر
اجتماعی -فرهنگی و اقتصرادی از طرر
دادن مثتفههای تيریرگذار و نشري

طررر

و تحررون

در عرع رههررای

دیگرر ،ارائره ی هرگونره راه رار ،مفهروم عم ری خرود را برا مردنظر قررار

گرفتره از هرر دو مقوتره ،پیردا مریکنرد .برا توجره بره ایر کره زنردگی و بقرا

در جهرران امررروز ی نرری توجرره برره خرررد و تدربرره جم رری و توجرره برره ای ر مه ر ی نرری گشررودن راههررای متنرروع
شناخت و هویت تراریخ و ارزشهرای فرهنگری ،جام ره ی روسرتایی بره ویرژه زنران روسرتایی را بایسرتی طروری
ش

و ج وه بنمایانی که براسا

بازگویی و نوگرایی و خرد ورزی باشد.

مالحظه میشود که در هشرت سرال دفراع مقرد

ایرران اسرالمی در برابرر کفرر جهرانی ،در میردان جهراد ،طنری

پیرام رسرای زنران شرریردل شرهری و روسرتایی در کنررار دنور مرردان شرداع و ایثرارگران ایررران زمری بره سراسررر
دنیا ،پرده از ظ ر و سرت اسرت بار برداشرت و حر را نمایران سراخت و جهانیران دیدنرد و شرنیدند کره مرردان و
زنرران مررا چرره شررهری و چرره روسررتایی ،از جرران و مررال دری ر ننمودنررد و بررا تقرردی بهتررری فرزنرردان خررود برره
انقررال

و سرررزمی اسررالمی خررود ،قهرمانانرره در برابررر کفررر جهررانی ایسررتادند و سرررافراز و سرررب ند و برررای

همیشررهی ترراریخ ،مرریه خررود را حفرر نمودنررد و توانمنرردی خررود را در عرعررههررای گونرراگون برره نمررایش
گذاردند.
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چناننرره بررا نظررر اتهرری برره خانررهی حضررر
متوجه خرواهی شرد کره حضرر

ع رری (ع) و زهرررا ( ) دقی ر و موش ر افانهتررر نگرراه شررود ،آنگرراه

زهررا ( ) چگونره بررای دفراع از حرری ونیرت بری در و دیروار و در میران

دشمنان ایثار میکند؟ و از طرفی ،چه زیبا به جام هی زنان و مردان ،حمایت از حری ونیت را میآموزد.
از طرفرری ،روسررتاهای ایررران در گسررترهی کشررور پراکنرردهانررد و هررر منحقرره یررا زیسررت برروم جنبررهی م ینرری از
ویژگیهای قومی را داراست .در واقر  ،اگرر از شراخ

هرا ی مشرترکی کره مندرر بره پیردایش یر

نروع نظرام از

نظر م یشرتی و زنردگی شرده بگرذری  ،هرر محردوده ای دارای تنروع فرهنگری بره ویرژه در عرنای دسرتی خرا
خرود مرریباشرد .در اعر  ،تنرروع محتروای مرکررزی ،موضروع بقررا فرهنررا و نظرام م یشررتی روسرتاییان مرریتوانررد
شرده و مرورد شناسرایی وسری قررار گیررد و سرپس از تريریرا

محسو
نزم عور

مثبرت موضروع و تنروع آن بهررهگیرری

پذیرد.

بررسیهای اندام شرده نشران مری دهرد کره در دهسرتان جرواد آبراد میرانگی سرنی زنران  41/0سراتگی مریباشرد
که ای عدد برای زنران شرال در عرنای دسرتی  46/0سراتگی و بررای زنران لیرر شرال در عرنای دسرتی 94/1
سرراتگی م ریباشررد .از طرفرری ،زنرران شررال در عررنای دسررتی باسرروادتر از زنرران لیررر شررال هسررتند و میررانگی
درآمررد زنرران  008هررزار تومرران م ریباشررد کرره ای ر رقر برررای زنرران شررال در عررنای دسررتی  454هررزار تومرران
وبرررای زنرران لیررر شررال در عررنای دسررتی  49هررزار تومرران م ریباشررد و در مدمرروع ،از نظررر میررزان رضررایت از
زنرردگی  51/1درعررد از زنرران رضررایت بسرریار کرر و  45درعررد کرر و  90درعررد برره میررزان متوسررط و 8/1
درعررد برره میررزان زیرراد و  9درعررد برره میررزان بسرریار زیرراد از زنرردگی رضررایت دارنررد .برردیهی اسررت کرره وقترری
روستاییان رضرایت بیشرتری از زنردگی خرود داشرته باشرند ،در اعر  ،بره سرح رفراه و آسرایش نزم رسریدهانرد
و حضررور گسررتردهی آنرران در عررنای دسررتی روسررتایی و حترری سررایر مشررال روسررتایی مناسررب بررا زنرران،
عرعررهی توس ر ه و توس ر هی پایرردار روسررتایی را مهیرراتر م ریسررازند و در توس ر هی شررهرها نیررز از جم رره شررهر
ورامی تيریر گذارند.
تررذا شایسررته اسررت دوتتمررردان و مسررثوتی برره ویررژه مسررثوتی روسررتایی و جهرراد کشرراورزی و سررازمان عررنای
دسررتی و گردشررگری برره ای ر بخررش عظرری جم یترری کشررور برریش از پرریش عنایررت شایسررته داشررته باشررند و در
راسررتای توس ر ه و توس ر هی پایرردار در مررت طررر هررا و برنامررهریررزیهررا قرررار گیرنررد .از طرفرری ،توجرره هرچرره
بیشتر به عنای دستی دهستان مورد نظر و روستاهای تاب ه برای مدیران امری بسیار ضروری است.
با عنایت به ایر کره ایر نتیدره بره دسرت آمرد کره زنران نقرش اساسری در توسر هی پایردار روسرتایی دارنرد و
عنای دستی روسرتایی از جم ره عرنای دسرتی دهسرتان جوادآبراد نیرز سره قابر تروجهی در توسر هی ورامری
دارد ،تذا دستاوردهای زیر حاع گردیده است:
اترف) امرروزه بایرد بره جایگراه زنران توجره خاعری مبرذول گرردد و بره جرز از مردیریت منرزل ،آنران را جردا از
مرردیریت جام رره نرردانی  ،ب رره پررا برره پررای مررردان برره عنرروان نیمرری از آحرراد جام ررهی مرریه اسررالمی سررهی و
شری

بدانی  .زنان در طرول اعصرار گونراگون بره اربرا

رسراندهانرد کره قادرنرد در تمرام عرعرههرای اجتمراعی،
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اقتصادی ،فرهنگری و سیاسری توانمنرد عمر نماینرد و مردیریت شایسرتهای را ارائره دهنرد و ت راتی بخرش مسریر
توس هی کشور باشند.
) زنان بخش زحمت شی اند کره از گذشرته ترا بره حرال از طریر برخری کشرورها ،اقروام ،قبی رههرا و ت صربا
نابخردانرره موجررود در قشررربندی آنهررا مررورد ظ ر  ،ت رردی ،برری مهررری و حر کشرری قرررار گرفتررهانررد ،در حاتی رره
قادرند در برنامرهریرزیهرای مخت رف بره ویرژه برنامرهریرزیهرای توسر ه و توسر هی پایردار روسرتایی (مح ری)،
ناحیهای ،منحقهای و م ی نقش آفرینی نمایند و خود سه به سزایی را عهده دار شوند.
) در قرآن کری آیا

و روایرا

زیرادی وجرود دارد کره همره ح ایرت از ایر دارد کره منزترت زنران نشرانهی

حفرر و حراسررت آنرران از بررد چشررمان و نامحرمرران مرریباشررد ( .)The Holy Quran, 2007تررذا ،حفرر
شثونا

ای بخش جام ره و رعایرت حر و عرداتت در مرورد آنران کره محرور و کرانون تربیرت فرزنردانی نیر

و شایسته برای خانواده و ایرران اسرالمی مری باشرند ،بایرد همیشره مرد نظرر قررار گیررد و بره ویرژه بره ایر نقرش
مه در توتید و گسترش عنای روستایی ،توجه شود.
د) زنان جام ره ی مرا اعر از شرهری و روسرتایی و عشرایری ضرم رعایرت شرثونا
سال دفاع مقد

اسرالمی خرود ،در هشرت

در برابرر کفرر جهرانی ،در میردان جهراد ،پرا بره پرای مرردان و فرزنردان برومندشران جنگیدنرد و

پیررام رسررای شررداعت ،ایثررارگری ،حدررا  ،عفررا  ،مرردیریت منررزل و مرردیریت جام رره خررود را در برابررر ظ ر
است بار به سراسر دنیا ،رساندند.
ه) یقی حاع شده کره دشرم در عردد اسرت ،ایر همره مردیریت و فرداکاری زنران شرهری و روسرتایی را برا
کر رنررا نمررودن شررين و منزترت و حدابشرران از آنرران بگیرنررد و اعتقرادا

و باورهررای پایررهای و مسررتح

آنهررا

را مخرردوش سررازند .دوتتمررردان بایررد بررا برنامررهریررزیهررای مررثرر و منسررد در راسررتای ت رراتی فرهنررا اسررالمی
تررالش نماینررد و بررا آمرروزشهررای ضررروری و آگرراهیدهنررده ،زنرران را در برابررر جنررا نرررم دشررمنان و سررایر
آسیبهای اجتماعی خحرناک ایم سازند.
و) در بررسریهررای توس ر هی پایرردار روسررتایی ،جایگرراه برخرری از شرراخ
جوادآباد خاتی و یا ک رنرا دیرده مریشرد .در حراتی کره مشرخ

هررای توس ر هی روسررتای در دهسررتان

گردیرد کره عردم وعرول بره آنهرا توسر هی

پایدار روستایی را خدشه دار میسرازد و امیرد بره زنردگی و رسریدن بره سرح مح رو
در جام هی زنان روستایی را با یي
ز) توجرره برره شرراخ
آموزشرری ،خرردما

مواجه میسازد.

هررای خرردما
بهداشررتی ،خرردما

انسدام میران سراکنی و شراخ

رفراه و آسرایش بره ویرژه

مرراتی و اعتبرراری بانرر هررا ،خرردما
ارتبرراطی ،خرردما

حمرر و نقرر عمررومی ،خرردما

مراکررز فرهنگرری ،ربررا

و پایررداری درآمررد ،اتحرراد و

امنیرت عمرومی روسرتا همرواره بایرد در سرح مح رو

قررار داشرته باشرد ،ترا

وعول به توس هی پایدار روستایی سه تر گردد.
) توسر ه از جم رره توسر هی روسررتایی بایررد «تغییررری» در جهررت بهبررود شرررایط زنرردگی برررای اکثریررت مررردم
باشد و مردمی کره از توسر ه سرود مریبرنرد بایرد بیشرتر باشرند .تری

هرچنرد کره ایر مروارد مهر در دهسرتان

مورد محات ره مشرهود برود ،وتری هنروز ترا رسریدن بره مقصرد نهرایی در عرعرهی توسر هی پایردار روسرتایی بره
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تررالش مضرراعفی در زمینررهی هرچرره بیشررتر مشررارکت زنرران در توتیررد عررنای دسررتی ضررروری اسررت .از طرفرری،
ای مه بایستی در سح کشور مورد توجه قرار گیرد
ی) خود ات ایی ،بهبرود طروننی و مسرتمر سرح رفراه ،عردم تخریرب محریط زیسرت طبی ری ،مشرارکت عمرومی
برره ویررژه مشررارکت زنرران از مسررائ مهر توسر هی پایرردار روسررتایی اسررت کرره فقرردان مرردیران آگرراه و دتسرروز و
مدیر و مدبر موجب کندی حرکت در مسیر توس ه گردیده است.
ک) از هد هرای اسرتراتژی توسر ه روسرتایی ،کراهش شرد

جریران مهراجر

روسرتاییان بره شرهر ،تمرکرز یرا

فشررده کرردن جم یرت در محرریط روسرتایی ،انتظرام بخشرریدن بره زراعرت و دامررداری در محریط روسرتا ،تقویررت
و تنرروع بخشرریدن برره اشررتغال لیررر کشرراورزی در محرریط روسررتا (عررنای دسررتی ،گردشررگری) ،توسرر هی
ت رراونیهررای زراعرری و دامررداری در میرران روسررتاییان ،توسر ه اراضرری اشررباع در چررارچو
بان بردن میزان توتید میباشد ( ،)Asayesh,2000,9که توجه به تمام ن ا
ل) توجه به کرانون هرای اعر ی عرنای دسرتی کره دارای ام انرا

نظررام ت رراونی جهررت

مورد نظر ضروری است.

براتقوه در ایر زمینره بروده و اندرام آن توسرط

زنرران روسررتایی میسراسررت ،اهمیررت در خررور ترروجهی دارد و از طرفرری ،فررراه کررردن تسررهیال
در حد برنامههای مصو

و نظار

اعتبرراری -مرراتی

بر آن در عنای دستی روستایی بسیار اتزامی است.

م) سرروق دادن بخشرری از پررژوهشهررا مراکررز دانشررگاهی و پژوهشرری روسررتایی برره زمین رههررای هنررری -فرهنگرری
زنان روستایی و تهیره و تنظری و اجررای برنامرههرای آموزشری روسرتاییان ازجم ره روسرتاییان دهسرتان جوادآبراد
در توسرر هی عررنای دسررتی و نیررز تشرر ی ت رراونیهررای توتیررد ،توزیرر و مصررر
بازاریابی و ایداد و تقویرت عرادرا

عررنای دسررتی برره منظررور

عرنای دسرتی و ایدراد تحرول در عرنای دسرتی زنران روسرتایی برا توجره

به نیازهای بازار مح ی ،م ی و جهان بسیار حائز اهمیت است.
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