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دکترسید رامین غفاري1
عضو هيأت علمي گروه جغرافيای دانشگاه پيام نور- مرکز شهرکرد

چکيده
زنان روستایی  اقتصادی  بين کارکرد  ارتباط  تبيين  با هدف  پيش رو  مقاله 
با وضعيّت توسعه پایدار نقاط روستایی به رشته تحریر درآمده است. در این 
پژوهش از روش هاي اسنادي، پرسشنامه  اي و مشاهده  اي استفاده شده است، مدل 
آماري تجزیه به مؤلفه  هاي اصلي و اقتباس از مدل )پی، اس، آر( الگوي معمول 
زن   8619 را  پژوهش  این  آماري  جامعه  است.  داده  ها  وتحليل  طبقه   بندي  در 
روستایي واقع در سنين فعاليت ساکن در564 روستاي باالي 15 خانوار استان 
چهار محال وبختياري تشکيل مي  دهد، تعيين حجم نقاط و خانوارهاي نمونه به 
نشان  نتایج حاصل  احتمالي طبقه  بندي شده می  باشد.چنانچه  نمونه گيري  روش 
مي  دهد کارکرد اقتصادي زنان روستایي از سویي متأثر از ساختارهاي مکاني- 
فضایي، و از سوي دیگر در ارتباطي معنا دار با عواملي چون ميزان برخورداري 
می با شد.  توليد  و عوامل  منابع  بر  کنترل  یا  و دسترسي  مهارت هاي عمومي  از 
به  ترویجي  آموزشي-  مختلف  دوره هاي  برگزاري  و  تحصيالت  سطح  ارتقاء 
همراه فراهم ساختن زمينه افزایش دسترسي، کنترل وحتي تملک زنان روستایي 
بر منابع وعوامل توليد با ارائه راهکارهایي چون، عرضه تسهيالت بانکي ارزان 
زمينه  آنها  اجرای  با  مي رود  انتظار  که  است  راهکارهایی  جمله  از  و...  قيمت 
پيش  از  بيش  پایدار  توسعه  فرآیند  در  روستایي  زنان  اقتصادي  کارکرد  ارتقاء 

فراهم گردد.
نقاط  زنان روستايي،  اقتصادي،  کارکرد  توسعه پايدار،  واژه های کليدي: 

روستايي.

1- مقدمه: 
يكي از عوامل اصلي توسعه، منابع انساني است که از آن تحت عنوان 

سرمايه انسانی توسعه ياد مي شود.
انسانی روندی است که  توسعه  آمده است؛  انسانی  توسعه  تعريف  در 
مرور  با  امكانات  اين  هر چند  می  يابد.  افزايش  بشر  افراد  امكانات  آن  طی 
سطوح  کلیه  در  اما  شود  تعريف  در  تغییر  دچار  اساسًا  است  ممكن  زمان 
توسعه، مسئله بنیادين برای مردم عبارت از برخورداری از زندگی طوالنی 
همراه با تندرستی، دستیابی به دانش و توانايی نیل به منابعی است که برای 
ايجاد زندگی در سطح مناسب الزم است)لهسایی زاده ،1386 :90(. در اين راستا 
زنان نیز به عنوان بخشي از جامعه انساني به واسطه امكاناتي که براي توسعه 
در  مؤثر  عوامل  از  مي دهند  ارائه  جامعه  به  که  و خدماتي  مي آورند  فراهم 

توسعه جامعه محسوب مي گردند.

اقتصادي زنان  پايدار، نقش و کارکرد  فرآيند توسعه  بین و در  اين  در 
روستايي بیش از ديگر زنان اين سرزمین، مرهون شرايط محیطي و متأثر از 

عوامل وعناصر جغرافیايي2 متعدد و دستخوش تغییر وتحول بوده است.
ناپايداري)عقب ماندگي(  شاخص هاي  استیالي  مواقعي  در  چنانچه 
در  زنان  مشارکت  گستردگي  علیرغم  تا  شده  باعث  روستايي  فضاي  در 
از  تله ای  پذير، در  اقشاري آسیب  بعنوان  زنان همواره  فعالیت هاي روزانه، 
محرومیت، شامل بي قدرتي، ضعف جسماني و فقرگرفتار بمانند)چمبرز،1376: 
144(. محرومیتي که بالطبع کارکرد اقتصادي ايشان را در فرآيند توسعه پايدار 
به شدت تنزل بخشیده است. همانگونه که در شرايط رجحان شاخص هاي 
توسعه پايدار3 بر مكان وفضاي جغرافیايي روستا و زدايش برخي از باورهاي 
جهت  مناسب تر  بستري  روستايي  زنان  نقش  تعريف  در  عامیانه  نادرست 
فراهم شده  از محرومیت هاي مذکور،  ايشان و رهايي  ارتقاء شأن ومنزلت 

است.
بر اين اساس، درمقاله پیش رو با توجه به اصل علیّت در چهارچوب 
يک مطالعه تحلیلي- توصیفي، ضمن سطح بندي وضعیت توسعه پايدار در 
نقاط روستايي منتخب استان چهارمحال و بختیاري، نقش و کارکرد اقتصادي 
زنان در شرايط محیطي موجود4 )به لحاظ میزان پايداري توسعه( مشخص و 
همبستگي بین برخي از عوامل مؤثر در ارتقاء شأن ومنزلت ايشان به محک 

آزمون نهاده شده است. 

2- کارکرد اقتصادي زنان روستایي:
به اعتقاد برخي از انديشمندان متغیرهاي کارکرد اقتصادي5 شامل سطح 
يا معین شده توسط ديگران7،  درآمد، آموزش، طبقه اجتماعي خود تنظیم6 
وجهه شغلي8، مالكیت خانه و ديگر اموال فیزيكي که مي تواند بر مشارکت 
همکاران،  و  باشد)ردي  داشته  سزايي  به  تأثیر  فعالیت ها  در  افراد  داوطلبانه 

)85:1973
در تعهدات بین المللي، از جمله دستورکار21، مواردي 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 تحكیم جايگاه 

زنان برشمرده شده است) مقاله سازمان توسعه و محيط زیست زنان9، 2002: 3(.

3-توسعه پایدار روستایي:
در چارچوب توسعه روستايي جنوب آفريقا آمده است؛ توسعه پايدار 

 )مطالعه موردي: استان چهارمحال و بختياري( 

کارکرد اقتصادی زنان روستايي در فرآيند توسعه پايدار
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اولويت بندي  طريق  از  روستايي  مردم  به  کمک  از  است  عبارت  روستايي 
زيرساخت ها وخدمات  در  ايشان وسرمايه گذاري  نمودن  فعال  نیازهايشان، 
اجتماعي، عدالت، برابري وامنیت با توجه به ظرفیت هاي محلي، معامله و 
وامنیت  سالمتي  وتضمین  گذشته  بي عدالتي هاي  خالف  بر  ايشان  با  رفتار 
جنوب  روستایي  توسعه  زنان)چارچوب  مورد  در  ويژه  به  روستايي،  جمعیت 
توسعه  فرآيند  را  پايدار روستايي  توسعه  اگر  ديگر  از سوي  آفریقا،9:1997(. 
وبهره برداري معقول ازمنابع طبیعي و انساني، تكنولوژي، تسهیالت زيربنايي، 
نهادها و سازمان ها، سیاست هاي دولت و برنامه ها  به منظور تشويق و تسريع 
ايجاد  به  منجر  که  به گونه ای  بدانیم،  مناطق روستايي  در  فرآيند تحول  در 
اشتغال و بهبود کیفیت زندگي براي ادامه حیات و پايداري نسبي آن شود 
مردم  بازدارنده  اعتقادات  و  عادات  تلّقي،  اقتصادي، طرز  بر رشد  و عالوه 
و  نقش  از  نمي توان  هم  باز  ابري،264:1380(  )حسيني  سازد  دگرگون  نیز  را 
جايگاه اقتصادی زنان غافل ماند. از دهه 1960 به اين سوي تعاريف ومفاهیم 
گوناگوني از توسعه پايدار ارائه شده است، با اين حال مفهوم توسعه پايدار به 
طور رسمي در گزارش سال 1987کمیسیون توسعه ومحیط زيست برانتلند10 
نگرشي  به سوي  محدود  بخشي  منافع  از  رايج  نگرش  در  تغییر  مفهوم  به 
برده  بكار  مي  گرفت  فرا  را  واقتصادي  اجتماعي  محیطي،  اهداف  که  جامع 
پايدار روستايي12، عبارت است  امّا توسعه  اینترنت(. و  شد)فائو11 ،2005،شبکه 
فعال  نیازهايشان،  اولويت بندي  طريق  از  روستايي  مردم  به  فرايندکمک  از 
نمودن ايشان و سرمايه گذاري در زيرساخت ها وخدمات اجتماعي، برقراري 
عدالت و برابري با توجه به ظرفیت هاي محلي، و رفتار با آنها برخالف همه 
بي عدالتي هاي گذشته وتضمین سالمتي و امنیت جمعیت روستايي، به ويژه 

در مورد زنان)ساختار توسعه روستایي در آفریقاي جنوبي13، 2005 : 58(.

4- معرفي منطقه مورد مطالعه:
استان چهار محال وبختیاري با مساحتي معادل 16533کیلومتر مربع بین 
عرض هاي 31درجه و9دقیقه تا 32 درجه و 48 دقیقه شمالي وطول هاي 49 
درجه و 28 دقیقه تا 51 درجه و 25 دقیقه شرقي از حوزه جغرافیايي زاگرس 

میاني قرار گرفته است)سازمان مدیریت وبرنامه ریزي،1382: 2(.
به  جنوب  از  اصفهان،  استان  به  ومشرق  شمال  از  مذکورکه  استان 
شمال  از  و  خوزستان  استان  به  مغرب  از  وبويراحمد،  کهگیلويه  استان 
شهرستان،   بر6  مشتمل  )نقشه1(  مي گردد،  محدود  لرستان  استان  به  غرب 
25شهر،17بخش،39دهستان و915 آبادي داراي سكنه به مرکزيت شهرکرد 
مي باشد)منبع قبل(.  براساس مطالعات میداني و اسنادي، دريک ارزيابي چند 
عامله )مبتني بر پارامترهاي طبیعي و انساني( و نیز باعنايت به سیماي عمومي 
يا )دشتي-  به دو حوزه همگن شرقي  قابل تفكیک  پهنه مورد نظر  منطقه، 
است  گفتني  مي باشد.  ايلیاتي(  )کوهستاني-  يا  جنوبي  غربي-  و  دهقاني( 
اردل،  شهرستان هاي  و  شرقي  درحوزه  بروجن  و  شهرکرد  شهرستان هاي 

لردگان، فارسان وکوهرنگ در حوزه غربي- جنوبي استان مستقر مي باشند.

5- اهداف پژوهش:
به طور کلي مهم ترين اهداف اين پژوهش به شرح زير است:

در  ومستقر  منتخب  روستايي  نقاط  در  پايدار  توسعه  وضعیت  الف(تعیین 
قلمرو جغرافیايي تحقیق.

در  بختیاري  و  چهارمحال  روستايي  زنان  اقتصادي  کارکردهای  ب(تبیین 
سطوح متفاوت پايداري وعوامل مؤثر در آن.

6- پرسش پژوهش:
اين مقاله درصدد پاسخگويي به پرسش زير است:

شرايط  در  بختیاري  و  چهارمحال  استان  روستايي  زنان  اقتصادي  کارکرد 
چه  از  متأثر  و  چگونه  توسعه(  پايداري  میزان  لحاظ  )به  موجود  محیطي 

عواملي است؟

7-روش پژوهش:
از  داده ها  اطالعات وجمع آوري  به  منظور دستیابي  به  پژوهش  اين  در 
روش هاي اسنادي14، پرسشنامه  اي15 و مشاهده  اي16 استفاده شده است، ضمن 
)فشار،  مدل  از  اقتباس  و  اصلي17  مؤلفه هاي  به  تجزيه  آماري  مدل  اينكه 
داده ها   وتحلیل  طبقه بندي  در  معمول  الگوي  واکنش(18  و  موجود  وضعیت 
بوده است.  جامعه آماري اين پژوهش را8619 زن روستايي واقع در سنین 
محال  چهار  استان  خانوار   15 باالي  روستايي  نقطه  در564  ساکن  فعالیت 
وبختیاري تشكیل مي دهد، تعیین حجم نقاط و خانوارهاي نمونه به روش 

نمونه گیري احتمالي طبقه بندي شده و در مراحل زير انجام گرفته است.
در مرحله اول؛ با بهره گیري از رابطه آماري کوکران19 و با سطح اطمینان 
از  معادل 457 زن روستايي  نمونه  اي  انتخاب حجم  به  مبادرت  95 درصد 
نقاط روستايي باالي 15 خانوار مستقر در دو حوزه همگن شرقي )دشتي- 

دهقاني( و غربي- جنوبي )کوهستاني- ايلیاتي( 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، 1377: 113( و 
)حافظ نيا، 1383: 138( نمونه ای معادل 10 درصد يا )56 نقطة روستايي( از بین 

مجموعه نقاط روستايي باالي 15 خانوار استان انتخاب شده است. 
حوزه هاي  از  يک  هر  سهم  نخست  جدول)3(  طبق  سوم؛  مرحلة  در 
نقاط  تعداد  نسبت  به  ودوم،  اول  درمراحل  منتخب  نمونه  از حجم  همگن 
روستايي باالي پانزده خانوار و نیز زنان روستايي خانوارهاي ساکن درنقاط 
نمونه هرحوزه تعیین شده وسپس اقدام به تكمیل تصادفي پرسشنامة عمومي 
روستا واختصاصي زنان روستايي، ازبین نقاط وخانوارهاي منتخبي شده که 

هريک به شیوه ای تصادفي تعیین شده است.

نقشه)1(: تقسیمات کشوري و 
پراکنش نقاط روستايي نمونه 

درحوزه هاي همگن

ترسیم:مؤلف 
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8- شاخص ها و متغيرهاي پژوهش:
شاخص ها و متغیرهاي معّرف میزان توسعه پايدار وکارکرد های اقتصادی 
نیاز قرارگرفته است، به  زنان روستايي که مبناي تنظیم پرسشنامه هاي مورد 
شرح  مندرج در جداول )1( و)2( مي باشد. گفتني است، پاسخ هاي مربوط به 
هر پرسش در پرسشنامه عمومي روستا، با توجه به مقتضیات مكاني- فضايي  
در غالب سه يا چهارگزينه که هر يک معرف يكي از شرايط فشار )ناپايداري(، 
وضعیت موجود )نیمه پايداري( و واکنش يا )پايداري( مي  باشد، تنظیم شده 
است. همچنین متغیرهاي معّرف جايگاه اجتماعي- اقتصادي زنان روستايي نیز 
در قالب پرسش هاي چند گزينه ای در پرسشنامه اختصاصي زنان روستايي،که 
پايین  درنقش  يا  و  متوسط  باال،  به هر گزينه گوياي سطوح سه گانه  پاسخ 

 اقتصادي ايشان در فرآيند توسعه پايدارمي باشد، ارائه شده است.
جدول )1(:  متغیرها وشاخص هاي ساختاري معّرف توسعه پايدار 

روستايي در قلمرو تحقیق

اقتصادي
شاخص/ متغيرردیف

نرخ رشد جمعیت1
نرخ اشتغال2

مهم ترين منبع آب کشاورزي )کمیت وکیفیت(3
مهم ترين منبع آب شرب )کمیت وکیفیت(4
انواع غالب واحدهاي بهره برداري5
متوسط واحدهاي  بهره برداري6
ساختار کشاورزي )سنتي، نیمه مكانیزه تا کاماًل مكانیزه(7
دسترسي به خدمات عمومي8
قابلیت توريستي )فاقد قابلیت، محلي، منطقه اي، ملي(9

جدول)2(: متغیرهاي معّرف نقش اقتصادي زنان روستايي در قلمرو تحقیق

متغيرردیف

داشتن شغل ودرآمد مستقل در اجتماع1

تعلقات طايفه اي)وابستگي به خانواده يا طايفه ای پولدار،سرشناس و...(2

وضع اقتصادي خانوار)متوسط درآمد ماهانه(3

مالكیت برمنابع وعوامل تولید)زمین، آب، ابزار، دام و...(4

شرکت در کالسهاي آموزشي- ترويجي و..5

9- فرآیند اجراي مدل:
به منظور پردازش داده ها، تفكیک و ترکیب علمي متغیرها وشاخص هاي 
پژوهش، در راستاي تعیین سطوح پايداري حاکم بر نقاط روستايي منتخب 
توسعه  در  روستايي  زنان  اقتصادي  اجتماعي-  جايگاه  وتمايز  تعیین  نیز  و 
درگام  است:  شده  تبعیت  زير  علمي)روش هاومدل هاي(  ازفرآيند  پايدار، 
نخست، نظر به پرسش پژوهش و به منظور تعیین میزان توسعه پايدار در 
نقاط روستايي منتخب، با اقتباس از مدل )فشار- وضعیت موجود- واکنش( 
که توسط کمیسیون توسعه پايدار سازمان ملل متحد20 در سال 1955 بعنوان 
وارائه  تحلیل  اصالح،  تكمیل،  موجود،  اطالعات  سازمان دهي  براي  ابزاري 
شاخص هاي توسعه پايدار تدوين شده است)جکسون و رابرتز،2000: 95-29(؛ 
توسعه  معّرف  محیطي  وشاخص هاي  متغیرها  تفكیک  و  تعیین  به  مبادرت 
پايداروتنظیم پرسشنامه عمومي روستا در ابعاد اجتماعي- اقتصادي و زيست 

محیطي درسه سطح) ناپايدار، نیمه پايدار و پايدار( گرديده است. 
ضمنًا برمبناي مدل مذکور، شاخص ها و متغیرهاي فشار، معادل آن دسته 
اغلب موجد  فرآيندها وطرح هايي منظورشده اند که  انساني،  فعالیت هاي  از 
اثراتي منفي برتوسعه پايدار و به تعبیري »ناپايداري توسعه« مي باشند.        

موجود  وضعیت  بر  اشاره  موجود،  وضعیت  متغیرهاي  و  شاخص ها 
توسعه پايدار به لحاظ کمي وکیفي يا شرايط گذار دارند، واغلب حالت »نیمه 
پايداري« را نشان مي دهند و سرانجام، شاخص ها و متغیرهاي واکنش، معادل 
آن دسته از شاخص ها و متغیرهايي منظورشده اندکه معّرف خط مشي هاي 
مطلوب  وضعیت  سمت  به  موجود  وضعیت  هدايت  جهت  شده  اتخاذ 

يا»توسعه پايدار« مي باشند21.
درگام دوم با بهره گیري از مدل آماري تجزيه به مؤلفه هاي اصلي، نخست 
پاسخ هاي مربوط به هر يک از پرسش هاي مطروحه در پرسشنامه عمومي 
)بعنوان گويه هايي برخوردار از اوزان متفاوت(22 که هر يک معرف يكي از 
شرايط توسعه ناپايدار)فشار(نیمه پايدار)وضعیت موجود(وپايدار)واکنش(در 
نقاط روستايي منتخب مي باشند به گونه  اي طرح شده  اند تا ضمن فراهم سازي 
زمینه تبديل متغیرهاي کیفي به کّمي، وضعیت ساختاري روستا را به لحاظ 
میزان پايداري توسعه نیز نشان دهند. سپس، از ترکیب آماري گويه هاي کّمي 
شدة معرف شرايط ساختاري توسعه در نقاط منتخب مستقر در حوزه های 
تنظیمي  از پرسشنامه هاي  نتايج حاصل  امكان پردازش و استخراج  همگن، 
در سطوح سه گانه ای از پايداري توسعه فراهم شده است. شايان ذکر است 
که طي فرايند مذکور در مدل تجزيه به مؤلفه هاي اصلي، تعیین و طبقه بندي 

جدول)3(: نقاط و خانوارهاي منتخب به تفکیک حوزه هاي همگن روستايي

تعداد زنان نمونه
از هر خانوار

 تعداد
خانوار

 تعداد نقاط
نمونه

 نقاط باالي 15
خانوار حوزه هاي همگن روستایي

111 2093 11 112 شرقي )دشتي- دهقاني(

346 6529 45 452 غربي- جنوبي )کوهستاني- ايلیاتي(

457 8622 56 564 کل استان

مأخذ: یافته هاي تحقيق
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جايگاه اجتماعي- اقتصادي زنان روستايي با استناد به پرسشنامه اختصاصي 
زنان روستايي نیز اعمال شده است. 

بعالوه، در تعیین میزان پايداري توسعه در سه سطح )پايدار، نیمه پايدار 
و ناپايدار( و نیز طبقه بندي جايگاه و نقش زنان روستايي در سطوح سه گانه 
نمودن  ضرب  با  گويه ها،  ساختن  موزون  از  پس  پائین(  و  متوسط  )باال، 
هرگويه در وزن تعیین شده23 توسط رايانه و سرانجام تعیین شاخص مرکب، 
ضمن تبعیت از روابط آماري مندرج در جدول)4( نتايج مرتبط نیز مالحظه 

مي گردد.
         جدول)4(: روابط آماري تعیین طول طبقات، وضعیت پايداري و 

جايگاه زنان 

جايگاه زنان
روستايي

وضعيت
توسعه

طبقهرابطه آماري
 طول
طبقه

طبقه اولپايدارباال

 نيمهمتوسط
پايدار

طبقه دوم

طبقه سومناپايدارپائين

)http//en.Wikipedia.org/wiki/Principal_Component_Analysis( مأخذ: یافته هاي تحقيق و

10-تبيين وتحليل نتایج پژوهش:
و6(مشخص   5( درجداول  داده ها   فراواني  تحلیل  از  که  گونه ای  به 
حوزه  سطح  در  مطالعه  مورد  روستايي  نقطه   45 مجموع  از  مي شود، 
غربي- جنوبي يا کوهستاني- ايلیاتي استان، 38 درصد در وضعیت پايدار، 
سر  به  ناپايدار  شرايط  در  درصد  و33  پايدار  نیمه  وضعیت  در  درصد   29
مي برند. همچنین با حرکت به سمت غرب وشمال حوزه مذکور، به ويژه 
ناپايدار  در محدوده شهرستان هاي اردل وکوهرنگ بر تعدد نقاط روستايي 
نحوی  به  مي گردد.)نقشه2(  منتخب(افزوده  نقاط  ونیمه پايدار)ازمجموعه 
نقاط  ازکل  درصد   40 با  مذکور  ناپايدارحوزه  نقاط  درصد  باالترين  که 

ناپايدارمتعلق به شهرستان کوهرنگ مي باشد.
ريشه اين مهم را در مواردي چون؛ انزواي جغرافیايي، تنگناهاي طبیعي- 
استحصال  دشواري  کشت،  قابل  عرصه های  محدوديت  توپوگرافیكي، 
تكافي  عدم  محیطي،  جبر  بر  غلبه  در  موجود  فنّاوري  نارسايي  آب،  منابع 
جستجو  مي توان  و...  زيرساخت ها  توسعه  در  عمومي  سرمايه گذاري هاي 
نمود. با اين حال به گونه ای که از )جدول 3( نیز پیداست، نقاط روستايي 
به سر مي برند، پس  پايدار  فارسان در شرايطي نسبتًا  منتخب در شهرستان 
داراي  پايدار،  روستايي  نقطه  از10  برخورداري  با  لردگان  شهرستان  آن  از 
باالترين درصد نقاط پايدار) 45 درصد( از بین مجموعه نقاط منتخب مستقر 
در آن شهرستان مي باشد. ضمنًا از مجموع 11نقطه روستايي منتخب در حوزه 
شرقي يا دشتي- دهقاني استان، 18 درصد درشرايط پايدار، 55 درصد در 

شرايط نیمه پايدار و27 درصد در وضعیت ناپايدار به سر مي برند.

وضعیت  به  مربوط  متغیرهاي  و  شاخص ها  غلبه  گوياي  که  ارقامي   
از  بااليي  دردرصد  مثبت  تحوالت  وقوع  وعدم  نیمه پايدار(  موجود)شرايط 

نقاط منتخب حوزه مذکور مي باشد.
14درصد  شهرکرد  شهرستان  در  منتخب  نقاط  مجموع  از  بین  اين  در 
در  که  حالي  در  مي باشند،  ناپايدار  درصد  و14  نیمه پايدار  پايدار،71درصد 
درصد   25 پايدار،  25درصد  منتخب  نقاط  مجموع  از  بروجن  شهرستان 
وجود  است  گفتني   .)5 مي باشند)جدول  ناپايدار  درصد  و50  پايدار  نیمه 
از  بهتروبیشتر  بهره مندي  و  مناسب تر  نسبتًا  اقتصادي  زيرساخت هاي 
دهستان  مرکزيت  نقش  ايفاي  چون؛  داليلي  به  پايدار  توسعه  شاخص هاي 
اصلي،  ارتباطي  محورهاي  درحاشیه  استقرار  منتخب،  نقاط  از  برخي  در 
کارهاي فصلي  از  درآمدهاي حاصل  توريستي،  قابلیت هاي  از  برخورداري 
در کشورهاي حاشیه خلیج فارس)به ويژه کويت(، بهره مندي از منابع آب 
به  وآسان تر  بهتر  دسترسي  يا  نزديكي  بهره برداري،  وقابل  سرشار  وخاک 
مراکز شهرستان ها ودر نتیجه بهره مندي بیشتر از خدمات شهري، از جمله 
قلمرو  در سطح  منتخب  روستايي  نقاط  از  برخي  پايداري  در  مؤثر  عوامل 
تحقیق محسوب مي گردد )غفاري،165:1385(.  با اين حال در حوزه شرقي، 
عواملي  در  بايد  را   منتخب  روستايي  نقاط  از  برخي  در  توسعه  ناپايداري 
چون؛ فاصله نسبتًا زياد از مراکز توسعه، محدوديت منابع آب وخاک، فقدان 
منابع درآمدي، تخريب ساختار سني  ونارسايي  فرصت هاي شغلي، ضعف 
به اصلي ترين  فعال  دلیل مهاجرت روزافزون جمعیت  به  وجنسي جمعیت 
مراکز شهري استان چون؛ شهرکرد وبروجن، عدم تمايل بخش هاي عمومي 
وخصوصي به توسعه امكانات زيربنايي و روبنايي، ايجاد اشتغال و... به بهانه 

فقدان صرفه اقتصادي و... جستجو نمود )غفاري،166:1385(.

نقشه)2( مقايسه وضعیت توسعه 
پايدار روستايي به تفکیک 

حوزه  هاي همگن

     
ترسیم:مؤلف  

در برقراري ارتباط موضوعي مقوله جايگاه و شأن اجتماعي- اقتصادي 
زنان روستايي با توسعه پايدار، بايد خاطر نشان ساخت که براساس مطالعات 
انجام شده)مشاورآبان،352:1381(، تحلیل هاي آماري صورت گرفته در مدل هاي 
مطرح شده و يافته هاي تحقیق، )غفاري،164:1385(در سطح منطقه مورد نظر، 
به لحاظ محوريت وعوامل بنیاني مؤثر در ايجاد شرايطي نسبتًا پايدار با سه 

گروه از نقاط روستايي، به شرح ذيل مواجه مي باشیم:
وقوع  زمینه ساز  درآنها  اقتصادي  مثبت  تحوالت  و  پويايي  که  نقاطي  الف( 

توسعه ای نسبتًا پايدار بوده است. 
چنانچه به واسطه اين پويايي و قدرت اقتصادي بستري مناسب جهت ايجاد 
تحوالت اجتماعي- فرهنگي نیز فراهم شده وسرانجام توسعه ای نسبتًا پايدار 
در مقايسه با ديگر نقاط روستايي درآنها ايجاد شده است. ازآن  جمله است 
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وحاشیه  ارمند  خان میرزا،  حاصلخیز  دشت هاي  در  مستقر  روستايي  نقاط 
روستايي  نقاط  از  برخي  و  و شهرکرد  لردگان  در شهرستان  هاي  زاينده رود 
زراعت  واسطه  به  اول  گروه  که  اردل،  و  فارسان  شهرستان هاي  در  مستقر 
کارهاي  از  حاصل  درآمدهاي  واسطه  به  دوم  گروه  و  رونق  پر  وباغداري 

فصلي درکشورکويت از بنیان هاي اقتصادي نیرومندي برخوردار شده  اند.
و  مبنا  درآنها  فرهنگي  اجتماعي-  مثبت  تحوالت  و  پويايي  که  نقاطي   ب( 
محور اصلي حصول توسعه  اي نسبتًا پايدار بوده است. از اين گروه مي توان 
مراکز  ويژه  به  و  شهرها  استحفاظي  حوزه  در  مستقر  روستايي  نقاط  به 
شهرستان هاي استان اشاره نمود که متأثر از تعامالت فرهنگي- اجتماعي با  
نقاط شهري پیرامون از بنیان هاي فرهنگي- اجتماعي)مادي ومعنوي( نسبتًا 
مناسبي برخوردار شده اند اشاره نمود، موضوعي که توانسته فرآيند حصول 

توسعه پايدار را تسهیل وتسريع نمايد. 
ج( نقاطي که پويايي و تحوالت مثبتي به صورت همزمان، در وجوه دو گانه 
فوق درآنها مبنا و محور اصلي دستیابي به توسعه ای نسبتًا پايدار بوده است 
)بهترين وجه ممكن در توسعه پايدار( شرايطي که در مواقعي خاص وبعضًا 

استثنايي حادث مي شود. 
 چنانچه ازجدول )7( نیز پیداست آن دسته از نقاط روستايي که درگروه 
»الف« قرار مي گیرند، هر چند به لحاظ امتیاز نهايي در زمره نقاط روستايي 
برخوردار از توسعه پايدار قرارگرفته اند، اما توسعه مذکور به دلیل ماهیت مرد 
ساالرانه و عدم اهتمام جّدي به مسائل اجتماعي- فرهنگي و حقوقي زنان، 

الزامًا نتوانسته است توأم با ارتقاء جايگاه اجتماعي- فرهنگي ايشان باشد. 
يا  جنوبي  غربي-  حوزه  سطح  در  نقاطي  وجود  شاهد  اساس  اين  بر 
و  لردگان  شهرستان هاي  قلمرو  در  ويژه  به  استان،  ايلیاتي(  )کوهستاني- 
فارسان مي باشیم که با وجود استقرار در وضعیتي نسبتًا پايدار، به دلیل نقش 
محوري يا توجه بیشتر به برنامه های اقتصادي و زيست محیطي )با ماهیتي 
عمدتًا مردساالر( در آنها زنان روستايي از جايگاه متوسط و نازلي برخوردار 

مي  باشند)آل ابراهيم،80:1381(. همچنین از مجموع 17 نقطه روستايي پايدار، 
از جايگاه  در 29 درصد  و  متوسط  از جايگاه  در53 درصد  زنان روستايي 
میداني  مطالعات  براساس  ديگر،  سوي  از  برخوردارند.)جدول7(  نازلي 
زمینه  بعضًا  که  عواملي  جمله  از  گرفته،  صورت  کتابخانه ای  وبررسي هاي 
ارتقاء نقش اقتصادي  زنان روستايي را در نقاط روستايي برخوردار از توسعه 
زير خالصه  عوامل  مجموعه  در  است  نموده  فراهم  ناپايدار  و  پايدار  نیمه 

مي شود: 
*افزايش تعامالت اجتماعي- فرهنگي با جوامع شهري )به دلیل استقرار در 
حوزه های عملكردي شهرها( وافراد غیربومي )از جمله گردشگران(. چنانچه با 
کاهش فاصله از مراکز شهرستان هاي استان )بعنوان کانون هاي شهري توسعه 
به  مي شود،  افزوده  روستايي  زنان  اقتصادي  اجتماعي-  جايگاه  بر  يافته تر( 
گونه ای که در مجموع، 56 درصد از نقاطي که زنان روستايي درآنها برخوردار 
از جايگاه بااليي مي باشند در فاصله 30 کیلومتري و کمتر،39 درصد درفاصله 
مراکز  از  بیشتر  و  کیلومتري  فاصله 70  در  کیلومتري و 5 درصد  تا 70   30
شهرستان هاي استان مستقر مي باشند.در توجیه اين مطلب مي توان به آستانه 
تأثیرگذاري جهان بیني شهري در تعريف متغیرهاي جديد معرف جايگاه زن 
اشاره نمود، چنانچه با جايگزيني برخي از متغیرهاي جديد به جاي متغیرهاي 
سنتي و فرصت دسترسي بهتر وبیشتر زنان روستايي ساکن در شعاع عملكردي 
شهرها به متغیرهاي مذکور، همچون سطح تحصیالت باالتر، اشتغال و درآمد 
مستقل از مردان، تسلط بر فنّاوري روز و... امكان ارتقاء جايگاه اقتصادي ايشان 

در فرآيند توسعه پايدار بیش از گذشته فراهم شده است.
* اجراي برنامه های ضربتي کوتاه و میان مدت، همچون برگزاري دوره های 
خانوادگي  فردي،  ونیازمندي هاي  مهارت ها  در خصوص  مختلف  آموزشي 

واجتماعي- اقتصادي زنان روستايي.
* ايجاد تعاوني ها و تشكل هاي غیردولتي زنان  در ابعاد اجتماعي- فرهنگي، 

اقتصادي، سیاسي، حقوقي، زيست محیطي و... .

جدول)5(: میزان پايداري توسعه در نقاط روستايي منتخب به تفکیک حوزه و شهرستان

شهرستانحوزه

مجموع نقاط شهرستانميزان پایداري توسعه در نقاط روستایي منتخب

ناپایدارنيمه پایدارپایدار

درصدتعداد
تعداد

درصد
تعداد

درصد
تعداد

درصد

شهرستانحوزهشهرستانحوزهشهرستانحوزه

غربي- جنوبي
)کوهستاني- ایلياتي(

10594564627640272249لردگان

212100000000000024فارسان

3172743136427361124اردل

2122032330533501023کوهرنگ

45100-15100-13100-17100مجموع

شرقي
)دشتي-دهقاني(

150145837113314764شهرکرد

150251172526750436بروجن

11100-3100-6100-2100مجموع

مأخذ: استخراج و محاسبه  بر مبناي نتایج حاصل از پرسشنامه عمومي روستا
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وحتي  کشور  مناطق  ديگر  به  کار  براي  روستايي  مردان  مهاجرت   *
سايرکشورهاي همجوار ودر نتیجه امكان دسترسي، کنترل ومديريت بهتر و 

بیشتر زنان روستايي بر منابع وعوامل تولید درغیاب مردانشان.
گفتني است چنانچه نتیجة کاربست ضريب همبستگي پیرسون درتعیین 
روستايي  زنان  جايگاه  بین  مي دهد،  نشان  مذکور  متغیرهاي  آماري  ارتباط 
منطقه مورد مطالعه و دسترسي يا کنترل ايشان بر منابع و عوامل تولید، رابطه 

معناداري با  ضريب همبستگي )0/564(وجود دارد.

جدول )6( رابطه همبستگي بین جايگاه زنان روستايي با مالکیت يا 
دسترسي بر منابع وعوامل تولید

فراوانيمتغير
 )حجم نمونه(

 ضریب
همبستگي

 سطح
معناداري

 مالکيت یا دسترسي بر
4570/578x<0/05منابع وعوامل توليد

از ديگرنتايج قابل تعّمق تحقیق، جايگاه باالي اقتصادي زنان روستايي در 
درصدي از نقاط ناپايدار و بعضًا نیمه پايدارمستقر درحوزه های همگن استان 
است، نكته ای ظاهراً بعید، امّا واقعیتي مسّلم،که نتايج تحقیق از جمله داليل آن 

را در عواملي چون، غلبه باورها و متغیرهاي سنتي، عرفي وعامیانه اي)همچون 
تعداد فرزند پسربیشتر، تعلق به خانواده بزرگ تر و...(نشان مي  دهد، عواملي 
از حوزه  از حوزه غربي- جنوبي و بخش  هايي  که هنوز در بخش اعظمي 
شرقي استان در تعريف جايگاه و شأن اجتماعي- اقتصادي زنان روستايي 
و  پايدار  نیمه  روستايي  نقاط  از  بسیاري  در  حال  همین  در  است.   دخیل 
پايدار )در حال توسعه و نسبتاً توسعه يافته( نیزشاخص  ها و متغیرهاي عرفي 
و سنتي معرف جايگاه زنان به تدريج رنگ باخته و متغیرهاي جديد متأثر 
باالتر، داشتن يک شغل دولتي،  الزامات زمان)همچون سطح تحصیالت  از 
مالكیت ويا کنترل برمنابع و...( نیز به دلیل تنگناهاي توسعه جايگزين نشده 
است، لذا زنان در مرحله گذار، جايگاه واالي سنتي خود را از دست داده و از 
زمینه  هاي ترفیع متناسب با متغیرها وشاخص  هاي معاصر نیز بهره مند نشده-

 اند.  به گونه  اي که در شرايط غلبه شاخص ها و متغیرهاي وضع موجود يا 
به تعبیرديگر توسعه نیمه پايدار حاکم بر شرايط ساختاري 29درصد از نقاط 
زنان  استان در23درصد،  منتخب مستقر در حوزه غربي- جنوبي  روستايي 
جايگاه  داراي  درصد،  در46  اقتصادي،  باالي  ازجايگاه  برخوردار  روستايي 

متوسط ودر31درصد، از جايگاه نازلي برخوردارمي باشند. )جدول 7(
شرقي  حوزه  در  پايدارمستقردر  نیمه  نقاط  مجموع  از  حال  همین  در 
زنان  درصد  در83  مي دهند،  تشكیل  را  آن حوزه  نمونه  نقاط  درصد  که55 
برخوردار ازجايگاه باال ودر17درصد داراي جايگاه نازلي مي باشند. عالوه بر 
اين چنانچه از جدول )7( نیز پیداست از 15 نقطه روستايي ناپايدار مستقر در 

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

حوزه هاي
نقاط روستایيوضعيت توسعههمگن

جایگاه اقتصادي

پایينمتوسطباال
مجموع

درصدتعداد

غربي- جنوبي
)کوهستاني- ایلياتي(

پایدار
3951738تعداد
-185329100درصد

نيمه پایدار
 3641329تعداد
-234631100درصد

4471533تعدادناپایدار
-272746100درصد

مجموع حوزه
10191645100تعداد
-224236100درصد

شرقي
)دشتي – دهقاني(

پایدار
200218تعداد
-10000100درصد

نيمه پایدار
501655تعداد
-83.17100درصد

111327تعدادناپایدار
-33/333/333/3100درصد

مجموع حوزه
81211100تعداد
-73918100درصد

مأخذ:  محاسبات حاصل از نتایج پرسشنامه عمومي روستا واختصاصي زنان روستایي
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حوزه غربي-جنوبي يا )کوهستاني- ايلیاتي( استان که درمجموع 33درصد 
داراي  زنان  در27درصد  مي دهد،  تشكیل  را  حوزه  آن  منتخب  نقاط  ازکل 
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 مي باشند، در33 درصد داراي جايگاه باال ودر66/6 

درصد باقیمانده از جايگاه اقتصادي متوسط ونازلي برخوردارند. 
در نهايت چنانچه در جدول )8( نیز پیداست، در تعیین ارتباط آماری 
پايداری  میزان  با  بختیاری  و  چهارمحال  استان  روستايی  زنان  جايگاه  بین 
توسعه بايد خاطر نشان ساخت، چنانچه نتیجه کاربست ضريب همبستگی 
الندا )l(24 در تعیین رابطه بین دو متغیر مذکور نشان می دهد، اين همبستگی 
دوحوزه شرقی يا دشتی – دهقانی با ضريب l =0/5 افزونتر از حوزه غربی- 
جنوبی يا کوهستانی- ايلیاتی استان با ضريب l=0/18 می باشد بنابراين در 
مجموع، جايگاه اجتماعی- اقتصادی زنان روستايی استان در حوزه شرقی 
بیش از حوزه غربی- جنوبی متأثر از شرايط محیطی موجود به لحاظ میزان 

پايداری توسعه بوده است.

جدول )8( رابطه همبستگی بین جايگاه زنان روستايی با میزان 
پايداری توسعه

اجزاء رابطه

حوزه
õÔiFdNl

86100/5شرقی

2217450/18غربی- جنوبی

 مأخذ:  محاسبات مولف

نقشه )3(جايگاه 
زنان روستايي استان 

چهارمحال و بختیاري در 
نقاط روستايي منتخب

ترسیم:مؤلف

11- نتيجه گيري وارائه پيشنهادات:
 با عنايت به آنچه گذشت، زنان روستايي استان چهارمحال و بختیاري، 
متناسب با مقتضیات مكاني- فضايي و زماني حاکم در هرحوزه همگن  و در 

فرآيند حصول توسعه پايدار داراي کارکردهای اقتصادی متفاوتي مي باشند.
 از سوي ديگر هرگونه تحول کّمي و کیفي در کارکرد ايشان تأثیرات 
به  بر سطوح ساختاري گوناگون  يا غیرمستقیم  به گونه ای مستقیم  را  خود 
لحاظ میزان پايداري توسعه بر جاي مي گذارد. بر اين اساس الزم است تا در 
راستاي بسترسازي مناسب  جهت ترفیع کارکرد اقتصادي ايشان در نقاط و 

نواحي روستايي استان پیش از هر چیز، نسبت به تثبیت و تداوم شاخص هاي 
پايداري در نقاط نسبتًا پايدار و بسط واشاعه شاخص هاي مذکوردر نقاط و 

نواحي نیمه پايدار و ناپايدار، هّمت گماشت.
عالوه بر اين به منظور تحقق آرمان فوق و با عنايت به يافته های پژوهش 

پیشنهادات آتي ارائه مي گردد: 
کارکرد  تعريف  در  عامیانه  ناپسند  باورهاي  و  افكار  از  برخي  زدودن   -1
اقتصادي زنان روستايي با جايگزيني باورهاي صحیح و منطقي در تعريف 

جايگاه ايشان.
در  پايدار  توسعه  ارتقاء شاخص هاي  و  تداوم  تثبیت،  در جهت  2- تالش 
مناطق روستايي استان با جلب مشارکت و همیاري زنان روستايي در قالب 

تشكل هاي خصوصي )غیردولتي( و تعاوني ها.
3- جايگزيني متغیرهاي جديد در تعريف کارکرد اقتصادي زنان روستايي 
و  وحرفه ای  فنّي  مهارت هاي  آموزشي،  امكانات  واشاعه  بسط  با  استان، 
فراهم سازي زمینه اشتغال پايدار ومتناسب با قابلیت هاي محیطي در هر حوزه 
همگن وشهرستان هاي مربوطه، به ويژه درنقاط روستايي مستقر در پهنه هايي 
فراتر از آستانه خدماتي- فرهنگي مراکز شهرستان هاي استان، با رهايي از بند 

باورهاي مبتني بر قطب گرايي در رشد.
4- جايگزيني متغیرهاي مبتني بر استعدادها وشايستگي هاي فردي به جاي 
کارکرد  تعريف  در  طايفه ای  خانوادگي-  وابستگي هاي  بر  مبتني  متغیرهاي 
اقتصادي زنان روستايي ، به ويژه در شهرستان هاي کمتر توسعه يافته مستقر 
اجتماعي-  برنامه های  از  بهره گیري  با  استان  ايلیاتي  کوهستاني-  حوزه  در 
فرهنگي واقتصادي گوناگون و مكانیزم هاي اجرايي خاصي که زنان روستايي 

در آنها برخوردار از نقشي محوري باشند.
5- شناخت قابلیت هاي فردي- اجتماعي و توان هاي اقتصادي زنان روستايي 
با  تناسب  در  ازآنها،  شايسته  بهره وري  و  سازماندهي  راستاي  در  استان 
مقتضیات مكاني- فضايي حاکم بر هر حوزه همگن و شهرستان هاي مربوطه، 
با هدف فراهم سازي زمینه اشتغال پايدار،کسب درآمد مستقل از مردان، ايجاد 
اجتماعي-  کارکرد  و  جايگاه  ارتقاء  بالطبع  و  اجتماعي  تشّكالت  توسعه  و 

اقتصادي ايشان.
اجتماعي-  جايگاه  وارتقاء  روستايي  زنان  جامعه  دامن  از  فقرزدايي   -6
اقتصادي ايشان، درکلیه نقاط ونواحي روستايي استان، به طور عام و در نقاط 
ناپايدار و نیمه پايدار مستقر در شهرستان هاي کوهرنگ، اردل و بخش هاي 
جنوبي وغربي شهرستان لردگان از حوزه کوهستاني- ايلیاتي استان به شكلي 
خاص، با حمايت از دانش بومي، واگذاري فنّاوري )دانش- روش و ابزار( 
مناسب و افزايش زمینه کنترل و دسترسي ايشان بر منابع و عوامل تولید با 
عنايت به ارتباط متقابل عامل مذکور با  ارتقاءجايگاه اجتماعي- اقتصادي 

در فرآيند توسعه پايدار.
7- فراهم ساختن زمینه افزايش دسترسي،کنترل وحتي تملک زنان روستايي 
بانكي  تسهیالت  عرضه  راهكارهايي چون،  ارائه  با  تولید  وعوامل  منابع  بر 
ارزان قیمت، ايجاد وگسترش تعاوني هاي تولید و تشّكل هاي غیردولتي زنان 

و... با لحاظ استعدادهاي آشكار و پنهان هر حوزه همگن.
زنان  جانبه  همه  مشارکت  زمینه های جديد  تعريف  و  آگاهي  8- گسترش 
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روستايي استان در فرآيند حصول توسعه پايدار )در کلیه مراحل برنامه ريزي، 
اجرا، بهره برداري ونظارت بر طرح هاي توسعه( با بهره گیري از اطالعات و 

فنّاوري ارتباطات.
9- همراهي و هم پیماني دولت مردان، مسئولین استاني و فعالین جامعه زنان 
اعم از تشكل هاي دولتي و غیردولتي در عمل به تعهدات بین المللي، از جمله 
اجراي دقیق مفاد مندرج در سومین بخش از متن نهايي دستورکار 21 اجالس 
زمین )اجالس سران( به منظور ارتقاء جايگاه وتقويت کارکرد سازنده زنان 
و به ويژه زنان روستائي در فعالیت هاي اقتصادي)سازمان توسعه و محيط زیست 
زنان، 2003، شبکه اینترنت(. گفتني است تحّقق پیشنهادات مطروحه، مستلزم طي 
فرآيند اصالح ودگرگون سازي در وجوه سه گانه ادراکي )ذهني( ساختاري 
)قوانین، مقررات و...( و کارکردي )عیني- اجرايي( جامعه مي باشد، تا بدين 
طريق فضاي جغرافیايي قلمرو تحقیق در تمامي ابعاد مرئي ونامرئي خود، 
پیرامون ودر  با محیط  مثبت درتعامل زنان روستايي  بروز تحوالتي  مستعد 

نتیجه ارتقاء کارکرد اقتصادي ايشان در فرآيند حصول توسعه پايدارگردد.
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2- مشتمل بر جميع عوامل و عناصر طبيعی و انسانی
3-Sustainable Development Index(SDI)

4- شرایط عمومي حاکم برمکان و فضاي زیست انسان،شامل محيط طبيعي- 
اکولوژیکي، 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)
21-گفتنی است با توجه به ماهيت پویای توسعه بالطبع نمی توان هر یک از 

سطوح سه گانه پایداری را امری مطلق تلّقی نمود.
22-وزن هر گویه با نظر کارشناسی و با توجه به شدت و ضعف یا ميزان 

اهميت هر گویه )پاسخ( در فرآیند توسعه تعيين می گردد.
23- گویه برخوردار از وزن بيشتر، توسعه پایدارتر.

24-در این رابطه õÔi = جمع بيشترین فراواني های هر طبقه متغير مستقل                                                                   
                      

Fd= بيشترین فراوانی کل متغير وابسته
N = تعداد کل متغيرها


