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  چکیده

صورت آشکار بیان شـده اسـت.   ها در حفاظت از منابع طبیعی بهروستایی و همچنین نقش آندر مطالعه حاضر نقش زنان در مناطق 

بخش کشاورزي اشتغال دارند و  مردم روستایی و عشایري، اعم از مردان و زنان کشورهاي در حال توسـعه و از جملـه ایـران، در بیشـتر

روسـتایی   توسـعه  رونـد  اي درکننـده تعیین و مهم نقش روستایی . زناناست طبیعـیهاي شغلی آنان در ارتباط مستقیم با این منابع فعالیت

برخالف این که زنان وابستگی و ارتباط بیشتري نسبت به مردان به منابع طبیعی براي استفاده خانواده و درآمد دارند، آنها اغلب در  .دارند

دارند. زنان در کشورهاي در حال توسعه اغلب نقش مراقبت از خانواده را تصمیمات مربوط به مدیریت منابع تأثیر کمتري نسبت به مردان 

باشـند.  هاي جهان، زنان به منابع جنگلی براي رفاه افرادي که تحت مراقبت آنها هستند، وابسـته مـی  گیرند. در بعضی از قسمتعهده میبه

، غذا براي خانواده و علوفه بـراي دام  حصارکشىسوخت،  آوري تولیدات جنگلی براي بعضی اهداف نظیرها، مخصوصاً جمعاین فعالیت

منظـور  باشد. بـه گیرد. چهار راهبرد دولتی، خصوصی، تعاونی و عمومی در جلب مشارکت زنان در منابع طبیعی مورد توجه میرا دربر می

 منـابع  آموزشـی  هـاي طرح در زنان شارکتم، تبلیغهاي نیاز به فعالیت طبیعی منابع ياحیا و توسعه و ترویج امر در زنان مشارکتتقویت 

-پـروژه  و هاطرح انجام در سرعت و خوداتکایی و اعتماد حسن افزایشو  زنان ویژهبه جامعه مختلف اقشار آگاهی سطح ارتقاء و طبیعی

  باشد.می طبیعی منابع هاي

  زنان روستایی، مشارکت، منابع طبیعی، مناطق روستایی کلیدي: واژگان
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  مسألهبیان 

ها نسبت به زن تغییر یافته و سبب شده است که بشري اتفاق افتاده است، دیدگاه با تغییرات و تحوالتی که در جامعه

). بخشی از این 1385حامدي، زنان با حضور در جامعه، بتوانند در فرآیند توسعه نیز بیش از پیش ایفاي نقش کنند (اشرف

و  اقتصادي زندگی هايزمینه تمامی در زنان آن، مشارکت باشد که الزمهار روستایی میتوسعه و پیشرفت مربوط به توسعه پاید

ها به باشد. روحیات، احساسات و ارتباطات متفاوتی که زنان در مقایسه با مردان دارند سبب شده است تا آناجتماعی می

 مردم روستایی و بیشـتر). 1391ي و همکاران،نابودي و تخریب محیط زیست و منابع طبیعی بیش از مردان توجه کنند (خسرو

هاي بخش کشاورزي اشتغال دارند و فعالیت عشایري، اعم از مردان و زنان کشورهاي در حال توسـعه و ازجملـه ایـران، در

 زنان جمله از و روستاییان زندگی مستقیم ارتباط به توجه با. پس است شغلی آنان در ارتباط مستقیم با این منابع طبیعـی

 و هاگذاريسیاست اولویــت در هاي منابع طبیعی و توسعه روستایی،مشارکت زنان در طرح بایـد منـابع، ایـن بـا روستایی

منزلۀ نیمی از منابع انسانی، از موضوعات و  توجه به مشارکت زنان به .)Karamidehkordi, 2010( گیرد قرار هايریزبرنامه

عالوه ابزار مؤثري در تحقق اهداف توسعۀ پایدار  د. بهرو شمار میاهداف اساسی توسعۀ اجتماعی و اقتصادي در هر کشور به

یافتگی یک کشور، میزان مشارکت و نقش زنان در آن کشور است. با  هاي درجۀ توسعه رو، از شاخص این شود؛ از محسوب می

هاي توسعه از  توان در جهت انجام بخشی از اهداف و برنامه هاي موجود در زنان و توان بالقوة آنان می توجه به پتانسیل

گیري و  جانبۀ آنان اعم از همفکري، مشاوره، همکاري، تصمیم مشارکت آنان بهره جست. مشارکت زنان به معنی دخالت همه

یند مدیریت جامعه مشارکت فعالی آدهد در فر محیطی است که به آنان امکان می اجرایی در امور اقتصادي، سیاسی و زیست

هاي . جهت مشارکت همگانی مردم روستایی مخصوصاً زنان، ابتدا باید ظرفیت)1391خیرآبادي،  نیا و محبی داشته باشند (فاضل

 روستایی زنان باید مهم، امـر ایـن تحقـق بـرايها، کمک کرد. آن سازيظرفیت و توانمندسازيها را شناسایی کـرده و به آن

 بهره آنان از سازيظرفیت مشارکتی طرحهاي اجـراي و طراحـی ریـزي،برنامـه مختلـف مراحـل در و شوند عمل وارد

ها نسبت به اهمیت منابع طبیعی هاي جوامع روستایی به درك آنها و توانمنديآشکارسازي و روشن کردن ظرفیت. گرفت

تري از ارتباط معیشت خودشان با منابع طبیعی داشته باشند و در حفظ شود تا درك صحیحکمک کرده و از طرفی سبب می

 جهت در روستایی زنان به باید بنابراین،هاي آینده تالش کرده و مشارکت بهتري داشته باشند. این منابع خدادادي براي نسل

 هـاریـزيبرنامـه با و کـرد الزم توجـه آنان نهفتـۀ هـايتوانـایی سازيظرفیت و موجودشان هـايظرفیـت بـه آنـان بـردن پی

 تقویت و سازيظرفیت بـه ابتـدا منـابع، ایـن حفظ و طبیعی منابع مدیریت بهبود جهت در مناسب هايگذاريسیاست و

هاي مختلف منابع طبیعی و توسعه روستایی ها در طرحمشارکت دادن آن سـازي،زمینـه این با و پرداخت آنان هايتوانایی

 در روستایی خـانوار مـؤثر و فعـال عضـو منزلـۀ بـه زنـان نقش بنابراین،). 1392و همکاران،  خوشبو( فراهم خواهد شد

 انجام مذکور رهیافت در آنان مشارکت جلـب جهـت در الزم اقـدامات بایـد و اسـت چشـمگیر مشـارکتی مـدیریت اعمال

  .است آنان نیازهاي شناخت مستلزم خود این که گیرد

  

  معرفی دستاوردها

  زنان و اهمیت مشارکت آنها  -

بیشتري نسبت به مردان به منابع غیرچوبی براي استفاده خانواده و درآمد دارند، آنها اغلب  وابستگیبرخالف اینکه زنان 

شود. در هایشان درنظر گرفته نمیدر تصمیمات مربوط به مدیریت منابع تأثیر کمتري نسبت به مردان دارند، و اغلب، اولویت

گیري مضر) نقش بیشتري در شکار دارند هاي سبدي، ماهیهاي خاص (تورها، تلهتکنولوژيآمریکاي التین، زنان با استفاده از 

کنند. ولی در بقیه کارها، نقش زیادي ندارند؛ در بعضی جوامع، زنان افرادي هستند که حیوانات را شناسایی و ردیابی می
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اسایی کرده و یک تالش ویژه براي مشارکت زنان ها را شنهاي استفاده محلی از محصوالت غیرچوبی باید این تفاوتارزیابی

  و نشان دادن نیازهایشان انجام دهد. 

الخصوص در مناطق جنگلی، مشارکت زیادي داشته و از نظر از قدیم، زنان براي معیشت و اقتصاد خانوارها، علی

ت غیرچوبی داراي اهمیت آوري، فرآوري، مصرف و تجارت محصوالفرهنگی کامالً پذیرفته شده است. نقش زنان در جمع

طور مستقیم در افزایش درآمد هاي خانگی انجام داده و بهطور همزمان و هماهنگ با فعالیتاین کارها را به باشد. وزیادي می

- الخصوص میوهعملیات فرآوري روي محصوالت برداشت شده علی .)Hasalkar and Jadhav, 2004( شوندخانوار سهیم می

هاي برداشت شده از طریق زنان، هم میزان اشتغال زنان را باال گیرد. انجام فرآوري روي میوهها، عمدتاً توسط زنان صورت می

آوري و فرآوري . جمع)Kalu and Rachael, 2006(کند افزوده محصوالت را چند برابر می برد و از طرف دیگر ارزشمی

دالیل مختلفی ازجمله: سهولت دسترسی به منابع جنگلی، انجام همزمان کارهاي خانه با ایجاد درآمد و تولیدات جنگلی به 

  شود. دانش و اطالعات آنها در استفاده از تولیدات جنگل، توسط زنان بیشتر حمایت می

  

  داري در جهان در حال توسعهزنان و جنگل -

هاي جهان، گیرند. در بعضی از قسمتعهده میمراقبت از خانواده را بهزنان در کشورهاي در حال توسعه اغلب نقش 

آوري ها، مخصوصاً جمعباشند. این فعالیتکه تحت مراقبت آنها هستند، وابسته می افراديزنان به منابع جنگلی براي رفاه 

). IUCNگیرد (دام را دربر می ، غذا براي خانواده و علوفه برايحصارکشىتولیدات جنگلی براي بعضی اهداف نظیر سوخت، 

 شود. هاي زیر برجسته میها در مثالروابط ویژه مابین زنان و جنگل

  شود. در این نواحی، هزار خانواده کشاورز ساکن در نواحی جمعی توسط زنان سرپرستی می 800زیمبابوه: بیشتر از نصف

، کاشت 1براى رشد درختان یجنگلخاص  طقامنهاي توسعه را از طریق مالکیت هاي زنان، منابع جنگلی و پروژهگروه

 .(IUCN)کنند ، مدیریت میممنوعه در جنگل براى رشد درختانخاص و طق امندرختان و توسعه نهالستان و مدیریت 

 هاي معمولی بدست ینها و زمدرصد از درآمدشان را از جنگل 33-45هند: یک مطالعه نشان داد که زنان  2در منطقه اوتار

  . (IUCN)باشد درصد می 13آورند که این مقدار براي مردان تنها می

شوند و مثال گذاري براي مدیریت جنگل نادیده گرفته میحتی با وجود این واقعیت، اغلب اوقات، زنان در موقع سیاست

   باشد:زیر نشانگر این مخمصه می

ی زنان براي تغذیه کردن خانواده خود با برنج کافی براي معیشت یک فاکتور اندونزي، نگران 3در کالیمانتال شرقی   

ها و تراشی ساالنه جنگل بود. هنوز براي مدیران جنگل بیگانه بود که فعالیتگیري خانواده درباره میزان پاكعمده در تصمیم

ها، ظاهراً با این ). این چنین وضعیت4(فائو/کالفرها دخالت داده شود گذاريها و سیاستگیريهاي زنان باید در تصمیمدیدگاه

یک  -داري پایدار ضروري است، مغایرت دارد زیرا، زنانهاي خوب جنگلادعا که مشارکت عمومی براي توسعه سیاست

باشد، ازجمله ساز میاز سیاست توسعه و اجرا مستثنی هستند. این کار به دالیل زیادي مسئله -بخش عمده این سیاست

شود، امنیت ها تقویت میشود، کارآیی سیاستخیص این که آیا به جنسیت با توجه به مدیریت پایدار جنگل توجه میتش

یابد، و زنان دسترسی برابر براي مالکیت زمین هاي بالقوه در بین کاربران جنگل کاهش مییابد، درگیريغذایی افزایش می

  ). IUCNدارند (

                                                           
1 woodlot 
2 Uttar 
3 East Kalimantan 
4
 FAO/Colfer 
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  در منابع طبیعی راهبردهاي جلب مشارکت زنان -

 باشد. چهار راهبرد دولتی، خصوصی، تعاونی و عمومی در جلب مشارکت زنان در منابع طبیعی مورد توجه می

هاي مختلف جنگل، مرتع و بیابان توسط . نظام مشارکت دولتی: در این شیوه تمامی مراحل مدیریت بر منابع طبیعی در بخش1

بخش صنایع دستی و فرآوري و گیاهان اي از زنان در بخش عمدهفعالیت موجب گذاري دولت سرمایهشده و دولت اداره 

 شود. دارویی می

حفاظت،  مندي از تسهیالت بانکی، در زمینههاي شخصی و بهرهستفاده از سرمایهاین راهبرد با ا. نظام مشارکت خصوصی: 2

هاي فنی و ملالعهایی مانند تهیه طرح، تدوین دستورکند، فعالیتبرداري بهینه و توسعه منابع طبیعی اقدام میاحیا، اصالح، بهره

 گیرد.ها با مدیریت بخش خصوصی انجام میشود و اجراي پروژهاجرایی، نظارت و پشتیبانی توسط دولت انجام می

علت مسائل و هگردد که بعنوان یک نظام مشارکتی در مناطقی تشکیل میشیوه تعاونی: تعاونی به. نظام مشارکت زنان به3

 یست.هاي دولتی و خصوصی میسر نشیوهبرداري بههاي بهرهمشکالت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي امکان اجراي سایر نظام

تواند از سنین خردسالی شروع شود و تا سنین کهولت تداوم داشته باشد. در نظام . نظام مشارکت عمومی: این مشارکت می4

  .شودهاي همگانی، در بین اقشار مختلف مردم ایجاد حساسیت میشمشارکت عمومی از طریق آموز

 در زنان مشارکت، تبلیغهاي نیاز به فعالیت طبیعی منابع ياحیا و توسعه و ترویج امر در زنان مشارکتبه منظور تقویت 

 و خوداتکایی و اعتماد حسن افزایشو  زنان ویژهبه جامعه مختلف اقشار آگاهی سطح ارتقاء و طبیعی منابع آموزشی هايطرح

 داراي جامعه پویا و فعال جمعیت از نیمی عنوانبه زنان بنابراینباشد. می طبیعی منابع هايپروژه و هاطرح انجام در سرعت

 و هاعرصه در توانمی آنان بالقوه نیروي از که باشندمی طبیعی منابع توسعه و ترویج امر در فراوانی هايتوانمندي و هاقابلیت

   .نمود استفاده الذکرفوق هايزمینه

  

  ترویجی توصیه

 نیمی عنوانبه زنان نقش اهمیت بین این در. باشدنمی پذیرامکان مردم مشارکت بدون طبیعی منابع از حمایت و نگهداري

 گسترش و ترویج، زنان مشارکت جلب و کردن آماده، سازيزمینه براي. نیست پوشیده کسی بر طبیعی منابع بردارانبهره از

 خاص منابع هايتعاونی و هاNGO غیردولتی هايسازمان، هاتشکل، هاانجمن قالب در باید خاصی طوربه طبیعی منابع فرهنگ

، پشتیبانی مستلزم امر این. گردد ریزيبرنامه مردمی مشارکت شیوهبه طبیعی هايعرصه مدیریت نیز شود و سازماندهی طبیعی

 و شده تقویت، زمان جریان در پویا حرکت یک عنوانبه و باشدمی ايبرنامه و اعتباري، اداري، حقوقی، آموزشی هايحمایت

 هاي پروژه و ها طرح از حمایت جهت، مشخص بودجه تخصیص و هدفمند و بلندمدت ریزي برنامه توانمی .یابدمی تکامل

راهبردهاي مشارکتی خصوصی و تعاونی  .ریزي نمودزنان پی مشارکتتقویت  زمینه در غیردولتی و دولتی اجرائی و پژوهشی

 تر از بقیه راهبردها مورد توجه قرار بگیرد. انتظارتواند بیشتر و پررنگهاي مختلف میبراي تقویت مشارکت زنان در عرصه

 روستایی، زنان فعال مشارکت جلب و مربوطه مسئوالن با الزم هماهنگی ایجاد و صحیح ریزيبرنامه صورت در رودمی

 طبیعی منابع فرهنگ تبدیل جهت در اساسی گام بتوان طبیعی منابع هايعرصه توسعه و احیاء حفظ، امر در شهري و عشایري

  . برداشت عمومی معارف به
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