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امروزه توسعه پایدار یکی از اصلی ترین دغدغه های کشورهای در حال توسعه است. صنعت 
گردشگری همواره فرصتی مناسب برای به وجود آوردن توسعه پایدار و همچنین ابزاری مناسبی 
برای رشد اقتصادی در جوامع گوناگون بوده است. همانطور که میدانیم عوامل گوناگونی موجب 
میشود تا گردشگران تجربیات متفاوتی را در طول سفر خود بدست آورند ، خوراک و نوشیدنی 
همواره یکی از مؤثرترین فاکتورها بر تجربه گردشگران بوده و حتی باعث رشد و ترقی بسیار از 

مقاصد گردشگری نیز شده است.
باتوجه به نقش مؤثر خوراک و نوشیدنی شرکت بومی فود فعالیت خود را به عنوان عضو کوچکی از 
صنعت گردشگری با هدف باال بردن سطح تشریفات و پذیرایی و همچنین شناساندن طعم خوراک 
و نوشیدنی ایران زمین به گردشگران داخلی وخارجی آغاز نمود. باشد تا با کمک پروردگار بلند 

مرتبه گامی هرچند  کوچک در رشد و شکوفایی میهن عزیزمان ایران برداریم.   

هاشمی  اله  نیایش)آیت  بزرگراه  به  نرسیده   / عصر  ولی  خیابان  تهران/ 
طبقه ۱۵  / کیان  برج   / ناصری  کوچه  نبش  رفسنجانی(  
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- مقاالت و یادداشت های به چاپ رسیده
    در ]دهکده مهر[  صرفاً بیانگر آراء و نظرات صاحب قلم بوده

    و ]دهکده مهر[ هیچ مسئولیتی در برابر آنها ندارد.
- ]دهکده مهر[ در بررسی و اصالح مطالب ارسالی، آزاد است. 

- نقل مطالب و عکس ها با ذکر منبع و جهت استفاده
    در امور تحقیقی و تحلیلی بالمانع است.

مجموعه  ای که برای ایجاد اشتغال
در کشور کار می کند، باید مثل اتاق جنگ

دوران دفاع مقدس که شب و روز 
نمی شناخت، کار کند.
رهبر معظم انقالب اسالمی 

1381/1/9

صاحب امتیاز و مدیرمسوول: 
علی رضا کیوان فرد

alikeyvan.1357@gmail.com

قائم مقام مدیرمسوول
و جانشین سردبیر:

الهام صالح
marjan.saleh2000@gmail.com

معاونت حقوقی: بابک صدیقی دهکردی  

 دبیر شورای سیاست گذاری: 
 سید علیرضا کاظمی دوالبی

سردبیر: مهدی خورسند لیه چاک
 دبیر هیئت علمی: مرتضی طالع ماسوله

 هیئت تحریریه:
مرضیه نجفی زاده / محمد حسین جبل عاملی

 ساسان سید توکلی/ رامین شیرعلی پور / پژمان رضوی اسپلی
سجاد کوچک نیا / مهرناز اسکندری / امیرپوریا فرخی منش

سمانه غفوری روزبهانی / سید محمد ساالر کاظمی دوالبی
اعظم سادات حسینی / فرشاد صالح

طراح گرافیک: ملیحه عنبری

آدرس دفتر رسانه:
تهـران. خیابـان دیباجی شمالی.

نرسیده به بزرگراه آیت اله صدر. خیابان محمود نوریـــان
خیابان دقـوز. خیابان صفا.کوچه پیوست. پــالک 3

کدپستـی:1953644813
شمـاره تماس و نمابر: 22282193

چاپ: آرش
تهران، میدان قیام، خیابان ری، ابتدای پل ری

سمت راست، پالک 43۷ 
تلفن: 335006۷1
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سودا یا واقعیت توسعه؟
مسیری که  از خیال تا واقعیت

 باید پیموده شود
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یادداشت سردبیر...
]06[ نگاه درست به جایگاه بانوان در تولید و اقتصاد  

یادداشت...
]0۷[ اولویت های زمینه ساز مشارکت اجتماعی-اقتصادی بانوان 

]پرونده شماره پنجم توسعه پایدار[
]09[ توسعه برای توانمند سازی همه زنان و دختران  

]10[ اشتغال زنان و نقش آنان در توسعه کشور  
]14[ رشد 6درصدی مشارکت زنان در اقتصاد ایران  
]15[ زن روستایی و توسعه روستا   

سودا یا واقعیت توسعه؟ 
]20[ مسیـری که  از خیـال تا واقعیت بایـد پیموده شـود 
]22[ بالندگی اقتصادی در گرو برابری جنسیتی  
]24[ همایش »دیلمان در مسیر توسعه پایدار«  
]30[ روستا و توسعه    
]34[ نقش کشاورزی در توسعه روستایی   
]36[ توسعه پایدار و امنیت دولت   
]38[ پرنده نگری و توسعه اقامتگاه های بوم گردی  

باشگاه های کارآفرینان نوجوان محلی
]40[ برای آموزش های کارآفرینی به سبک نوین است  
]42[ دلیل بی اعتمادی به نتایج طرح های توجیهی  

استان گیالن برای اجرای طرح مطالعه
]44[ جامعه گردشگری انتخاب شد   

لزوم انجام ارزیابی زیست محیطی در برنامه ریزی
]46[ طرح های گردشگری روستایی   

خانه خالق؛ الگویی مناسب برای توانمندسازی 
]48[ جامعه بومی گیالن    
]50[ صیانت از میراث فرهنگی ناملموس وظیفه ملی است 

تفاوت ماهوی گردشگری ماجراجویانه با فعالیت های
]51[ مخرب زیست  محیطی    
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یادداشتسردبیر...

نيمي از نيروي انساني هر جامعه زنان هستند. زن و مرد دو 
جنس مخالف همچون دو بال پرنده حيات بشر را به سر منزل مقصد 
مي رسانند. همگامي و همدوشي اين دو، حيات بشري را استمرار 
مي بخشد يکي از اين دو جنس يعني زن چه نقش و جايگاهي انجام 
فعاليت هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ... دارد، جايگاه شغلي 
زنان چگونه است. بطور کلي براي فعاليت زنان سه نگرش و نظريه 
وجود دارد نظر اولي معتقد است حضور زن در خارج خانه الزم نيست 
نظر دوم اظهار مي دارد که خانه زندان زن است عرصه فعاليت زن 
خارج از خانه است، نظريه سوم معتقد است که زن موجودي است 
که هم براي حضور در خانه و هم در جامعه آفريده شده است. هر 
کدام از نحله هاي فکري فوق داليلي را براي اثبات نظر خود ارايه 

داده اند.
در غرب به تساوي حقوق زن و مرد از جميع جهات حمايت 
مي شود ولی به تفاوت هاي طبيعي ميان آنان توجه نمي شود و تشابه 
زن و  مرد نمود پيدا مي کند. مشارکت شتاب آلود زنان در صنعت 
افزايش  مانند  شد  اجتماع  در  زياد  ناهنجارهاي  گسترش  موجب 
طالق، فرزندان نامشروع، آزادي هاي جنسي بي حد و حصر و زندگي 
افزايش جرم و جنايت که نگراني هاي دانشمندان  ازدواج و  بدون 
اجتماعي به شدت بر انگيخته است؛ چنانکه اعالم کرده اند جامعه 
سوئد با بيشترين اشتغال زنان با ناهنجارهاي فوق دست به گريبان 
است. از نگاه اسالم اشتغال زن هدف نيست بلکه آن را در خدمت 
خانواده و رفاه و آسايش آن مي پذيرد. زن در مراحل مختلف تاريخي 

حضور و فعاليت خود را در جوامع بشري به اثبات رسانده است، چون 
او را در اجتماع  زن موجود اجتماعي است هرگز نمي توان حضور 
ناديده گرفت کار و اشتغال در جهان بعد از صنعتي شدن، معني و 
مفهوم خاصي پيدا کرده است زنان هم دوش مردان مسئوليت هدايت 
چرخ هاي صنايع را که همان چرخ زندگي است بر عهده گرفتند و 
اين سنت التغيير خلفت بشري است. از طرف ديگر مي دانيم که 
همه اجزا و عناصر يک جامعه الزم و ملزم يکديگرند خانواده بخشي 
از نظام اجتماعي بزرگتر)جامعه( است که تغيير و تهديد آن نظام 
اجتماعي را به خطر مي اندازد پس در عين اينکه کارکردهاي اصلي 
خانواده بايد حفظ شود بايد زمينه مشارکت اجتماعي و اقتصادي و 
... زنان نيز در جامعه فراهم گردد. شواهد و آمار نشان مي دهد که 
اشتغال زنان در مشاغلي که تناسب بيشتري با منزلت و جايگاه زن 
در جامعه دارد در حال افزايش است. امروزه انسان به تعدد نقش ها در 
جامعه کنار آمده است زنان در کنار نقش همسري و مادري به راحتي 

مي توانند در مشاغل اقتصادي و توليدي فعاليت کنند.
 ديد توسعه پايدار مورد ارزيابی قرار گيرد، چراکه اساس توسعه 
پايدار کشور از کانال آموزش توسعه ای می  گذرد، در غير اين صورت 
خروجی های نظام آموزشی به عنوان عواملی ضدتوسعه عمل خواهد 

کرد.
سردبیر |
مهدی خورسند |
آذر ماه 1398 |
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یادداشت...
اولویت های زمینه ساز مشارکت اجتماعی-اقتصادی بانوان

توسعه  و  رشد  سرعت  عامل  ترين  مهم  است  بديهي 
جامعه  هر  و  است  جامعه  آن  انساني  منابع  جامعه  اقتصادي 
روابط  تحت  که  است  فعال  مردان  و  زنان  از  متشکل  نيز 
متقابل اجتماعي تاثير مستقيمي در اقتصاد و توسعه آن جامعه 
دارند. لذا استراتژي هاي يک جامعه توسعه يافته الزم است 
بر مبناي مشارکت هر چه بيشتر و فعال تر زنان، که نيمي 
و  اقتصادي، سياسي  امور  در  را تشکيل مي دهند،  از جامعه 

اجتماعي پي ريزي گردد.
لذا توجه به وضعيت اشتغال زنان و هدايت آنها به بازار 
کار مي تواند زمينه بهره گيري بهتر جامعه از اين نيروي بالقوه 
و فعل آوردن اين قشر از جامعه باشد. به همين دليل، مجموعه 
اين  بيشتر  هرچه  مشارکت  ساز  زمينه  تواند  مي  که  عواملي 
کشور  اجتماعي  اقتصادي-  هاي  عرصه  در  توانمند  جمعيت 

باشد از اولويت بيشتري برخوردار است.
در  مؤثر  عوامل  از  يکی  انسانی  نيروی  که  جايی  آن  از 
توسعه جوامع هستند زنان نيز به عنوان نيمی از جمعيت دنيا 
سهم عمده ای در توسعه دارند. حضور فعال و پويای نان در 
آنان  است  بوده  توجه  قابل  همواره  اقتصادی  توسعه  عرصه 
اقتصادی  مختلف  بخش های  در  خود  گسترده  مشارکت  با 
توسعه  در  و  درآورده  حرکت  به  را  کشور  اقتصاد  چرخ های 
عمده ای  و  فعال  نقش  جامعه  هدف های  پيشبرد  و  اقتصاد 
داشته  اند. مطالعات مربوط به نقش زنان در توسعه اقتصادی 
به  شاغل  زنان  نسبت  اخير  سال های  در  که  می دهد  نشان 
امر  اين  و  است  بوده  بيشتر  اقتصادی  فعاليت های  در  مردان 
بيانگر حضور فعال زنان در عرصه اقتصاد می باشد که می تواند 

اثرات چشمگيری در جامعه و توسعه آن داشته باشد. همچنين 
مشارکت اقتصادی زنان باعث افزايش متوسط درآمد خانواده، 
کاهش باروری و بهبود سطح زندگی خانواده و کاهش رشد 
ميزان  افزايش  نهايت  در  و  و جمعيت مصرف کننده  جمعيت 

بهره وری در بخش های مختلف اقتصادی می گردد.
توجه به وضعيت اشتغال زنان و هدايت آنها به بازار کار 
بالقوه  نيروي  اين  از  جامعه  بهتر  بهره گيري  زمينه  مي تواند 
عواملي  مجموعه  شناخت  دليل  همين  به  آورد.  فراهم  را 
توانمند  جمعيت  اين  بيشتر  هرچه  مشارکت  زمينه ساز  که 
اولويت  از  است  کشور  اجتماعي  و  اقتصادي  عرصه هاي  در 
اشتغال  در  موثر  عامل  مهم ترين  است.  برخوردار  ويژه اي 
آنان است. زنان  بازار کار احتماال ميزان تحصيالت  زنان در 
بازار کار  آموزش ديده عالقه مندند تا از مهارت هاي خود در 
بهره گيرند. جذب زنان تحصيل کرده به بازار کار نيز مستلزم 

سرمايه گذاري بيشتر است.

کردن  نهادينه  منظور  به  نوآوری،  و  تحول  ايجاد  يق 
روش های مناسب حفظ و بهبود کيفيت، الزم است، سياست ها 
و سياست گذاری در عرصه آموزش عالی براساس نياز کشور و 

قابليت رقابت در سطح جهانی باشد.

دبیر شورای سیاست گذاری |
سید علیرضا کاظمی دوالبی |
آذر ماه 1398 |
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از مهم ترین معیارها جهت سنجش درجه  یکی 
اعتباری  و  اهمیت  میزان  کشور،  یک  یافتگی  توسعه 
است که زنان در آن کشور دارا می باشند. اکنون نگاه 
زیرا  است  معطوف شده  زنان  به سوی  بیشتر  جهان، 
فرایند  تسریع  اجتماعی،  توسعه  تحقق  برای  امروز، 
اجتماعی،  عدالت  شدن  محقق  و  اقتصادی  توسعه 
سازنده  و  فعال  نیروی  عنوان  به  زن  به  چه  چنان 
و  توسعه  روند  بسیاری در  تأثیر  قطعاً  نگریسته شود، 
افزایش کّمی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد 
داشت. نقش زنان در توسعه، مستقیماً با هدف توسعه 
در  رو  این  از  و  داشته  بستگی  اقتصادی  و  اجتماعی 
محسوب  بنیادی  عاملی  انسانی،  جوامع  همه  تحول 
انجام  ضمن  است،  صدد  در  نوشتار  این  می گردد. 
به  توسعه،  زمینه  در  مختصر  اقتصادی  تحلیل  یک 
توسعه یافتگی  با  زنان  موقعیت  میان  رابطه  چگونگی 
و تأثیرگذاری مشارکت آنان به عنوان نیمی از نیروی 
تحقق  برای  اقتصادی،  فعالیت های  در  جامعه  فعال 

توسعه و عدالت اجتماعی بپردازد.
با توجه به این که نیمی از کل جمعیت جهان را 
زنان تشکیل می دهند و دوسوم ساعات کار انجام شده 
درآمد  دهم  یک  تنها  می پذیرد،  صورت  زنان  توسط 
دارایی های  و  اموال  مالکیت  یک صدم  فقط  و  جهان 

وجود  بنابراین  است.  یافته  اختصاص  زنان  به  جهان 
بیش  و  کم  جوامع  تمامی  در  زنان  برای  نابرابری 
در  جهانی  سازمان های  از  برخی  در  که  دارد  وجود 
و  شده  توجه  بیشتر  مسئله  این  به  اخیر  سال  چند 
اقتصادی و اجتماعی  برنامه ریزی های خرد وکالن  در 

سازمان های مختلف جهانی قرار گرفته است.
در چند سال گذشته، مطالعات متعددی در مورد 
منطقه ای،  سطوح  در  زنان  موقعیت  تحلیل  و  تجزیه 
فعالیت  بازدارنده  عوامل  و  آنان  اشتغال  میزان  ملی، 
زنان، نگرش ها وتمایالت زنان و نقش زنان در توسعه 
انجام شده است که سعی در آماده سازی افکار عمومی 
حل  جهت  برنامه ریزان  و  سیاست گذاران  ملت ها، 
بیشتر  اشتغال  به  زنان  دستیابی  به  مربوط  مشکالت 
مؤثر  عوامل  بررسی  در  که  ازآنجایی  است.  داشته  را 
بر توسعه اقتصادی اجتماعی کشورها، توجه به نیروی 
انسانی و تخصص مطرح است لذا سخن از اشتغال زن 

و رابطه آن با توسعه نیز امری ضروری است.

اشتغال زنان در ایران
 ،5۷31 سال  در  ایران  در  زنان  مشارکت  نرخ 
زنان  نفری  میلیون  دو  جمعیت  که  بوده  درصد   9/1
در اشتغال را نشان می دهد. ولی نرخ مشارکت مردان 

بوده که شامل جمعیت  زمان 06/8 درصد  در همان 
چهارده میلیونی مردان در اشتغال می باشد. این آمار 
میلیون  از شانزده  میلیون  نشان می دهد که فقط دو 
زنان  را  ایران  در  شاغل  و  فعال  جمعیت  کل  از  نفر 
تشکیل داده اند که حاکی از سهم بسیار ناچیز زنان در 

اشتغال بوده است.
کشورهای  در  زنان  برای  انسانی  توسعه  شاخص 
نیافته  توسعه  کشورهای  در  08درصد،  یافته  توسعه 
06درصد مردان و در ایران شاخص، 16درصد مردان 
می باشد. بررسی علل این تفاوت در کشورهای توسعه 
یافته  توسعه  کشورهای  در  که  می دهد  نشان  نیافته 
سطح  و  اشتغال  میزان  از  ناشی  تفاوت  این  بیشتر 
توسعه  کشورهای  در  که  حالی  در  دستمزدهاست 
نیافته عالوه بر تفاوت های مربوط به بازار کار، تفاوت 
چشم  به  نیز  تغذیه  و  بهداشت  تربیت،  و  تعلیم  در 

می خورد.

نحوه و لزوم مشارکت زنان و راهبردهای 
مناسب آن در ایران

مورد  در  اساسی  محور  دو  به  باید  بحث  این  در 
مشارکت زنان جامعه توجه نمود:

زنان  موانع مشارکت  و  به محدودیت ها  1.توجه 

اشتغال زنان و نقش آنان
در توسعه کشور | گردآوری: اعظم سادات حسینی |

| کارشناس اقتصاد بازرگانی |
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در فعالیت ها
موانع  زنان،  اشتغال  از مسائل و مشکالت  برخی 
توسعه ای است که به ساختار کشورها مربوط می شود 
و بخشی از آن موانع غیرتوسعه ای و غیرساختاری می 
و  اجتماعی، فرهنگی  موانع  توسعه ای؛  موانع  از  باشد. 
اقتصادی را می توان نام برد و موانع غیرتوسعه ای نیز به 
ویژگی های شخصیتی و فیزیولوژی زنان باز می گردد.

الف( موانع فرهنگی
با وجود این که عامل اقتصادی در اشتغال زنان، 
و  مطالعات  ولی  باشد  می  اهمیت  بیشترین  دارای 
بررسی های صورت گرفته نشان داده است که ارزش 
تأثیر  جامعه،  یک  در  رایج  فرهنگی  باورهای  و  ها 
مستقیمی بر میزان اشتغال زنان داشته است. در مورد 
را  باور  این  جامعه  در  شده  پذیرفته  فرهنگ  ایران، 
بوجود آورده است که در صورت عدم موفقیت شوهر با 
کار زن حتی در صورت تمایل او به ادامه کار، زن باید 

از کار خود چشم پوشی نماید.
اشتغال  راه  سر  بر  فرهنگی  موانع  ترین  مهم  از 

زنان در ایران می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1. باورهای غلط اجتماعی مبنی بر عدم مشارکت 

زنان در فعالیت ها
حقوق  به  نسبت  ایرانی  زنان  آگاهی  عدم   .2

شهروندی خود
مختلف  های  زمینه  از  زنان  آگاهی  عدم   .3

اجتماعی و اقتصادی موجود برای فعالیت
به  نسبت  زنان  سوادی  بی  نرخ  بودن  باالتر   .4

مردان
دارندگان  و  متخصصین  درصد  بودن  پایین   .5

مدارج علمی در بانوان نسبت به مردان

ب(موانع اجتماعی
های  جنبه  زنان،  مشارکت  موانع  بررسی  در 
فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آنان را نمی توان کاماًل 
از  زنان  اشتغال  اجتماعی  موانع  کردو  تفکیک  هم  از 
موانع فرهنگی و اقتصادی آنان جدا نیست ولی با این 
به توسعه فرهنگی را  یابی  حال مهم ترین راه دست 
آموزش و پرورش زنان می دانند. که در این زمینه دو 
نهاد مدرسه و خانواده را مهم ترین عامل در آموزش، 

تربیت و جامعه پذیری زنان ارزیابی می کنند.
به  نسبت  زنان  مورد  در  آموزش  بودن  ناکافی 
مردان، فرصت رشد و ارتقاء شخصیت وجودی زنان را 
دچار مشکل می نماید وشرایط سختی برای اشتغال 
آنان ایجاد می نماید که باعث می شود زنان در زمینه 
های شغلی، یا شرایط مساوی با مردان را نداشته واگر 
و  کارفرمایان  باشند،  آنان  با  مساوی  شرایط  در  هم 
مدیران با ابهاماتی که برای آنان نسبت به زنان وجود 
دارد وتصورات و پیش داوری های منفی نسبت به کار 

زنان، مردان را بر آنان ترجیح خواهند داد.

ج(موانع اقتصادی
به  زنان  مشارکت  اقتصادی  موانع  خصوص  در 

چهار عامل مهم آن اشاره می کنیم:
1. کار خانه داری بدون دستمزد:خانه داری که 
باشد، فعالیت  عمده ترین کار زنان در جامعه ما می 

های اقتصادی گوناگونی را در برمی گیرد، نظیر امرار 
معاش از طریق کشاورزی در روستاها و تولید کاال و 
خدمات که این کارها بدون پرداخت دستمزد می باشد 
و هیچ ارزیابی اقتصادی از این فعالیت زنان به عنوان 
مؤثر  و  و همسر در کاهش هزینه های خانواده  مادر 

بودن آن در اقتصاد غیر پولی انجام نمی شود.
در زمینه عدم دریافت مزد در قبال کار خانه از 
کار  که  کرد  اضافه  بایست  می  دار،  خانه  زنان  سوی 
خانه داری تولید درآمد می کند، ولی این درآمد پنهان 
بدهند،  او  به دست  نیست که مستقیم  پولی  و  است 
پولی است که به علت زحمات او در جیب خانواده می 
ماند تا برای رفاه همه خرج شود، زیرا اگر زن خانه به 
ندهد، آن خانواده  انجام  را  هر دلیلی کار خانه داری 
از درآمد خانواده،  مبلغی  پرداخت  با  ناگزیر می شود 
فردی را برای انجام امور به استخدام درآورد و کار یک 
است  دستمزدی  همین  مادی  لحاظ  از  دار  خانه  زن 
که پرداخت نمی شود. لذا کوشش های بیشتری الزم 
است تا کار خانه داری زنان به عنوان عاملی که نقش 
دارد  خانوار  درآمد  و  پولی کشور  اقتصاد  در  مستقیم 
شناخه شود و اگر هم قابل محاسبه در نظام محاسبات 
باشد، در یک  مالی، به جهت کارکرد خاص آن نمی 
نظام محاسباتی به موازات نظام محاسبات مالی، می 
تواند اندازه گیری و تخمین زده شود. این امر با توجه 
به این که حدود سه چهارم زنان جامعه را خانه داران 
غلط  باورهای  زدودن  جهت  از  دهند،  می  تشکیل 
به کارهای خانگی و منزلت زنان،هم  فرهنگی نسبت 
چنین از لحاظ ایجاد رشد و امنیت روانی و حقوقی و 
اقتصادی زنان خانه دار، به خصوص از نقطه نظر تربیت 

فرزندان، قابل توجیه و حائز اهمیت می باشد.
طبق برآوردهای مرکز آمار ایران که تحت عنوان 
شده  انجام  کشور«  تولید  در  زنان  سهم  »احتساب 
است5، نسبت تولید مردان شاغل، طی سالهای 6631-

0۷31 به قیمت جاری و ثابت نسبت به کل تولید تغییر 
محسوسی ندارد و از 29/4 تا 39/۷ درصد کل تولید را 
دربرمی گیرد و سهم زنان تنها ۷/3 تا ۷/6 درصد کل 
تولید را تشکیل می دهد. با احتساب سهم زنان خانه 
دار و منظور نمودن آن در محاسبات، ساختار تولید کاًل 
دگرگون می شود و سهم زنان به شدت افزایش یافته و 

به 64/۷ تا 84/2 درصد تولید می رسد.
یک  عنوان  به  داری  خانه  فعالیت  احتساب  با 
به  کشور  داخلی  ناخالص  تولید  تولیدی،  فعالیت 
می  افزایش  درصد   0۷ حدود  ثابت  و  جاری  قیمت 
نشان می دهد که در همه سال های  یابد.محاسبات 
بیشتر  زنان  به  نسبت  مردان  تولید  سهم  نظر،  مورد 
نابرابری  می باشدکه عمده ترین دالیل آن می تواند 
دریافتی مردان و زنان در فعالیت های مشابه از یک 
سوی  از  زنان  به  نسبت  مردان  بیشتر  تعداد  و  طرف 

دیگر باشد.
2. اختالف سطح دستمزدها: اختالفات در زمینه 
است،  اشتغال  در  اختالف  از  ناشی  تا حدی  درآمدها 
هر چند ممکن است ساعات کار زنان، کمتر از مردان 
باشد و به کارهای متوسط یا پاره وقت مشغول باشند. 
و  مردان  بین  درآمد  اختالف  در  که  دیگری  عامل 
است.  دستمزد  پرداخت  در  تبعیض  دارد،  تأثیر  زنان 
چنین تصور می شود که در دوره های رکود و تعدیل 

ساختاری بر تعداد کارگران زن افزوده شده باشد و به 
از  وسیعی  بخش  در  را  خود  مردان شغل  که  میزانی 
دست داده اند، زنان مجبور بوده اند برای بقای خانواده 
در بخش غیر رسمی کار کنند و این چیزی است که 

یونیسف از آن به عنوان تعدیل نامرئی نام می برد.
برای  زنان  هجوم  و  زنان  شغلی  های  محدودیت 
کار  نیروی  عرضه  که  شود  می  باعث  مشاغل  کسب 
زنان بیشتر از تقاضا شده و مدیران و کارفرمایان زنانی 
خواهان  را  کمتری  دستمزد  که  کنند  استخدام  را 
هستندکه موجب اختالف دستمزدهای زنان نسبت به 
مردان شده و میل و رغبت زنان را برای مشارکت در 

فعالیت های اقتصادی کاهش می دهد.
در اکثر کشورهای در حال توسعه، زنان 52درصد 
زنان  حقوق  ولی  کنند،  می  کار  مردان  از  بیشتر 
04درصد کمتر از مردان می باشد، این تبعیض حتی 
در کشورهای توسعه یافته البته با شدت کمتری نیز 
وجود دارد، به عنوان مثال در کشور صنعتی و پیشرفته 
ای چون ژاپن، بسیار قابل توجه است که دستمزد زنان 
در مقابل مردان 15 در برابر 001 می باشد که نشان 
زنان می  و  میان مردان  نابرابر  بسیار  دهنده وضعیت 
توسعه  کشورهای  بین  در  را  وضعیت  بهترین  باشد 
می  دارا   001 برابر  در   09 نابرابری  با  سوئد  یافته، 
باشد8، که مشاهده می شود هنوز در جهان دستمزد 

مساوی با مردان برای زنان وجود ندارد.
3. نوع مشاغل: حضور زنان در برخی مشاغل که 
بیشتر زنانه نامیده می شود از جمله معلمی، بهیاری و 
خدمت کاری در ادارات که در ادامه نقش های سنتی 
بدون مزد زن در خانه می باشد، تمرکز بیشتری دارد 
چنین  هم  باشد  می  برخوردار  پایینی  کیفیت  از  که 
لذا  هستند  نیز  پایینتری  دستمزدهای  سطح  داری 
حضور زنان در این گونه مشاغل که آنان را به همان 
انجام می  فرهنگ سنتی در خانواده  در  کارهایی که 
مناسبی  راهکار  هیچ  تنها  نه  گمارند  می  است،  داده 
از صحنه  آنان را عماًل  برای مشارکت زنان نداردبلکه 

فعالیت اقتصادی دور نگه می دارد.
به طورکلی، مشکالت و موانع اشتغال برای زنان 
مربوط به همه کشورها اعم از صنعتی و در حال توسعه 
آنها  در  ضعف  و  شدت  که  تفاوت  این  با  باشد،  می 
وجود دارد. بعضی عوامل مؤثرتر و بعضی دیگر تأثیر 
کم رنگ تری دارند. موانع غیرتوسعه ای چون وضعیت 
نظام  از  که  آنان  نظام شخصیتی  و  زنان  فیزیولوژیک 
فرهنگی و ارزش های جامعه نیز تأثیر می پذیرد در 
موانع  و  باشد،  می  موانع  ترین  مهم  از  کشورها  اکثر 
توسعه  حال  در  کشورهای  ساختار  به  که  ای  توسعه 
به شرایط خاص هر کشوری  توجه  با  و  است  مربوط 

لزوم توجه بیشتری به رفع موانع تعیین می گردد.
4. محدودیتهای اقتصادی ناشی از محدودیتهای 
اجتماعی و فرهنگی بانوان:یعنی محدودیت هایی که 
در قسمت الف و ب اشاره شد نیز می تواند بر فعالیت 

های اقتصادی بانوان تأثیر بگذارد.
2.توجه به امکانات و قابلیت ها

از جمله این توانایی ها و امکانات موجود در زنان 
عبارتند از:

الف( وجود استعداد سرشار در زنان ایرانی
جهت  ایرانی  بانوان  مندی  عالقه  و  تمایل  ب( 
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مشارکت در فعالیت های اجتماعی
ج( فراهم آمدن شرایط مناسب فردی برای بانوان 

نظیر شجاعت در اظهار نظرها و تصمیم گیری ها
د( وجود نظر مساعد مسئوالن مبنی بر گسترش 

میزان مشارکت زنان
مهم  های  مسئولیت  به  دستیابی  امکان  ه( 

مملکتی توسط بانوان
رفع  برای  ریزی  برنامه  و  مشارکت  طورکلی،  به 
تدریجی موانع و محدودیت ها با شناخت دقیق مسائل 
و  تواند در رشد  ملی می  و  ای  ابعاد منطقه  در  زنان 

توسعه مشارکت زنان تأثیر بسزایی داشته باشد.

راهکارهای نهادینه کردن مشارکت زنان
و  زنان  لزوم مشارکت  بحث  به  پرداختن  از  پس 
شناخت محدودیت ها و موانع سر راه آنان، الزم است 
نهادینه کردن  و  این مشکالت  رفع  برای  راهکارهایی 
مشارکت آنان در اجتماع اعمال شود. امروزه گزارش 
های منتشر شده بانک جهانی نشان می دهد که جهان 
به  اقتصادی،  توسعه  که  است  رسیده  نتیجه  این  به 
تنهایی پاسخ گوی مفهوم کامل توسعه نمی باشد. بر 
اساس آخرین گزارش های جهانی، سرمایه های ملی 
یا ثروت ملی شامل 3 منبع اصلی است که عبارتست 
از:1. منابع انسانی 2. منابع فیزیکی 3. منابع طبیعی 
که در یک نگاه اجمالی به 3 کشور ژاپن، آلمان و ایران 
مشاهده می شود که منبع نیروی انسانی در کشور ما، 
تنها 43درصد از منابع و ثروت ملی را شامل می شود 
باالی  آلمان  و  ژاپن  کشور  در  رقم  این  که  حالی  در 
5۷درصد می باشد.01 که این امر بیان گر این است 
که ما نتوانستیم به بهترین شکل از غنی ترین منبع 

خود)منبع انسانی( استفاده کنیم.
از  پس  و  بوده  فناپذیر  طبیعی  و  فیزیکی  منابع 
چند بار استفاده قابلیت وکالیی خود را از دست داده 
و از چرخه تولید خارج می شوند اما منبع انسانی، نه 
تنها فناناپذیر است بلکه هر چه استفاده از آن بیشتر 
می شود کارایی آن باالتر می رود زیرا تنها منبع قابل 

تکامل می باشد.
امروزه در جهان کسی را نمی توان یافت که فقط 
انجام  را  مهمی  کار  خود  فردی  امکانات  به  توجه  با 
داده باشد. پس الزم است برای رسیدن به موفقیت در 
زمینه های گوناگون، هم سیاست های عمومی مدبرانه 
و عاقالنه را در پیش گرفته و هم به گسترش سازمان 
های اجتماعی مبتنی بر مشارکت مردم بپردازیم. حال 
از  و  شوند  جامعه  عرصه  وارد  زنان  خواهیم  می  اگر 
حقوق خدادادی خود به نحو احسن بهره مند شوند، 

چه اقداماتی باید انجام دهیم:
زن  وجودی  های  ظرفیت  و  مثبت  نقاط  به   .1
توجه کنیم و تصمیم گیری و مدیریت او را محدود به 
اداره نکنیم و توجه بیشتری به نقش او در خانواده و 

تصمیم گیری های خانوادگی نماییم.
2. بایستی در برنامه ریزی ها و اقدامات مان در 
نظام اداری، برای زنان فعالیت هایی را در نظر بگیریم 
زیرا  باشند  تر  موفق  و  کارآمدتر  مؤثرتر،  آنها  در  که 
نه  اشتغال  عرصه  در  زنان  روند حضور  این  با  امروزه 
تنها برابری و عدالت در مورد زنان تحقق پیدا نکرده 
است بلکه زمینه استثمار مضاعف را نیز فراهم آورده 

اشتغال  نوعی  دریچه  از  زنان،  اشتغال  به  زیرا  است. 
سطح  در  زنان  چون  شود  می  نگریسته  قیمت  ارزان 

دستمزد کمتری از مردان حاضر به کار می شوند.
3. زنان خود نیز می توانند با ایجاد سازمان های 
زمینه  در  را  بزرگی  گام  خواهانه،  خیر  دولتی  غیر 
حرکتهای  و  خوبیها  از  بسیاری  و  برداشته  مشارکت 

انسانی را در جامعه نهادینه کنند.
4. از طرف دیگر دولت مردان کشور ما نیز بایستی 
با سیاست گذاری های خود فضای الزم را برای بوجود 
یک  از  کنند؛یعنی  فراهم  هایی  سازمان  آمدن چنین 
طرف سازمان های مردمی ایجاد شود و از طرف دیگر 
های  حمایت  و  پشتیبانی  های  زمینه  اداری،  نظام 

حقوقی، سیاسی و اجتماعی را فراهم کند.11

دیدگاه اسالم در مورد اشتغال زنان
می  کریم  قرآن  و  اسالم  ساز  انسان  تعالیم  در 

توانیم به سه اصل مهم در مورد اشتغال زنان برسیم:
اقتصادی  تأمین  مسئولیت  اسالم  در  اول:  اصل 
خانواده بر عهده مرد است؛ این بدین معنی است که 
اسالم اصل استقالل اقتصادی را برای زنان قائل شده؛ 
یعنی زنان هم مالک کار و تولید خود بوده و هم هیچ 
گونه مسئولیتی در برابر اقتصاد خانواده ندارند و حتی 
می توانند در مقابل کار و خدمتی که در خانه انجام 
که  کنند  حقوق  و  مزد  تقاضای  همسر  از  دهند  می 
مردان  و  زنان  است.  واجب  مرد  بر  هم  آن  پرداخت 
خود  روحی  صفات  و  جسمانی  شرایط  با  کدام  هر 
با  شغلی  خواهان  و  دارند  را  کاری  انجام  شایستگی 
شرایط متناسب خویش می باشندکه به تنهایی حق 

کار و تملک دارند.
اسالم؛  در  زنان  برای  اصل دوم: مشاغل ممنوعه 
زنان با تمام آزادی که اسالم برای آنان قائل شده است 
در مورد اشتغال به سه مورد مستثنی شده اند و این 
بر  تکلیفی  موارد،  این  در  که  است  علت  این  به  هم 
دوش آنان گذاشته نشده است. این مشاغل عبارتند از: 

1. قضا، 2. جهاد، 3. افتاء .

1. قضاوت یک تکلیف دینی است و نه یک کار 
اجتماعی که در این مورد به زنان اجازه این امر داده 
نشده است، مهم ترین دلیل آن ممکن است عاطفه و 
دلسوزی زنان باشد که موجب دلسوزی در حال متهم 
گشته و او را از انجام حکم دین باز دارد. البته زنان حق 
شهادت دادن در دادگاه را دارا می باشند و حتی برخی 

فقهای ما نیز در مورد قضا ،نظرات متفاوتی دارند.
ابتدایی  جهاد  وظیفه  زنان  جهاد،  مورد  در   .2
و  اسالم  گسترش  قصد  به  جهاد  اگر  یعنی  ندارند  را 
امام  فرمان  و  حضور  با  )که  باشد  اسالمی  جغرافیای 
باید صورت بپذیرد( فقط مردان حق شرکت را خواهند 
داشت و این وظیفه از دوش زنان برداشته شده است. 
ولی در نوع دیگری از جهاد که جهاد دفاعی است و 
برای دفاع از اسالم و مقابله با تجاوزات کفار و دشمنان 
از جمله  افراد جامعه  تمام  بر  پذیرد  انجام می  اسالم 
زنان واجب کفایی است که از میهن اسالمی خود دفاع 

کنند.
3. افتاء نیز از اموری است که زنان مکلف به انجام 
آن نشده اند. و مرجعیت دینی خاص با شرایط خاص 
مرجعیت  ذکور، حق  فقهای  فقط  طلبدو  را می  خود 

خاص دینی را دارا می باشند.
تفاوتی که در این مورد میان اسالم و غرب وجود 
وسیله  عنوان یک  به  زن  به  است که غرب  این  دارد 
تبلیغاتی و سیاسی در محیط کار و جامعه برای کسب 
اسالمی  کشور  و  اسالم  ولی  نگرد.  می  بیشتر  منافع 
ایران با حفظ کرامت انسانی زنان، می خواهد کارهایی 
بیرونی  و  و روحیات درونی  با شرایط  را که متناسب 
یک  کار  این  نام  که  کند  واگذار  آنان  به  است  آنان 

تقسیم منطقی است نه یک تبعیض ارزشی.
اصل سوم: شرایط واگذاری کار به زنان در اسالم؛ 
در اسالم به چهار نکته اساسی در مورد شرایط اشتغال 

زنان اشاره شده است که عبارتند از:
1. مصلحت جامعه: در واگذاری شغل به زنان باید 
دقت کرد که چه پیامدهایی در جامعه خواهد داشت. 
جامعه  حرکت  به  و  دارد  مفیدی  و  مثبت  تأثیر  ایا 
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و  تأثیر منفی  یا  و  پیشرفت کمک می کند  به سوی 
مخربی خواهد داشت و موجب رکود و تزلزل اخالقی 

در جامعه خواهد شد.
2. مصلحت خانواده: از آنجا که قداست و استواری 
خانواده در جامعه اسالمی بسیار با ارزش و مهم می 
باشد و باید از آن پاسداری کرد، اشتغال زنان و مادران 
در خارج از خانه نیز باید در راستای تحقق این اصل 
قرار گیرد نه اینکه باعث تزلزل خانواده گردد، که اگر 

چنین شود، اشتغال زن با اشکال روبرو است.
3. شرایط و مسائل فردی: در واگذاری شغل به 
زنان باید به مصالح شخصی او نیز توجه شود که ایا زن 
انجام آن را داردیا خیر؟  توانایی  این شغل  انتخاب  با 
یا با این شغل رشد می یابد یا دچارعقب ماندگی می 
شود. و ایا این شغل با توانمندی ها و قابلیت های او 

سازگار است یا خیر؟
به  کار  واگذاری  در  ها  اولویت  کردن  لحاظ   -4
راندمان  به  باید  افراد  به  کار  واگذاری  در  زن:  و  مرد 
کاری و امکانات و توانایی های افراد توجه شود که ایا 

زن متناسب تر است یا مرد که این بستگی به شرایط 
شغل ها دارد در برخی از شغل ها از قبیل معلمی در 
بهداشت،  بخش  در  پرستاری  یا  و  پرورش  و  آموزش 
زن مناسب تر از مرد عمل می کند و در برخی دیگر 
از شغل ها نیز مانند باربری، مکانیکی، آهنگری ،کار 
از زنان  از این قبیل، مردها متناسب تر  ساختمانی و 
نشان می دهند. البته نکته دیگر در این مورد توجه به 
بیکاری افراد در مشاغل گوناگون می باشد، که بیکاری 
دنبال  به  را  بیشتری  ضررهای  افراد  از  گروه  کدام 

خواهد داشت.
واقع  توجه  مورد  نکته  این چهار  اگر  در مجموع 
شود، اشتغال زنان در جامعه نه تنها مشکلی را ایجاد 
کرد. خواهد  بیشتر  را  جامعه  منفعت  بلکه  کند  نمی 

در پایان این بحث به دو اصل از اصول قانون اساسی 
جمهوری اسالمی اشاره می کنیم.

اصل 02 قانون اساسی:»همه افراد ملت اعم از زن 
و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه 
حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

با رعایت موازین اسالم برخوردارند.«
اصل 82 قانون اساسی:»هر کس حق دارد شغلی 

را که بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی 
و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با 
رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد 
امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز 

مشاغل ایجاد نماید«.

نتایج مشارکت زنان در اشتغال
1. اشتغال زنان به کارهای غیر خانگی از بار تکفل 
می کاهد و هر چه بار تکفل کمتر باشد، درآمد سرانه 
بیشتر می شود و یکی از شاخص های توسعه، میزان 

بار تکفل است.
در  و  باروری  کاهش  زنان،  اشتغال  افزایش   .2
نتیجه کاهش رشد جمعیت را به همراه دارد و درآمد 
سرانه را باال می برد که موجب رشد و توسعه می شود.

3. با افزایش مشارکت زنان در اشتغال، دسترسی 
مادران به فرصت های آموزشی بیشتر شده و موجب 
افزایش تصمیم  در  آن  تأثیر  و  استقالل  تقویت حس 

گیری های زن در خانواده می شود.

4. در سطح روستاها هر چه آموزش بیشتر باشد 
و تجزیه شغلی افزایش یابد و زنان همراه با مردان در 
استفاده از تکنولوژی های جدید مربوط به کشاورزی و 
صنایع دستی، آموزش های الزم را ببینند، باعث رشد 

اقتصادی کشور خواهند شد.
5. در سطح شهرها هر چه زنان، تحصیالت عالی 
جهت  الزم  های  تخصص  و  باشند  داشته  تخصص  و 
کسب مشاغل باالتر را کسب نمایند، شرایط بهتری در 

اقتصاد کشور ما ایجاد خواهد شد.
به طورکلی اگر از بعضی تنگ نظری ها به زنان 
که در جامعه ما وجود دارد، بگذریم؛ شرایط تا حدودی 
توسعه  مختلف  های  صحنه  در  زنان  مشارکت  برای 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم است که با توجه 
جدی تر دولت در این زمینه و آگاهی و حرکت خود 
تا  شد  خواهد  گرفته  کار  به  بالقوه  نیروی  این  زنان، 

بتوانیم گامی در جهت توسعه برداریم.

پیشنهادات :
افراد  عنوان  به  دار  خانه  زنان  دادن  جلوه   .1
ناآگاه، کم سواد، بیکار و وابسته به شوهر، بی توجهی 
اقشار  از  نیمی  )یعنی  زنان  های  توانایی  و  باورها  به 
جامعه( می باشد. زن باید جایگاه واقعی خود را بیابد 
و این مهم باید در کتب درسی و رسانه های گروهی 

مختلف بویژه تلویزیون مورد توجه واقع شود.
2. باید زمینه الزم را جهت ارتقاء زنان به سطوح 

باالی شغلی فراهم کرد.
مورد  در  شوهران  به  الزم  های  آگاهی  باید   .3
اشتغال زنان و تأثیرگذاری آن بر بنیان های اقتصادی 

و فرهنگی خانواده داده شود.
4.باید زنان خانه دار را با هدف تأمین آتیه آنان 
سرپرستی  بی  و  کهولت  افتادگی،  کار  از  دوران  در 

)طالق و یا فوت همسر( بیمه نمود.
به  از زمان –  ای کوتاه  برهه  باید حداقل در   .5
عنوان عامل انگیزش – مدیریت و هدایت برنامه ها و 
پروژه های رشد وتوسعه به زنان شایسته و متخصص 

و کارآمد واگذار شود.
6. با توجه به اهمیت مساوات و عدالت اجتماعی 
و  قدرت  از  قانونی  های  مصوبه  با  باید  اقتصادی،  و 
نیروی خالق زنان به عنوان نیمی از نیروی کار و منابع 

انسانی، استفاده کامل نمود.
۷. باید با آگاهی و آموزش مدیریت مشارکت به 
شوهران و فرزندان آنان، بار سنگین اداره امور خانه و 

تربیت فرزندان را سبک نمود.
در  را  جامعه  غلط  پندارهای  و  باورها  باید   .8
مورد استعداد و اشتغال زنان و این که مرد بر مبنای 
عهده  به  برای  بیشتری  توانایی  و  استعداد  جنسیت، 

گرفتن مشاغل سطح باال دارد، اصالح گردد.
9. محدودیت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 

برای آزاد سازی فعالیت های زنان را باید از بین برد.
01. امر توسعه بدون مشارکت زنان میسر نخواهد 
عملو  و  آمنو  »الذین  مبارک  کالم  مصداق  زنان  بود؛ 
الصالحات« هستند و تربیت مردان و زنان فردا را بر 
را  امکانات  تمام  که  است  الزم  بنابراین  دارند،  عهده 
برای فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت های 

آنان فراهم نمود.
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کارآفرینی  توسعه  معاون 
کار  تعاون،  وزارت  اشتغال  و 
حاشیه  در  در  اجتماعی  رفاه  و 
کرد:  اعالم   »۲۵ اجالس»پکن 
سال  از  زنان  مشارکت  میزان 
رشد  درصد  ۲۰۱۸، شش  تا   ۲۰۱۴

داشته است.
دکتر عیسی منصوری معاون توسعه 
کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، در اجالس »پکن25« 
که از 6آذر سال جاری به مدت سه روز 
بانکوک برگزار شد، در یک نشست  در 
توانمندی  »تشریح  عنوان  با  تخصصی 
اقتصادی زنان ایرانی با رویکرد اشتغال 
مشاغل خانگی«، گفت: میزان مشارکت 
زنان در سال 2014، 12درصد بوده که 
به 18درصد  در سال2018  میزان  این 

رسیده است.
منصوری با بیان اینکه ورود زنان به 
بازار کار یکی از ظرفیت های قابل توجه 
برای توسعه اقتصادی است، افزود: این 
زنان  مشارکت  نرخ  که  است  حالی  در 
در فعالیت های اقتصادی با اختالف قابل 
توجهی نسبت به مردان پایین تر است. 
دوری  برای  متفاوتی  دالیل  افزود:  وی 
زنان از بازار کار وجود دارد و مهم ترین 
آن مسئولیت های شخصی و خانوادگی 

آنها است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
خاطر نشان کرد: به دلیل فرصت های 
در کشور سطح  زنان  برای  فراهم شده 
تحصیلی آنها نسبت به گذشته افزایش 
قابل توجهی پیدا کرده است به طوری 
فارغ  درصد   60 حدود  اکنون  هم  که 
تحصیالت  و  دانشگاهی  التحصیالن 
بودن سطح  اما کم  زنان هستند  عالی، 
برای  زنان  مشکالت  از  یکی  مهارت 

پیوستن به بازارکار است.
وی با اشاره به اینکه برای غلبه بر 
این مشکالت در سطح ملی تصمیماتی 
از  یکی  داشت:  اشاره  است  شده  اتخاذ 
در  کار  افزایش ظرفیت  تصمیمات  این 
مهارت  افزایش  دیگری  و  است  خانه 
و  تکنیکی  آموزش  با  التحصیالن  فارغ 

فنی و حرفه ای است.
تخصصی  نشست  این  ادامه  در 
سازمان  رییس  بیجندی  رضا  محمد 
دانش  اشتغال  و  فناوری  سازی  تجاری 
آموختگان به تشریح طرح ملی توسعه 
معاونت  همکاری  با  خانگی  مشاغل 
جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  امور 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  و 
طرح  این  دستاوردهای  و  پرداخت 

حاشیه  در  است  گفتنی  کرد.  ارائه  را 
کارآفرینی  توسعه  معاون  اجالس  این 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اشتغال  و 
توانمند سازی  وزیر  معاون  با  اجتماعی 
خصوص  در  و  دیدار  ارمنستان  کشور 
خرد  صنایع  در  زنان  اشتغال  وضعیت 
زنان گفت و  با سرمایه های کوچک  و 
مقابل  طرف  دیدار  این  در  کردند.  گو 
زمینه  در  ایران  تجربیات  انتقال  برای 
این  کردند.  تمایل  ابراز  زنان  اشتغال 
پنجمین  و  بیست  مناسب  به  اجالس 
مقر  بانکوک  در  پکن  اعالمیه  سالگرد 
در  شد.  برگزار  اسکاپ  اقیانوسیه  آسیا 

این اجالس هیئتی به ریاست معصومه 
خانواده  و  بانوان  امور  معاون  ابتکار 
عیسی  دکتر  حضور  با  رییس جمهور 
کارآفرینی  توسعه  معاون  منصوری 
اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
ستاد  دبیرخانه  رییس  امامدادی  مهناز 
وزارت  خانگی  مشاغل  و  ساماندهی 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمدرضا 
بیجندی معاون رییس جهاد دانشگاهی 
سازی  تجاری  سازمان  رییس  و 
آموختگان  دانش  اشتغال  و  فناوری 
حوزه  در  کشورمان  اقدامات  ارائه  به 
توانمندسازی اقتصادی زنان پرداختند.

رشد ۶درصدی
مشارکت زنان در اقتصاد ایران

دکتر عیسی منصوری در حاشیه اجالس»پکن25« تأکید کرد
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گزارش »دهکده مهر« از پایان فقر و گرسنگی
به عنوان دومین اصل توسعه پایدار؛

زن روستایی و توسعه روستا
تواناترین  از  یکی  بخش کشاورزی 
که  است  کشور  اقتصادی  بخشهای 
میلیون  چند  کار  حاصل  آن  تولیدات 
این  امروزه  می باشد.  روستایی  خانوار 
تولیدات عالوه بر مرتفع ساختن نیازهای 
داخلی، به بازارهای ملی و بین المللی راه 
می یابند. اینک، زنان روستایی به عنوان 
و  مطرح  تولیدی  واحدهای  از  رکنی 
ساختار اقتصادی جوامع بدون تالش و 
فعالیت آنان تصوری دور از ذهن بشمار 
می رود. به واقع نقش زنان روستایی در 
فعالیت های اقتصادی و توسعه روستایی 
اما به دالیلی  انکارناپذیر است  واقعیتی 
تاکنون  آنان  تعیین کننده  نقش  چند، 
به  چندان  روستایی  توسعه  فرآیند  در 

حساب نمی آمده است.

توسعه
برای توسعه تعاریف مختلفی آورده 
شده است. بعضی از این تعاریف به قرار 

زیر است:
مستمر  ارتقاء  معنای  به  توسعه 

سوی  به  اجتماعی  نظام  و  جامعه  کل 
زندگی بهتر و یا انسانی تر است ... برای 
درک معنای درونی توسعه باید حداقل 
سه ارزش اصلی به عنوان پایه فکری و 

رهنمود عملی در نظر گرفته شود.
از:  عبارتند  اصلی  ارزشهای  این 
معاش زندگی، اعتماد به نفس و آزادی 
که نمایانگر هدفهای مشترکی است که 
به وسیله تمام افراد و جوامع دنبال می 

شود.
بغرنج  پروسه ای  مثابه  به  توسعه 
در واقع تکامل ابزار و وسایل تولید کاال 
بالندگی  و  شکوفایی  و  خدمات  ارائه  و 
مختلف  سازمانهای  و  نهادها  مجموعه 
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تحول 
های  عرصه  و  شؤون  کلیه  در  بنادین 

حیات اجتماعی است.
موجب  که  است  فرآیندی  توسعه، 
رشد کمی تولیدات کاال و خدمات می 
ناباب  های  پدیده  آن  روند  در  و  شود 
یا  محرومیت  و  فقر  )نظیر  اجتماعی 
و  روند  می  بین  از  غیره(  و  بیسوادی 

و  اقتصادی  استقالل  حصول  ضمن 
تقویت بنیه مالی و مادی جامعه، تحقق 
عدالت اجتماعی، ترقی فرهنگی، علمی 

و فنی صورت می پذیرد.
توسعه به فراگردی گفته می شود 
که در آن جامعه از وضع نامطلوبی به 
این  شود.  می  متحول  مطلوبی  وضع 
در  را  جامعه  نهادهای  تمامی  فراگرد 
آن  اساسا  آن  ماهیت  و  گیرد  می  بر 
بالقوه جامعه  و ظرفیت  توان  است که 
به صورت بالفعل در می آید. به عبارت 
استعدادهای  توسعه،  فرآیند  در  دیگر 
بارور  جهت  هر  از  جامعه  سازماندهی 
و شکوفا می شود. چه از نظر اقتصادی 
و  فرهنگی  اجتماعی،  نظر  از  چه  و 

سیاسی.
جریانی  باید  را  توسعه  بنابراین 
چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات 
اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی 
عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع 
رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه 

کن کردن فقر مطلق است.

توسعه روستایی
و  جامع  مفهومی  روستایی  توسعه 
برگیرنده رشد  در  بوده که  بعدی  چند 
آن  به  وابسته  فعالیتهای  و  کشاورزی 
روستایی(،  صنایع  و  دستی  )صنایع 
اجتماعی،  ـ  اقتصادی  زیربناهای 
مربوطه  تسهیالت  و  اجتماعی  خدمات 
و مهمتر از همه توسعه منابع انسانی در 

مناطق روستایی است.
بر  روستایی  توسعه  استراتژیهای 
هفت هدف مشخص بنا نهاده شده اند 
که عبارتند از: رشد تولیدات کشاورزی، 
کاربرد  کمیاب،  منابع  از  بهتر  استفاده 
شغلی،  فرصتهای  ایجاد  سرمایه،  بهینه 
سطح  ارتقاء  درآمد،  مجدد  توزیع 
روستایی  جمعیت  مشارکت  و  زندگی 
بدین  جامعه.  در  امور  تمشیت  در 
به نقش  با توجه  ترتیب زنان روستایی 
و مسؤولیتهایی که در محیط مزرعه و 
منزل دارند عهده دار وظایف تولیدی و 
خدماتی مختلفی می باشند که مسلما 
در نیل به توسعه روستایی بسیار مؤثر 

| به قلم: شیما باالیی|
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می باشد.

زنان  و  توسعه  برنامه های 
روستایی

»اصالحات  جهانی  کنفرانس 
روستایی«  توسعه  و  کشاورزی 
 1358 سال  در   )WCARRD(
زنان  که  داشت  اعالم  )19۷9م( 
روند  در  برابر  صورت  به  باید  روستایی 
داشته  مشارکت  روستایی  توسعه 
پایگاه  در  برابری  مانند  ابعادی  باشند. 
و  روستایی  منابع  به  دسترسی  قانونی، 
و  آموزش  در  مساوی  فرصت  خدمات، 
مورد  در  اطالعات  گردآوری  اشتغال، 
تشکلها،  از  حمایت  و  روستایی  زنان 
کنفرانس  این  برنامه  رسمی  مواضع 
بود. هدف اصلی این برنامه عبارت بود 
از پشتیبانی از زنان روستایی به عنوان 
آنها  خاص  اولویت  و  »تولیدکنندگان« 
بخصوص  تولید  منابع  به  دسترسی  در 
مشقت،  از  بتوانند  که  تکنولوژیهایی 
حجم و میزان کار آنان بکاهد و بر بهره 
وری آنها بیفزاید.گزارش بررسی جهانی 
دهد  می  نشان  )1984م(   1363 سال 
که تا پیش از این تاریخ هیچ کشور کم 
توسعه یافته ای در برنامه توسعه بخش 
در  را  روستایی  زنان  خود،  کشاورزی 
 1364 سال  از  ولی  است،  نداشته  نظر 
این  در  اساسی  تغییرات  )1985م( 
دسته از کشورها رخ داده است. سازمان 
خواروبار و کشاورزی در نود و چهارمین 
برای   1988 نوامبر  در  خود  نشست 
و مشارکت  زنان روستایی  فعال  حضور 
آنان در توسعه، یک برنامه کار طرح کرد 
توصیه  توسعه  به کشورهای در حال  و 
نمود. برخی از کشورها مانند برزیل، پرو 
FAO و کاستاریکا با پشتیبانیهای مالی
خود  روستایی  زنان  برای  ملی  برنامه 
برنامه  در  تایلند  کشور  اند.  کرده  تهیه 
 1982(  1381 ـ   1361 ساله  بیست 
به  را  ای  ـ 2002م( خود بخش عمده 
داده  اختصاص  روستایی  کشاورز  زنان 
است. هند در هفتمین برنامه پنجساله 
و   )1990 ـ   1985(  1369 ـ   1364
ـ   1359 پنجساله  برنامه  در  بنگالدش 
1364 )1980 ـ 1985( برای مشارکت 
زنان و بهره مندی آنان از منافع توسعه، 
در  اند.  کرده  طرح  خاصی  سیاستهای 
تمامی این برنامه ها مشخص شده که 
توسعه  منافع  توزیع  فقط  اصلی  منظور 
نیست، بلکه مشارکت کامل و برابر زنان 
برای پیشگیری از سوء تخصیص منابع 
و سرمایه های ملی و بیشتر کردن تولید 
و بهره وری مورد نظر است. در گزارش 
)1989م(   1368 سال  جهانی  بررسی 

ـ   1364 زمانی  دوره  اطالعات  که 
نموده  ارائه  را   1988 تا   1985  136۷
است، تغییر مهم دیگری نسبت به دوره 
سالهای  از  قبل  شود.  می  دیده  قبل 
حال  در  کشورهای   ،)1985(  1364
زنان  مسایل  به  نسبت  که  ای  توسعه 
توجه  غالبا  اند  داشته  آگاهی  روستایی 
پروژه های کوچک  به  معطوف  را  خود 
فراهم  صدد  در  و  کرده  زنان  خاص  و 
آموزشهای  از طریق  بیشتر  رفاه  آوردن 
خانه داری بوده اند. به عبارت روشنتر، 
نظر  مورد  بیشتر  »رفاهی«  های  پروژه 
بعد  دوره  در  که  حالی  در  است.  بوده 
از 1364 )1985(، بحث از پروژه های 
بسیار  هدفهای  که  است  ای«  »توسعه 
فراتر از پروژه های رفاهی را دنبال می 
های  پروژه  طراحی  جای  به  و  کنند 
کوچک و غالبا پراکنده در جهت تأمین 
زنان روستایی  قرار گرفتن  بیشتر،  رفاه 
تمام  در  توسعه  اصلی  جریان  در 
اجرا،  و  ریزی  برنامه  مراحل  و  سطوح 
فعالیتهای  تا  کالن  سیاستگذاریهای  از 
گوناگون در پروژه های خود مورد توجه 
جدید،  تغییر  این  در  است.  شده  واقع 
در  روستایی  زنان  که  رود  می  انتظار 
سطح کالن و در متن سیاستها و برنامه 
با  واحد  مجموعه  یک  صورت  به  ها 
مردان روستایی دیده شوند و در سطح 
خرد نیز زنان در تمامی فعالیتها و پروژه 
های مختلف حضور فعال داشته باشند. 
روستایی  زنان  از  حمایت  کلی  طور  به 
کشاورز«  »تولیدکنندگان  عنوان  به 
خانواده  مدیران  و  مادران  بر  عالوه 
روش  ترتیب  بدین  است.  نظر  مورد 
کوچک،  های  پروژه  اجرای  و  طراحی 
برنامه  از  دورافتاده  و  پراکنده  ناپایدار، 
اصلی توسعه کنار گذاشته شد و اعالم 
پروژه  با  توسعه  های  برنامه  که  گردید 
یا اختصاص بخشی  های خاص زنان و 
در  زنان،  با  به  منظوره  چند  پروژه  از 
موفقیت  زنان،  وضعیت  بهبود  تحقق 
بسیار محدودی داشته است و باید زنان 
مجموعه  در  مردان  همراه  را  روستایی 

برنامه های توسعه دید.

نقش تولیدی زنان روستایی
بر اساس مدارک و واقعیات موجود، 
فعالیتهای  در  ای  عمده  سهم  زنان 
اقتصادی و تولیدی کشورهای در حال 
حوزه  کشورها  این  در  دارند.  توسعه 
فعالیت اقتصادی آنها عمدتا بخش غیر 
اقتصاد ملی است و به  رسمی )سنتی( 
عنوان تولیدکنندگان جزء، فروشندگان 
یا کارگران خدماتی فعالیت می  کاال و 
کنند. این تقسیم بندی بویژه در بخش 

در  دارد.  روشنتری  مصداق  کشاورزی 
کارهای  برای  زنان  دستمزد  حال  عین 
به  است.  مردان  از  کمتر  بسیار  مشابه 
حال  در  کشورهای  اکثر  در  که  طوری 
توسعه زنان 25 درصد بیشتر از مردان 
 40 آنها  حقوق  ولی  کنند  می  کار 
نظر  به  است.  مردان  از  کمتر  درصد 
 )DENIZ KANDIYOTI( کاندیوتی 
کار در مقابل دستمزد در بخش رسمی 
می  پیشنهاد  زنان  به  زمانی  اقتصاد، 
آنان،  به خاطر دستمزد کمتر  شود که 
منافع کارفرما در استخدام زنان مشهود 
در  تولید  و  کار  اصوالً  چه  اگر  باشد. 
بخش سنتی سخت و طاقت فرسا است 
تری  کارهای سخت  آن،  بر  عالوه  ولی 
نظیر جمع آوری هیزم و نشاء برنج در 
مزارعی  در  کشاورزی  یا  و  شالیزارها 
به  ندارند،  قرار  مناسبی  شرایط  در  که 
شود.  می  واگذار  روستایی  زنان  عهده 
که  است  شرایطی  در  مسؤولیتها  این 
صرف  را  فراوانی  انرژی  و  وقت  آنان 
تولید و نگهداری فرزندان و خانه داری 
این مشکالت،  با وجود همه  می کنند. 
زنان شاغل در بخش کشاورزی با درآمد 
اجتماعی  موقعیت  و  منزلت  از  ناکافی 
نیز  خود  اجتماعی  نقش  با  متناسب 
شرایطی  چنین  در  نیستند.  برخوردار 
زنان امکانات و ابزار الزم را برای تغییر 
اقتصادی  فعالیتهای  بهبود  و  وضع 
از  ندارند.  خود  اجتماعی  موقعیت  و 
آموزش،  به  دسترسی  راههای  جمله، 
آنها  روی  به  تخصصها  و  مهارت  کسب 
رسمی  سازمانهای  تشکیل  است.  بسته 
مشکالت  با  آنها  وسیله  به  اقتصادی 
اجتماعی، فرهنگی و اداری بسیاری روبه 
اعتباری  و  مالی  منابع  به  می شود.  رو 

)دولتی و غیر دولتی( به علت نداشتن 
وثیقه معتبر و به رسمیت نشناختن آنها 
به عنوان اعضای فعال اقتصادی جامعه 
به وسیله نهادهای سنتی و سازمانهای 
دارند  دسترسی  کمتر  اعتباری،  رسمی 
هزینه  امکان  باشند،  داشته  هم  اگر  و 
کردن مستقل وامها به ایشان داده نمی 
شود و... بسیاری از تحقیقات در زمینه 
و  اقتصادی  موقعیت  و  زنان  اشتغال 
تولیدی آنان در جامعه روستایی به این 
نتیجه رسیده است که عوامل بنیانی و 
الذکر  فوق  مشکالت  پیدایش  در  مؤثر 
)و حتی  توسعه  در حال  در کشورهای 

کشورهای صنعتی( عبارت است از:
فعالیتهای  به  توجهی  بی  1ـ 
اقتصادی زنان بویژه در جامعه روستایی 
در  آنها  تعریف  عدم  و  نشدن  مطرح  و 
ماندن  برجای  و  کشورها  رسمی  اسناد 

نگرش سنتی به کار آنها
و  اجتماعی  فرهنگی،  تسلط  2ـ 
اقتصادی مرد در جامعه و بخصوص در 
بخش روستایی و نقش فرعی و وابسته 

زنان
3ـ تبعیض در شرایط اشتغال و کار 
زن در جامعه که عمدتا محصول تسلط 

مردان است
برای  زنان  اندک  فرصت های  4ـ 
به  جدید  مهارتهای  کسب  و  تحصیل 
علت اشتغال در خانه و عدم دسترسی 

کافی و الزم به نهادها.
زنان  حضور  عدم  ترتیب  بدین 
روستایی در سازمانها و نهادهای رسمی، 
کمبودها،  در  ریشه  که  است  واقعیتی 
نارساییها، بی توجهی ها وامکانات دارد 
که زمانی که با عناصر فرهنگی و اصول 
و  ریزان  برنامه  تلقی  و  تفکر  بر  حاکم 
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مدیران و عامه مردم همراه می شود، به 
مرور زمان زن روستایی را به بی قابلیتی 

و بی منزلتی می کشاند.

تولید  و  روستایی  زنان 
محصوالت کشاورزی

مشارکت  میزان  درخصوص 
برخی  کشاورزی  فعالیت های  در  زنان 
آنان  است  رسمی حاکی  غیر  آمارهای 
برنج،  زراعت  در  60درصد  میزان  به 
صیفی،  و  سبزی  تولید  در  90درصد 
دانه های  و  پنبه  زراعت  در  50درصد 
داشت  امور  در  30درصد  و  روغنی 
باغ ها مشارکت دارند. اما چگونگی این 
خصوصیات  به  تام  بستگی  مشارکت 
فرهنگی مناطق، نوع نظام بهره برداری 
نوع  خانوار،  اعضای  ترکیب  اراضی،  از 
فعالیت کشاورزی، خصوصیات طبیعی 
اجتماعی  اقتصادی  عوامل  و  منطقه 
دارد. به عنوان مثال، در مناطق شمالی 
به  است،  رایج  برنج  زراعت  که  کشور 
دار  عهده  زنان  کار،  باالی  دلیل حجم 
این  تولید  مراحل  درصد   60 از  بیش 
محصول هستند و یا در منطقه گرگان 
و رشت که ۷0 درصد پنبه کشور تولید 
عمل  که  ظرافتی  دلیل  به  شود  می 
بیش  زنان  سهم  دارد  پنبه  برداشت 
زنان  شود.  می  عنوان  درصد   66 از 
در بخش کشاورزی در هر سه مرحله 
کاشت، داشت و برداشت دخالت دارند. 
که  شده  مشاهده  داشت  مرحله  در 
زنان در بذرپاشی و نشاکاری مشارکت 
با  بسیار  زنان  نقش  داشت،  در  دارند. 
آبیاری  اهمیت است؛ به طوری که در 
در  و  کنند  می  کار  مردان  پای  به  پا 
از  گیاهان،  هرس  و  کردن  وجین 
و  آیند  می  حساب  به  اصلی  نیروهای 
باالخره در مرحله برداشت، تقریبا می 
کننده  تعیین  زنان  نقش  گفت  توان 
است. البته باید خاطرنشان ساخت که 
سهم زنان در مراحل سه گانه بستگی 
به نوع کشت در مناطق مختلف دارد. 
اساس  بر  کار  تقسیم  دیگر  عبارت  به 
جنس، وابسته به درجه توسعه منطقه 
با  محصول  ارتباط  میزان  روستایی، 
بازار و مقدار در دسترس بودن نیروی 
نقاط  برخی  در  باشد.  می  مردان  کار 
زن  میان  کشاورزی  کار  تقسیم  ایران، 
و مرد، بر اساس تنوع محصول صورت 
می گیرد. مثاًل مردان در زراعت گندم 
دارند.  دخالت  توتون  تولید  در  زنان  و 
مردان  و  زنان  دیگر،  نقاط  بعضی  در 
مثاًل  کنند.  می  ایفا  را  مکمل  نقش 
مراحل  در  مرد  و  زن  ایران  شمال  در 
می  وظیفه  انجام  برنج  تولید  مختلف 

کنند.
در  زنان  کشاورزی  فعالیت 
تاریخ  مقطع  سه  در  ایران  روستاهای 
تأثیر  تحت  روستایی  توسعه  معاصر 
قبل  است.  بوده  ای  توسعه  عوامل 
طبق   ،1341 ارضی  اصالحات  از 
زنان  ایران،  در  موجود  عرفی  قوانین 
دور  زراعی  زمینهای  به  دسترسی  از 
سنت  طبق  بر  بودند.  شده  نگهداشته 
به  مزارع  نظام  در  کشاورز  اگر  رایج، 
عین  در  و  بود  مشغول  زرع  و  کشت 
بود،  زیاد  او  زراعی  نسق  مقدار  حال 
از  و  خانوار  کار  نیروی  از  بود  مجبور 
استفاده  خانوار  زن  کار  نیروی  جمله 
کند. اگر مقدار نسق زراعی کم بود، زن 
کار  به  مجبور  موارد  بعضی  در  خانوار 
در مزارع سایرین به صورت دستمزدی 
بود. در بعضی موارد نیز زنان مجبور به 
کار در سایر بخشها می شدند. قبل از 
بودن  سنتی  علت  به  ارضی  اصالحات 
محصوالت  در  تولید،  وسایل  و  ابزار 
به  مربوط  عمدتا  زنان  نقش،  کاربر 
مراحل داشت و برداشت بود. در کشت 
پنبه  چیدن  مزارع  اکثر  در  محصول، 
انحصارا در اختیار زنان بود. در همین 
مقطع )قبل از سال 1341(، در کشت 
برنج نقش زنان آشکار است. در شخم 
ماله  در  زمین،  کردن  آماده  و  زدن 
کردند.  می  شرکت  سوم،  نوبت  کشی 
نقش  طبیعی  کود  تهیه  در  همچنین 
آماده  و  بذر  تهیه  اند.  داشته  فعالی 
کار  به خزانه،  انتقال  برای  آن  ساختن 
یا مهمترین  بوده است. نشاکاری  زنان 
وسیله  به  کاماًل  برنج  زراعی  مرحله 
کاری  وجین  گرفت.  می  انجام  زنان 
زنان  که کاری طاقت فرساست توسط 
درو  دوم  مرحله  پذیرفت.  می  صورت 
و  مشترکا  زنان  و  مردان  وسیله  به 
صورت  مردان  وسیله  به  کوبی  خرمن 
می گرفت. خشک کردن برنج و پوست 
گیری آن اختصاصا به عهده زنان بوده 
است. باالخره باید از مشارکت زنان در 
ارضی  اصالحات  از  قبل  گندم  کشت 
نام برد. در کشت این محصول، مراحل 
با مردان است،  کاشت و داشت عمدتا 
اما زنان به هنگام برداشت درو، خرمن 
خوشه  و  محصول  دادن  باد  کوبی، 

چینی فعاالنه شرکت داشتند.

زنان روستایی و صنایع دستی
زنان  فعالیتهای  مهمترین  از  یکی 
صنایع  زمینه  در  اشتغال  روستایی 
اهمیت  صنایع  این  و  باشد  می  دستی 
روستایی  زنان  خوداشتغالی  در  باالیی 
زمینه  در  کار  اقتصادی،  نظر  از  دارند. 

گذاری  سرمایه  به  نیاز  دستی  صنایع 
چندانی نداشته و هر خانواده روستایی 
در  تواند  می  ای  سرمایه  میزان  هر  با 
خوداشتغالی  باشد.  مشغول  زمینه  این 
و  گسترش  طریق  از  روستایی  زنان 
می  روستاها  در  دستی  صنایع  توسعه 
ارتقا  را  زنان  نقش  زیادی  حد  تا  تواند 
لحاظ  از  را  مناسبتری  شرایط  و  داده 
اجتماعی برای آنان فراهم نماید. از اهم 
زمینه  در  روستایی  زنان  اشتغال  تأثیر 
زیر  موارد  به  توان  می  دستی  صنایع 

اشاره داشت:
تولیدات  در  وری  بهره  افزایش  ـ 

بخش کشاورزی و کاهش ضایعات
صنایع  تولیدات  کیفیت  ارتقاء  ـ 

دستی در مناطق روستایی
به  بیشتر  افزوده  ارزش  انتقال  ـ 
درآمد  افزایش  و  روستایی  مناطق 

روستاییان
از  ای  عمده  بخش  اشتغال  ـ 

نیروهای فعال جامعه روستایی
ـ اشاعه فرهنگ فنی و مهیا کردن 
های  برنامه  دیگر  جهت  الزم  زمینه 

توسعه روستایی

اشتغال و زنان روستایی
جمعیت  آمارگیری  اساس  بر 
بیش  ایران،  آمار  مرکز   13۷0 سال 
درصد(   42/3( نفر  میلیون   23/6 از 
سکنی  روستاها  در  کشور  جمعیت  از 
نفر  به 11/5 میلیون  دارند که نزدیک 
کشور  کل  جمعیت  درصد   20/6( آنها 
را  و 48/06 درصد جمعیت روستایی( 
زنان تشکیل می دهند. با وجود کاهش 
در  شهری  ـ  روستایی  جمعیت  نسبت 
قدر   13۷0 تا   1335 سالهای  طول 
مطلق  قدر  همچنین  و  آن  مطلق 
به  رو  پیوسته  روستایی  زنان  جمعیت 
روستایی  جمعیت  است.  بوده  افزایش 
از حدود 13 میلیون به 23/6 میلیون 
به   6/4 از  روستایی  زنان  تعداد  و  نفر 
نزدیک 11/5 میلیون نفر رسیده است. 
میلیون   ۷/1 به  نزدیک  تعداد  این  از 
روستایی  زنان  درصد   61/6 یعنی  نفر 
این  از  که  هستند  فعالیت  سن  در 
لحاظ  از  نفر  میلیون   6/6 تعدد  عده، 
اقتصادی فعالند. این آمار اهمیت زنان 
بازتولیدی  نظامهای  در  را  روستایی 
در  روستایی  زنان  سازد.  می  نمایان 
زیست  )بازتولید  بازتولیدی  نظام  سه 
شناختی، بازتولید نیروی کار، بازتولید 
تعیین  و  اساسی  طور  به  اجتماعی( 
با  رابطه  در  دارند.  مشارکت  کننده 
ـ  بارداری  شناختی،  زیست  بازتولید 
نیروی  تکثیر  واقع  در  مثل  تولید  و 

زنان  به  تا  باعث گردیده  است که  کار 
باارزش  موجود  عنوان  به  روستاها  در 
کاربر  خصلت  علت  به  شود.  نگریسته 
بهره برداری)چه  نظام های  اکثر  بودن 
سایر  در  چه  و  کشاورزی  زمینه  در 
اساسی  نقش های  از  یکی  زمینه ها(، 
بازتولید  روستاها،  در  زنان  فرهنگی  و 
است.  کار  نیروی  و  زیست شناختی 
پایین  زنان روستایی در سنین  ازدواج 
زنان  باشد.  می تواند  ادعا  این  مبین 
از فرزندان، تهیه  با نگهداری  روستایی 
از  تیمارداری  منزل،  کردن  تمیز  غذا، 
مریضان و افراد مسن و غیره، در واقع 
می پردازند.  کار  نیروی  »بازتولید«  به 
در حقیقت زنان روستایی هستند که با 
تالش های بی وقفه خود محیط زندگی 
را جهت ادامه حیات نیروی کار تنظیم 
خاطرنشان  باید  باالخره  می کنند. 
تولید،  با مشارکت در  ساخت که زنان 
سهم  اجتماعی  بازتولید  در  واقع  در 
مهمی دارند. جریان بازتولید اجتماعی 
شامل تعدادی از وظایف تولیدی است 
است.  خورده  گره  خانه  ساختار  با  که 
مراقبت از حیوانات اهلی، کار کشاورزی، 
تولید محصوالت صنعتی و ارائه خدمات 
هیزم،  تهیه  و  آوردن  آب  مثل  مختلف 
بازتولید  اصلی  عوامل  از  همه  و  همه 
اجتماعی است که عمدتا بر دوش زنان 
ارزش  لحاظ  همین  به  است.  روستایی 
را دو چندان  روستایی  زنان  بازتولیدی 
به  اجتماعی  بازتولید  واقع  در  می کند. 
کردن  دائمی  به  رجوع  زنان،  وسیله 
در  اصلی  تولیدی  روابط  بازآفرینی  و 

جامعه روستایی است.

نتیجه گیری
در  روستایی  زنان  که  آنجایی  از 
کشورهای  از  بسیاری  و  ما  جامعه 
و  معضالت  گرفتار  توسعه  حال  در 
پرداختن  هستند،  فراوان  کاستی های 
اجتماعی  اقتصادی-  پایگاه  و  نقش  به 
از  روستایی  توسعه  فرآیند  در  آنان 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. چنانچه 
روستایی در جامعه  زنان  باشیم  معتقد 
مسایل  بازخور  و  تولید  نظام  روستایی، 
و  مؤثر  نقش  اجتماعی  و  فرهنگی 
بنابراین  ایفا می نمایند،  تعیین کننده ای 
باید  تحقیقات  و  پژوهش  ها  در  الجرم 
اهمیت  مرادف  و  خاص  جایگاهی 
وجودی و نقش شان را بیابند. به همین 
آموزش های  در  است  ضروری  نسبت 
و  ابعاد  در  پیشه  و  فعالیت  با  متناسب 
عرصه های مختلف زندگی جهت ارتقاء 
اهتمامی  آنان  نگرش  و  دانش  بینش، 

خاص داشت.
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سودا یا واقعیت
توسعه؟

| به قلم: محمد حسین جبل عاملی |
| مشاور و مدرس توسعه  کسب و کار |

مسیــــــــــــــری که  از خیــــــــــــــــال تا 
واقعیت بایـــد پیموده شــــود
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سالهاست که سخن از توسعه و رونق 
اقتصادی است و این سودایی است که با 
اقتصاد ما عجین شده است اما شاید بتوان 
ارائه شده  راهکارهای  از  گفت هیچکدام 
نتوانسته اند مسیر دائمی باشند و موجب 
رشد و اعتالی این کشور گردند اما مشکل 
اصلی کجاست؟ چرا هیچکدام این نسخه 
ها کار آمدی الزم را تاکنون نداشته اند، 
قطعا وقتی بررسی صورت بپذیرد دالیل 
نسخه  از  شمرد  بر  میتوان  برای  زیادی 
های سوبسیدی و یارانه ای تا سندهای 
اما شاید  نامه ای،  عریض و طویل آیین 
بتوان گفت یکی از مهمترین دلیل های 
این عدم توفیق نبود نگاه توسعه به صورت 
پایدار است.توسعه زیر ساختی با پایداری 
و خود  دائمی شود  و  ماندگار  بتواند  که 
نیز توان زایندگی و توسعه خود را داشته 
باشد. تولید یک برنامه مبتنی بر توسعه 
ریزی  برنامه  سایر  با  که  تفاوتی  پایدار 
ها دارد به چهار اصل ویژه توجه میکند 
که این اصول میتواند نتیجه متفاوتی را 
از سایر برنامه های قبلی رقم بزند و به 
یک  به  تبدیل  راهکار  این  دلیل  همین 

راهکار عملی میسازد.

و  ریشه  از  شروع  اول  اصل 
تولید از اولین نهادشکل دهنده 

از  کشورها  از  بسیاری  رشد  تجربه 
اروپا در بعد از خرابی های جنگ جهانی ، 
چین و روسیه و امروز کشورهای پر رشد 
این  برزیل  و  هند  تایلند،  ویتنام،  مانند 
درس را به ما می آموزد شروع توسعه را 
باید از اولین تولید کننده آغاز نمود، در 
جوامع بشری همیشه اولین تولید کننده 
ها روستا ها بوده اند، روستا تولید کنندگان 
اولین مایحتاج زندگی بشر یا پایین تر الیه 
هرم مازلو هستند، در روستا قسمت اصلی 
مواد غذایی، دامها و مواد خام طبیعی ، 
گیاهان دارویی و بسیاری از موارد دیگر را 
برای زندگی شهری تولید میگردد، رونق 
و گردش اقتصاد روستایی التزام گردش 
اقتصاد شهری و زندگی شهری است و اگر 
این موتو مولد کارایی اش را از دست بدهد 
یا ضعیف بشود آنوقت مجبور هستیم از 
سایر درآمدها و منابعمان هزینه نماییم تا 
این ضعف را جبران نماییم، همچنین رونق 
روستا باعث تعادل هرم جمعیتی از لحاظ 
قسمتی  سنگینی  و  میگردد  جغرافیایی 
بیش از سایر نقاط نمیشود تا سایر دارایی 
ها و امکانات را به جای تناسب به سمت 
خود بکشد، امروزه نیاز کشور ما نیز مانند 
تمامی کشورهایی که مسیر رشد و توسعه 
را طی نموده اند تقویت اقتصاد روستایی ، 
کارآفرینی و اشتغال درون زا در روستا ها 

و توسعه دورنی آنهاست.

دانش  و  دانایی   ، دوم  اصل 
پیشران توسعه است

از هر نقطه که ای توسعه آغاز می 
شود نیاز مند آن است که همه افراد در 
آن مشارکت نمایند، مهمترین راه همسو 
برای  آنها  به  آگاهی  دادن  افراد  سازی 
ضرورت کار، چگونگی کار و تبین و آموزش 
موارد آن است، آموزش اصل مهمی برای 
رسیدن به توسعه پایدار است بدلیل اینکه 
باید کاری  ندانند که چرا  در جامعه که 
نمیگیرد  صورت  کاری  بپذیرد،  صورت 
درست  که  بگیرد  کاری صورت  وقتی  و 
ندادند آن را چگونه باید انجام دهند، آن 
کار نتیجه دلخواهی را نخواهد داشت و با 
کیفیت مورد نظر صورت نخواهد پذیرفت، 
به  دانشی  و  نگیرد  صورت  آموزشی  اگر 
جریان نیفتد مسیر توسعه به کمال خود 
نخواهد رسید، عدالت آموزشی و قابلیت 
متناسب  افراد  همه  برای  آن  دسترسی 
با نیاز و حرفه آنها موضوع مهم دیگری 
است که در این مسیر باید اتفاق بیفتد 
تا این رشد و پایداری به صورت یکسان و 

متناسب رشد پیدا نماید.

اصل سوم از همه منابع استفاده 
نمایید.

وارد  توسعه  ورطه  به  که  زمانی 
میشوم دیگر زمان کارهای نصفه و نیمه 
نیست بلکه باید همه جانبه به این مهم 
که  است  معنی  بدین  این  کرد،  ورود 
از همه منابع در دسترس استفاده  باید 
نمود، دسترسی به این منابع شامل منابع 
انسانی و سایر منابع است ، سایر منابع 
شامل زمین و آب و خاک ، پتانسیل های 
اقلیمی میشود که در هر  رشد و موارد 
منطقه ای متفاوت است ولی متناسب هر 
منطقه باید مورد استفاده قرار گیرد ، این 
موارد پتانسیل های باالیی برای توسعه 
ای  پایه  موارد  تحریک  و  خاص  های 
فراهم  توسعه  برای  را  گردشگری  مانند 

می سازد.
در مورد منابع انسانی دو نکته  باید 
مورد توجه قرار گیرد ، نکته اول استفاده 
از فرصت های بومی و منطقه ای الویت 
بسیار بیشتری دارد مگر در مواردی که 
ناگزیر به استفاده از سایر منابع هستیم، 
و  بومی  افراد  جابجایی  کاهش  اصل 
یکی  و خاک خود  ریشه  به  افراد  تعلق 
گرفته  شکل  توسعه  پایداری  عوامل  از 
است، نکته دوم و بسیار مهم این است 
از  بسیاری  محرک  موتور  دیرباز  از  که 
روستا  صنایع  تاریخی  مولد  و  ها  تولید 
خالقانه  موضوعات  از  بسیاری  امروز  و 
فعالسازی  هستند،  خانمها  ظرافت  با  و 
یکی  عنوان  به  خانمها  کاری  ظرفیت 

و  توانایی  با  انسانی  منابع  مهمترین  از 
انگیزه  همچنین  و  کاری  باالی  کیفیت 
مند تر کردن و توانمندسازی بیشتر آنها 
با ایجاد برابری جنسیتی در تحصیالت ، 
آموزش ، انتخاب شغل ، ارتقای شغل و 
گرفتن سمت های مدیریتی و رهبری از 
نکات و ارکان مهمی است که باعث رشد 
کشورها  از  بسیاری  پایدار  و  اقتصادی 
به  میتواند  نیز  ایران  در  و  است  شده 
و  نماید  عمل  کارگشایی  نسخه  عنوان 
وپایداری  توسعه  گیری  سرعت  باعث 

بیشتر آن گردد.

به  نیاز  توسعه  چهارم  اصل 
مشارکت و نفع همه افراد دارد

اصل مهم دیگر که ضریب موفقیت 
طرحهای توسعه پایدار را در جهان بیشتر 
نموده است ، اصل مشارکت و ذینفع بودن 
تجربه  است،  توسعه  این  در  افراد  همه 
نشان داده است که زمانی که توسعه به 
دولت  به  یا حتی  و  ، گروه  یک شخص 
متوسط  اقشار  اما  باشد  داشته  تعلق  ها 
آن  در  رنگی  پر  سهم  جامعه  ضعیف  و 
نداشته باشند و تنها نیروی کار آن باشند 
باعث این میشود که افراد احساس تعلق و 
مالکیت کمی به موضوع دارند و با تکانه 
ناپایداری  یا  اقتصاد  زننده  آسیب  های 
های اقتصادی نمی توانند حمایت الزم را 
از آن داشته باشند و حل معضالت را به 
دارندگان این سرمایه گذاری واگذار می 
نمایند، اما زمانی که افراد خود مالک و 
توسعه  خرد  نهادهای  همین  ذینفعی 
هستند با توجه به مالکیت و شراکت آنها 
گونه  به  مسایل  این  به  موضوع  این  در 
موضوع  همین  و  میکنند  نگاه  دیگری 
باعث این می شود که همراهی و همدلی 
بیشتری داشته باشند. ساختار ایجاد بنگاه 
های  تشکل  صورت  به  اقتصادی  های 
های  شرکت  و  ها  تعاونی   ، ای  منطقه 
سهامی عام راهکارهایی عملی و کارآمد 
برای این موضوع هستند و باعث میشوند 
به علت مشارکت همه افراد توسعه پایدار 
صورت  به  آن  از  حاصل  منافع  و  بوده 
تا  شود  توزیع  افراد  همه  بین  عادالنه 

رضایت همه را در بر داشته باشد.
حرکت به سمت توسعه ای پایدار با 
نگاه به اصول ذکر شده که از تجربه سایر 
توسعه  و  سریع  رشد  دارای  کشورهای 
یافته مخصوصا در مدل های کشورهای 
جهان سومی توسعه یافته و اسناد توسعه 
اقتصادی سازمان ملل متحد )یونیدو( می 
تواند در حال حاضر همان نسخه درمان 
گر و یا تسهیل گر برای توسعه و رونق 
اسالمی  ایران  عزیزمان  وطن  اقتصادی 

باشد. 

 ساختار ایجاد بنگاه های 
اقتصادی به صورت تشکل های 
منطقه ای ، تعاونی ها و شرکت 
های سهامی عام راهکارهایی 
عملی و کارآمد برای این موضوع 
هستند و باعث میشوند به علت 
مشارکت همه افراد توسعه پایدار 
بوده و منافع حاصل از آن به 
صورت عادالنه بین همه افراد 
توزیع شود تا رضایت همه را در بر 
داشته باشد

در مورد منابع انسانی دو نکته  
باید مورد توجه قرار گیرد ، نکته 
اول استفاده از فرصت های بومی 
و منطقه ای الویت بسیار بیشتری 
دارد مگر در مواردی که ناگزیر 
به استفاده از سایر منابع هستیم، 
اصل کاهش جابجایی افراد بومی 
و تعلق افراد به ریشه و خاک خود 
یکی از عوامل پایداری توسعه 
شکل گرفته است، نکته دوم و 
بسیار مهم این است که از دیرباز 
موتور محرک بسیاری از تولید 
ها و مولد تاریخی صنایع روستا 
و امروز بسیاری از موضوعات 
خالقانه و با ظرافت خانمها هستند

 رونق و گردش اقتصاد 
روستایی التزام گردش اقتصاد 
شهری و زندگی شهری است و 
اگر این موتو مولد کارایی اش 
را از دست بدهد یا ضعیف بشود 
آنوقت مجبور هستیم از سایر 
درآمدها و منابعمان هزینه نماییم 
تا این ضعف را جبران نماییم، 
همچنین رونق روستا باعث تعادل 
هرم جمعیتی از لحاظ جغرافیایی 
میگردد و سنگینی قسمتی بیش از 
سایر نقاط نمیشود تا سایر دارایی 
ها و امکانات را به جای تناسب به 
سمت خود بکشد
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بررسی های اقتصادی جهان در 5 سال اخیر و رشد اقتصادی جهش وار کشورهایی 
مانند تایلند، ویتنام، ترکیه، هند، روسیه و برزیل به عنوان پیشگامان نرخ رشد توسعه 
اقتصادی مبین این نکته است که دموگرافی اقتصادی جهان در حال تغییر می باشد، 
کشورهای بزرگ اقتصاد جهانی مانند آمریکا، چین ، ژاپن، آلمان، انگلیس، فرانسه که هنوز 
دارای رشد اقتصادی مثبتی هستند و سردمداران اقتصاد جهان هستند ولی کشورهای پر 
رشد کم کم در حال تغییر این این نقشه اقتصادی می باشند، به نحوی که پیش بینی می 
گردد در فهرست های سال 2030 بسیاری از این کشورهای پر رشد جایگزین غول های 

امروز اقتصاد جهان بشوند و این به معنی این است که شاهد جهان جدیدی از لحاظ قدرت 
های سیاسی و اقتصادی خواهیم بود.

در بررسی عوامل رشد سریع کشورهای سابقا جهان سومی که امروز با رشد بسیار 
شدید خود را در حال رساندن به کشورهای بزرگ هستند به عامل تسهیل فضای کسب و 
کار و برابری جنسیتی برای اشتغال زنان می رسیم ، موضوع مهمی که از سال ها پیش در 
جهان آغازشده و هنوز هم در حال رشد و امتداد است تا جایی که در حالی که جدیدترین 
گزارش بانک جهانی از وضعیت »زنان، کسب  وکار و قانون« نشان می دهد دست کم 131 

بالندگی اقتصادی
| به قلم: سمانه غفوری روزبهانی|در گرو برابری جنسیتی

| کارشناس ارشد اقتصاد توسعه|
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کشور جهان برای رفع قوانین تبعیض آمیز در مشارکت اقتصادی زنان، اصالحات قانونی را 
در پیش گرفته اند و این مهم به یکی از اصول رقابتی اقتصاد روز جهان بدل شده است.

سالها قبل کشورهای بزرگ اقتصادی مانند آمریکا، آلمان، ژاپن ،  فرانسه و سایر 
کشورهای اروپایی این مسیر را به عنوان پیشگام آغاز نمودند و حتی این تغییر را در 
ساختار سیاسی خود ایجاد نمودند تا جایی که شاهد آن هستیم در کابینه فنالند در همین 
روزها یک خانم 34 ساله به نخست وزیری می رسد و 12 وزیر از کابینه خود را زنان قرار 
می دهد تا جوان ترین سیاستمدار عالی رتبه زن و زنانه ترین کابینه دنیا را در کشوری با 
درآمد بیش از 250 میلیارد یورو در سال با جمعیت 3.5 میلیون رقم بزند. حتی در پر رشد 
ترین اقتصاد جهان در دهه اخیر یعنی چین، روسیه ، هند و برزیل هم به صف کشورهایی 
پیوستند که جایگاه بکارگیری و استفاده از قدرت رهبری زنان را در اصول تغییر ساختار 

اقتصادی خود قرار  دادند.
پیشینه نقش مولد اقتصادی زنان و برابری حقوق زن و مرد در این رابطه با سالهای 
آغازین زندگی بشر بازمیگردد ، زمانی که مردان به دنبال کشف غذای روزانه خانواده از دل 

نبرد با حیوانات بودند که در بسیاری موارد میتوانست منجر به آسیب دیدن یا نابودی آنها 
شود،  زن ها شروع به کشاورزی و رشد دادن گیاهان به عنوان غذای جایگزین و ایجاد 
امنیت در سبد غذایی خانواده نمودند، امروز نیز رشد کشورهای پیش رو و کشورهای 
دارای سریعترین رشد موید این واقعیت است که شرایط با آن سالها در اصل تغییری نکرده 
است و هرگاه زنان به عنوان ابزار مولد با شرایط رضایت بخش در جامعه قرار گرفته اند به 
عنوان نیمی از آن جامعه اثر شگفت انگیزی در رشد و توسعه اقتصاد و معیشت آن جامعه 

گذاشته اند.
توسعه معیشتی و رشد شاخص اقتصادی در اصل هنر مدریت بهینه منابع موجود 
در یک کشور می باشد، نیروی کار زنانه به عنوان یک نیروی خالق با توانایی های کشف 
و خلق و توانمندی در ایجاد روابط انسانی به عنوان یکی از عوامل توسعه و رشد اقتصادی 
امروز قرار می گیرد، اما نکته مهمی که منجر به بالندگی بیشتر این موضوع و رشد اثربخشی 
آن می شود حرکت دادن این شرایط کاری به سمت برابری است ، این برابری در اجازه 
تحصیالت، امکان رشد سازمانی و اخذ سمت ها ، الویت دهی در کسب فرصتهای شغلی 
و میزان دستمزد میباشد، مولفه هایی که با ایجاد رضایت از دیدگاه منابع انسانی باعث 

شکوفایی بیشتر خالقیت ها و بروز بیشتر توانایی های زنان میگردد.
تحقیقات در سال  2019  در EIGE  )انسیتو برابری جنسیتی اروپا ( نشان میدهد 
که برابر جنسیتی قسمت های خفته ای از اقتصاد را بیدار میکند و باعث شکوفایی بیشتر 
آن میگردد، تحقیقات این مرکز نشان میدهد که این موضوع یکی از عوامل کلیدی  رشد 
اقتصادی خواهد بود و در نهایت پیاده سازی این موضوع در اروپا منجر به ایجاد بیش از 
10 میلیون شغل جدید تا سال 2050 خواهد شد و همچنین تا حدود  80% باعث بهبود 
شرایط کاری در اروپا می گردد و شاخص GDP اتحادیه را به نزدیک 10% رشد خواهد 
داد که رشد این شاخص در کشورها بین 4 تا 10 درصد در اعضای اتحادیه اروپا خواهد بود. 

پتانسیل های اشتغال زنان در ایران 
مشارکت زنان ایرانی در بازار کار، صد سال بعد از حضور همتایانشان در جوامع صنعتی 
بوده است و این مشارکت، در طول سه دهه اخیر، با نوسان های شدیدی روبه رو شده است. 
طبق آمارهای ارائه شده، نرخ مشارکت زنان در بازار کار کشورهای پیشرفته امریکای شمالی 
و کانادا، حدود پنجاه درصد است، در حالی که این عدد در کشور های خاورمیانه، بین یازده 
تا سیزده درصد است. نرخ اشتغال زنان در ایران، بر اساس آمارهای سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی، حدود یازده درصد و بر اساس برخی آمارهای غیر رسمی، بالغ بر سیزده درصد است. 
در اقتصاد جهانی، با مکانیزه شدن تولید بعد از انقالب صنعتی، دیگر، قدرت جسمانی، 
عامل تعیین کننده برای انجام یافتن بسیاری از امور، به حساب نمی آید. در این میان، در 
بسیاری از جوامع، خصوصاً کشورهای آسیایی )از جمله چین(، زنان، سهم به سزایی در 
رشد اقتصادی جامعه خود ایفا کرده اند. از سوی دیگر، با خدماتی شدن اقتصاد )از آموزش 
و پرورش و بانکداری گرفته تا بهداشت و درمان(، نقش اقتصادیـ  اجتماعی زنان، رشد به 

سزایی یافته است.
با نگاهی به وضعیت فعلی بازار کار ایران، می توان دریافت که زنان ایرانی، فاصله زیادی 
تا وضعیت مطلوب دارند. در حال حاضر، نرخ مشارکت زنان، حدود یازده درصد و نرخ 
بیکاری آنان حدود بیست درصد است. از ترکیب جمعیت فّعال کشور، 85 درصِد نیروی 
فّعال را مردان و فقط پانزده درصِد آن را زنان تشکیل می دهند؛ اّما این آمار در کشورهای 
صنعتی پیشرفته، بسیار متفاوت است. در بعضی از این کشورها، حدود پنجاه درصد نیروی 
کار را زناْن در اختیار دارند و در کشورهای در حال توسعه، در بخش کشاورزی، 6۷ درصد از 
نیروی کار، به زنان اختصاص دارد و 55 درصد محصوالت غذایی در جهان را زنان تولید می 
کنند. در کشورهای آسیای شرقیـ  که در بخش منسوجات و کاالهای خانگی، رکورددار 

صادرات هستندـ، ۷4 درصد زنان، جزو نیروی کار هستند.
همچینین 56 درصد ظرفیت آموزش عالی در ایران در اختییار زنان است و در حال 
حاضر زنان دارای نیمی از ظرفیت نیروهای کار تخصصی و علمی کشور هستند، این 
موضوع بدین معناست که توان ایران در سپردن شغلهای تخصصی به زنان دارای فرصت 
برابری نسبت به مردان است که در صورت وقوع آن پتانسیل زیادی از توسعه اقتصادی 

ایجاد می گردد.
این مهم فرصتی را ایجاد می کند تا ایران با دارا بودن نیروی کار متخصص بومی زن و 
مرد نیازی به نیروی کار خارجی حتی در شرایط رشد بیشتر نداشته باشد و بتواند با توسعه 
خود طبق مولفه های توسعه پایدار و توسعه در محیط های کوچک از روستا تا سایر مولفه 
های مولد و تسری و رشد آنها به شهرها داشته باشد و بتواند اقتصاد خود را با استفاده از این 

ظرفیت نیروی کار عالی به اوج برساند.
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توسعه  مسیر  در  »دیلمان  همایش 
علمی  انجمن  همکاری  با  پایدار« 
دانشگاه  در  گیالن  دانشگاه  گردشگری 
و  استانی  مسئولین  حضور  با  گیالن 
و  دانشجویان  و  اساتید  شهرستانی، 
اصحاب رسانه در دانشگاه گیالن برگزار 
بار  اولین  برای  همایش  این  در  گردید. 
بیان فرصت های اشتغال پروژه ملی  به 
کریدور گردشگری دیلمان )البرز مرکزی( 
پرداخته و ظرفیت های موجود اشتغال به 

صورت کامال شفاف معرفی گردید.
خوبی  استقبال  با  که  همایش  این 
از سوی دانشجویان رشته های مرتبط با 
رسته گردشگری روبرو شده بود، به اهداف 
از پیش تعیین شده خود نیز رسید. پس از 
اتمام این همایش، بسیاری از دانشجویان 
گردشگری  و  اقتصادی  عرصه های  فعال 
دانشگاه گیالن اعالم آمادگی کردند که در 
پروژه های طرح مسیر گردشگری دیلمان 
همکاری داشته باشند. حجم مراجعات و 

استقبال از طرح مسیر گردشگری دیلمان 
به حدی از سوی دانشگاه گیالن باال رفته، 
که در بسیاری از ردیف های شغلی بیش 
از 10 نفر برای همکاری اعالم همکاری 

کرده اند.
مسئوالن استانی نیز از این همایش 
اذعان  به  داشتند.  فوق العاده ای  استقبال 
تعریف  پروژه های  اگر  آنها،  از  بسیاری 
شده، ذیل طرح مسیر گردشگری دیلمان 
وزارت  اعتباری  حمایت های  و  کمک  با 
عملیاتی  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون، 
شود، گره مشکالت اقتصادی و گردشگری 
پایدار  اشتغال  زمینه  و  شده  باز  منطقه 
مردم منطقه فراهم خواهد شد. مسئوالن 
استانی با اذعان به این موضوع که طرح 
خأل های  به  دیلمان  گردشگری  مسیر 
ساختاری طرح های اقتصادی و توسعه ای 
راهکار  داده،  پوشش  را  آنها  و  پرداخته 
از  را  بومی  جوامع  در  مدیریت  استقرار 
جمله راهکارهای مهم برای حل معضالت 

همایش »دیلمان در مسیر توسعه پایدار«
با حضور مسئوالن استان گیالن برگزار شد



 D
EH

KA
DE

H 
ME

HR
 M

ag
az

ine
 / 

No
.8 

/ 2
6

مردم مناطق بومی یاد کردند.

پروژه مسیر گردشگری دیلمان 
موفق  پروژه های  قوی ترین  از 

کشور
دکتر متقی طلب کارگزار طرح تکاپو 
در استان گیالن ضمن تشکر از برگزار 
مسیر  در  دیلمان  همایش  کنندگان 
توسعه پایدار، طرح تکاپو)توسعه کسب و 
کار و اشتغال پایدار( را یکی از مهمترین 
که  دانست  سیاست هایی  اصلی ترین  و 
در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار 
گرفته و دست آوردهای خوبی در سطح 

کشور داشته است.
های  سیاست  اینکه،  بیان  با  وی 
طرح تکاپو با استفاده از تجارب اقتصادی 
همکاری  با  و  المللی  بین  سطح  در 
و  کار  تعاون،  وزارت  و  یونیدو  سازمان 
اولین  برای  افزود  بوده  اجتماعی  رفاه 
بار این طرح  در سال 93 در ۷ استان 
پایلوت، اجرا و در سال 95 بعد از کسب 
رایزنی  و  توجه  قابل  آوردهای  دست 
برنامه  بعنوان  گرفت  صورت  که  هایی 
جامع اشتغال  در سطح کشور و در تمام 
استان ها در فاز عملیاتی قرار گرفت. در 

این طرح  بدون در نظر گرفتن مرزهای 
جغرافیایی مناطق و استان ها، جریان های 
اقتصادی و پتانسیل های موجود مناطق 
مورد بررسی قرار گرفته  و پیوندی میان 
ظرفیت های موجود و عرضه کنندگان و 
تقاضا کنندگان نیروی کار در بازار بوجود 

آمد.
وی در ادامه افزود، در فاز مطالعاتی 
که صورت گرفت در 10رسته اولویت دار 
گیالن  استان  در  اجتماعی  و  اقتصادی 
ظرفیت  به عنوان  گردشگری  رسته 
نخست شناسایی گردید و برای اولین بار 
در کشور برنامه عمل توسعه رسته با ابعاد 
بسیار گسترده و متنوع که توسط علیرضا 
مسیرهای  طرح  بنیان گذار  کاظمی 
دستور  در  و  ارائه  ایران  گردشگری 
ادامه  در  مطقی طلب  گرفت.  قرار  کار 
ارزشمند  دست آوردهای  برشمردن  با 
طرح تکاپو با بیان اینکه اگر به صنعت 
ارزش  زنجیره  به عنوان یک  گردشگری 
نگریسته شود و تمامی اجزا  و ارکان آن 
از برنامه ریزی برای سفر، شبکه حمل و 
نقل، اقامتگاه ها و واحد های پذیرایی تا 
سوغات و صنایع دستی را دارای کشش 
بازار و محرک هایی دانست که می توان 

کار،  متقاضیان  تمامی  برای  آنها  توسط 
جوانان، دانشجویان و فارغ التحصیالن  و 
حتی زنان سرپرست خانوار ایجاد اشتغال 

نمود.
کریدور  به  اشاره  با  متقی طلب 

اظهار  مرکزی(  دیلمان)البرز  گردشگری 
جامعی  نگاه  به  توجه  با  کرد،  امیدواری 
تحولی  و  شده  طرح  این  به  نسبت  که 
ایجاد  استان  گردشگری  صنعت  در  که 
جز  را  گردشگری  رسته  نمود،  خواهد 
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و  دانسته  پرکشش  رسته های  از  یکی 
الزمه توسعه صنعت گردشگری در استان 
را  در گرو نگاهی جامع و جامعه محور 
قوی  از  یکی  داشت:  اذعان  وی  دانست. 
ترین پروژه هایی که  در حال حاضر در 

سطح کشور و با حمایت بین المللی و تمام 
ارکان دستگاه های اجرایی سطح استان در 
حال اجرا می باشد پروژه مسیر گردشگری 
تاکید  و  است  مرکزی(  دیلمان)البرز 
نمود در سال های آینده می تواند یکی از 
پروژه های موفق در زمینه جذب گردشگر 

و توسعه صنعت توریسم باشد.

توسعه  ذینفعان  معرفی 
گردشگری پایدار

رییس  علی پور  شیر  رامین 
دبیرخانه توسعه پایدار مسیر گردشگری 
دیلمان)البرز مرکزی( هم ضمن تشکر از 
مسئولین و دانشجویان و شرکت کنندگان 
های  بحران  برشمردن  با  همایش  در 
موجود در منطقه از جمله تغییر فرهنگ، 
از  رویه  بی  مهاجرت  اشتغال،  معظل 
روستا به شهرها و حاشیه شهرها، آسیب 
محیط  تخریب  فقر،  از  ناشی  اجتماعی 
تخریب وجهه  و  اقتصادی  رکود  زیست، 
کشور در سطح دنیا، پروژه ملی  مسیرهای 
گردشگری ایران را پاسخی مناسب برای 
هر یک از این بحران ها دانسته و با تاکید 
بر بهره گیری از دانش و تجربه روز جهانی 
و مشارکت تمامی ذینفعان این پروژه که 

المللی،  بین  های  سازمان  دولت،  شامل 
برندها، بخش خصوصی و بومیان منطقه و 
قالب تشکل های راهبردی در هر منطقه 
می باشد و با طراحی زنجیره های ارزش 
بر  تولید محصوالت و خدمات  در حوزه 
اساس ظرفیت های بومی و بازار را فرصت 
اشتغال در منطقه  بحران  برای  مناسبی 

دانست.
وی مهمترین هدف دبیرخانه مسیر 
زنجیره های  طراحی  دیلمان  گردشگری 
ارزش دانسته و تاکید نمود: تمامی پروژه 
طراحی  پایدار  توسعه  راستای  در  هایی 

حلقه های  تمامی  می بایست  می شوند 
زنجیره ارزش را در بر داشته باشند. وی 
مسیرهای  طرح  خروجی  اینکه  بیان  با 
گردشگری  توسعه  ایران  گردشری 
پایدار خواهد بود افزود: ذینفعان توسعه 
کارشناسان،  دولت،  را  پایدار  گردشگری 
انجمن  و  مردمی  های  نهاد  گردشگران، 
های داوطلبانه  و مردم بومی و محلی می 

باشند.
مسیر  افزود:  ادامه  در  شیرعلی پور 
های  مسیر  بین  دیلمان  گردشگری 
گردشگری ایران اولین مسیری است که 
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فعالیتش را شروع نموده و به عنوان اولین 
مسیر که قطعا با چالش های بی  شماری 
روبروست به  عنوان مسیر پیشتاز شاخته 

شده است.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت های 
اشتغال پروژه ملی  کریدور گردشگری 
اولین  برای  مرکزی(  دیلمان)البرز 
رسانده  عموم  اطالع  به  که  است  بار 
می شود تا عموم مردم بتوانند با توجه 
به ظرفیت هایی که در اختیار دارند به 
عنوان کارگزار با پروژه همکاری نموده 
و در نهایت از طریق تشکل سازی بتوان 
و  دولت  سمت  از  را  الزم  حمایت های 
سازمان ملل برای پروژه ها بگیریم و در 
نهایت از همکاری دانشگاه گیالن تشکر 
این  از  بعد  که  داشت  اشاره  و  نموده 
همایش همکاری های عملیاتی با افراد 

عالقه مند شروع خواهد شد.

دیلمان  گردشگری  مسیر 
پروژه ای انعطاف پذیر و فرایندی

سجاد کوچک نیا مدیر گردشگری 
دبیرخانه توسعه پایدار مسیر گردشگری 
دیلمان نیز با توضیح مسیر و روستاهای 
مسیر  کرد:  تأکید  پروژه،  این  پایلوت 

عضو هیأت علمی دانشگاه گیالن:
الزمه رسیدن به گردشگری پایدار  توسعه پایدار گردشگری است

طی  گردشگری  و  جغرافیا  گروه  علمی  هیأت  و  دانشگاه  استاد  حسام  دکتر 
سخنانی در همایش »دیلمان در مسیر توسعه پایدار«، ضمن اشاره به اینکه در دین 
توحیدی اسالم به کرات اشاره شده است که انسان بعنوان اشرف مخلوقات محق 
است که تمام نعمات خداوند روی زمین بهره ببرد به شرط استفاده کارامد و مفید 
و احترام به طبیعت و بهره بردن از نعمات خداوند نمی بایست با هم تضاد داشته 

باشند، و آیندگان ما متضرر شوند.
وی در ادامه صحبت هایش افزود توسعه پایدار در راستای همین موضوع بنا 
نهاده شده است، و از سه جنبه مورد بحث قرار میگیرد. بعد اجتماعی، اقتصادی و 
محیط زیستی، که مهمترین بحث توسعه پایدار از لحاظ محیط زیستی دانسته و 
با تاکید بر اینکه نحوه زیستن امروز بشر می بایست به نحوی باشد که زمین برای 

آیندگان هم قابل زیست باشد.
به عقیده وی تمامی مباحث مورد اشاره توسعه پایدار نیازمند سلسله اقداماتی 
است که در وهله اول نیازمند آن است که  نظام حکومتی و سیاسی حاکم و نظام 

اقتصادی جامعه، مبتنی بر توسعه پایدار باشد.

ارزشمندی برخی از بناهای تاریخی برابر با چاه نفت است
دکتر نواییان استاد دانشگاه و  سرپرست پژوهشکده میراث فرهنگی، صنایع 
نیست،  منطقه  یا  دیلمان یک شهر  اینکه  بیان  با  نیز  و گردشگری گیالن  دستی 
بخشی از تاریخ ماست که اگر بخواهیم به لحاظ تاریخی به آن بپردازیم در گذشته 
تا خراسان شمالی نیز وسعت داشت است، اظهار داشت: دیلمان یک مفهوم است و 

با محدود کردنش به یک شهر آن را تحقیر و کوچک نموده ایم.
دیداری  لحاظ  به  اصیل  و  غنی  تاریخ  این  از  متاسفانه  افزود:  ادامه  در  وی 
ندارد  وجود  جامانده  به  که  ناچیزی  حفاری های  بقایای  جز  خاصی،  باستانی  آثار 
تولید  نبود  را  توریسم  و  مهمترین مشکل در زمینه گردشگری و توسعه صنعت 

محتوای مناسب و کافی در مورد آثار و بقایای تاریخی منطقه دانست.
نواییان با اشاره به بنای تاریخی کاروانسرای تی تی که مربوط به دوره کیایی ها 
اقتصادی  ارزشمندی  لحاظ  به  ارزشمندی دانست  که  از ظرفیت های  و جز یکی 
دور  چندان  نه  آینده ای  در  که  کرد  امیدواری  اظهار  می باشد،  برابر  نفت  چاه  با 
فعالیت های گردشگری با سرمایه گذاری و برنامه ریزی اصولی و درست در این بنا 

صورت گیرد.
تاریخی منطقه  می بایست پکیج  آثار  با شناخت  اشاره داشت  ادامه   وی در 
به  باید  شود،  می  تعریف  دیلمان  گردشگری  کریدور  در  که  گردشگری  تورهای 
به آگاهی بخشی  بر عدم تخریب محیط زیست می بایست  باشد که عالوه  گونه ای 
گردشگران توجه ویژه داشته باشیم و اشاره داشت تولید محتوا یکی از مواردی است 
که به آن کمتر پرداخته شده است و بانیان و مجریان پروژه ملی کریدور گردشگری 

دیلمان)البرز مرکزی( باید نگاه ویژه ای به این موضوع داشته باشند.

گردشگری دیلمان بین 18مسیری که در 
سطح کشور تعریف شده، به عنوان طرح 
پیشتاز شناخته شده  است. این طرح یکی 
از طرح های کم نقصی است  که به واسطه 
مطالعات 10ساله دقیقی که روی آن شده 
مدیر  اجراست.  حال  در  کشور  در  است 
دیلمان،  گردشگری  مسیر  گردشگری 
حوزه های گردشگری کودک، گردشگری 
گردشگری  سالمت،  گردشگری  ورزش، 
و  سالمندان  گردشگری  و  ماجراجویانه 
زمینه هایی  جمله  از  را  خاص  گروه های 
دانست که برایشان زنجیره ارزش تعریف 
شده است. وی افزود: عالوه بر ظرفیت های 
گردشگری، ظرفیت های دیگری همچون 
آموزش و کشاورزی، دامپروری، حمل و 
تبلیغات، کسب و کارها و مشاغل  نقل، 
کریدور  در  دارویی  گیاهان  خانگی، 

گردشگری دیلمان وجود دارد.
پروژه  اینکه  بر  تاکید  با  کوچک نیا 
است  طرحی  دیلمان  گردشگری  مسیر 
فرایندی، اظهار داشت: این طرح قابلیت 
آن را دارد که در هر مرحله ای از اجرا در 
صورت وجود ظرفیت جدیدی که قابلیت 
ایجاد  با  باشد  داشته  اجرا  و  برنامه ریزی 

زیرساخت های الزم به پروژه اضافه شود.
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روستا چیست؟
”ده“ )یا ”قریه“( به معنی سرزمین است. از نظر تقسیمات کشوری. ”ده“ )یا 
سیاسی  اجتماعی-  و  سکونتی  واحد  کوچکترین  ایران،  در  ”آبادی“(  ویا  ”روستا“ 
شهرستان  چند  به  استان  هر  استاندار(،  )دارای  استان  چندین  به  کشور  است. 
)دارای فرماندار( و هر شهرستان به چند بخش)دارای بخشدار( و هر بخش به چند 
شهر)دارای شهردار( و روستا)دارای کدخدا( تقسیم می شود. البته به مجموعه ای از 

چندین ده هم دهستان گفته می شود که مسئول آن دهیار نامیده می شود.
از  نقاطی که کمتر  به  انجام می شود.  مطابق سرشماری هایی که در کشور 

5000 نفر جمعیت داشته باشند روستا. و به نقاط بیش از 5000 نفر شهر گفته 
می شود. البته استثنائاتی نیز )علیرغم مالک مذکور( وجود دارد. مردم روستا. از 
تعریف روستا.  بعدها. در  به همین جهت  امرار معاش می کنند  طریق کشاورزی 
تعاریف  البته  گردید.  اضافه  روستاییان  کار  اساس  عنوان  به  نیز  کشاورزی  شغل 
دیگری نیز از روستا )یا ده( در کشور وجود دارد که از مجموع آن ها می توان این 

تعریف را ارایه نمود:
اجتماعی  واحد  که  است  جغرافیایی  فضای  از  ای  محدوده  از  عبارت  روستا. 
کوچکی مرکب از تعدادی خانواده که نسبت به هم دارای نوعی احساس دلبستگی. 

| گردآوری: مهرناز اسکندری|

روستا و توسعه
روستا، عبارت از محدوده ای از فضای جغرافیایی است که واحد اجتماعی کوچکی مرکب از تعدادی خانواده که نسبت به هم دارای نوعی 
احساس دلبستگی، عواطف و عالئق مشترک هستند، در آن تجمع می یابند و بیشتر فعالیت هایی که برای تامین نیازمندی های زندگی خود انجام 

می دهند، از طریق استفاده و بهره گیری از زمین و در درون محیط مسکونی شان صورت می گیرد.
انسان پیش از آموختن کشاورزی و کشف فنون و ابزارهای مختلف، برای تامین نیازهای زندگی خود به کوچ و چندجانشینی می پرداخت. 
انسان ها برای تامین غذای موردنیاز خود و یافتن مکانی مناسب برای سکونت، به مکان های مناسب دارای منابع طبیعی )مرتع، آب، حیوانات( 
مهاجرت می نمودند. از زمانی که انسان کشاورزی را آموخت و توانست ابزارهای مورنیاز زندگی خود را بسازد به یکجانشینی روی آورد و 
روستاها متولد شدند. روستاها یا دهات, اولین مراکز اجتماعی زندگی نوین انسان محسوب می شوند.طبق تحقیقات باستان شناسان, قدیمی 
ترین دهکده های جهان که تاکنون بوسیله حفاران پیدا شده, در خاورمیانه واقع است. دو روستا در ”جارمو“ و ”تپه سربین“ واقع در ایران و 
عراق امروزی، نشان می دهد که یکجانشینی یا تشکیل اجتماعات روستایی, دست کم به ۱۰۰۰۰سال پیش بر می گردد. با رشد و تکامل مراکز 
روستایی و ظهور کسب وکارهایی غیرازکشاورزی )تجارت, خدمات, حکومت( شهرها بوجود آمدند. بخاطر تمرکز باالی جمعیت در مناطق 

شهری توام با رشد پرشتاب صنایع و خدمات, به سرعت شهرها توسعه پیدا کردند در حالیکه روستاها به کندی حرکت نمودند.
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هایی  فعالیت  بیشتر  و  یابند  تجمع می  آن  در  و عالئق مشترک هستند.  عواطف 
استفاده و  از طریق  انجام می دهند.  نیازمندی های زندگی خود  تامین  برای  که 
بهره گیری از زمین و در درون محیط مسکونی شان صورت می گیرد. این واحد 
اشتغال دارند در عرف محل. ده  به کار کشاورزی  افراد آن  اکثریت  اجتماعی که 

نامیده می شود .
تفاوت  تعریف روستا در کشورهای مختلف. دارای  براساس مطالعات جهانی. 
هایی می باشد. مثاًل در آمریکا بیشتر بر مفهوم ”مناطق روستایی“ تاکید می شود 
که بیانگر نواحی دارای چگالی جمعیتی کم است در حالیکه در بعضی کشورهای 
دیگر همچون ایران نیز روستا بر اساس میزان جمعیت تعریف می شود. به عنوان 
مثال. مالک جمعیت روستا در فرانسه 2000 نفر. در بلژیک 5000 نفر. در هلند 

20000 نفر و در ژاپن 30000 درنظر گرفته شده است.

توسعه روستایی چیست؟
از چند سده اخیر و با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان. عقب ماندگی 
مناطق روستایی بیشتر عیان گردیده است. از آن جاییکه عموماً روستاییان نسبت 
به شهرنشینان دارای درآمد کمتری هستند و از خدمات اجتماعی ناچیزی برخوردار 
هستند. اقشار روستایی فقیرتر و آسیب پذیرتر محسوب می شوند که بعضاً منجر به 
مهاجرت آنان به سمت شهرها نیز می شود. علت این امر نیز پراکندگی جغرافیایی 
روستاها. نبود صرفه اقتصادی برای ارایه خدمات اجتماعی. حرفه ای و تخصصی 
نبودن کار کشاورزی )کم بودن بهره وری(. محدودیت منابع ارضی )در مقابل رشد 
جمعیت(. و عدم مدیریت صحیح مسؤوالن بوده است. به همین جهت. برای رفع 
فقر شدید مناطق روستایی. ارتقای سطح و کیفیت زندگی روستاییان. ایجاد اشتغال 

و افزایش بهره وری آنان. تمهید ”توسعه روستایی“ متولد گردید.
هر  توسعه  های  برنامه  از  جزئی  روستایی.  توسعه  های  برنامه  تعریف،  بر  بنا 
کشور محسوب می شوند که برای دگرگون سازی ساخت اجتماعی-اقتصادی جامعه 
روستایی بکار می روند. اینگونه برنامه ها را که دولت ها و یا عامالن آنان در مناطق 
روستایی پیاده می کنند. دگرگونی اجتماعی براساس طرح و نقشه نیز می گویند. 
این امر در میان کشورهای جهان سوم که دولت ها نقش اساسی در تجدید ساختار 
جامعه به منظور هماهنگی با اهداف سیاسی و اقتصادی خاصی به عهده دارند. مورد 
پیدا می کند. از سوی دیگر توسعه روستایی را می توان عاملی در بهبود شرایط 
زندگی افراد متعلق به قشر کم درآمد ساکن روستا و خودکفاسازی آنان در روند 

توسعه کالن کشور دانست .
”توسعه  بر  صرفاً  توسعه.  امر  گذاران  سیاست  و  مدیران  بعضی  گذشته  در 
کشاورزی“ متمرکز می شدند که امروز نتایج نشان داده است که توسعه روستایی 
صرفاً از این طریق محقق نمی شود. روستا جامعه ای است که دارای ابعاد اجتماعی 
مختلف است و نیازمند توسعه همه جانبه )یعنی توسعه روستایی( است نه صرفاً 
توسعه کسب وکار و نظامی به نام ”کشاورزی“. هرچند باید گفت که از طریق توسعه 
کشاورزی موفق نیز الزاماً توسعه روستایی محقق نمی شود. چون اوالً فواید توسعه 
کشاورزی عاید همه روستاییان نمی شود )بیشتر عاید زمین داران. بخصوص مالکان 
نیروی  به  نیاز  کاهش  باعث  کشاورزی  وری  بهره  افزایش  ثانیاً  شود(.  می  بزرگ. 
انسانی می شود )حداقل در درازمدت( و این خود باعث کاهش اشتغال روستاییان 

و فقر روزافزون آنان و مهاجرت بیشتر به سمت شهرها می شود.

استراتژی های توسعه روستایی
رویکردها  ها.  اولویت  و  با شرایط  متناسب  مناطق مختلف جهان.  و  کشورها 
و استراتژی های توسعه روستایی متفاوتی را در پیش گرفته اند. قطعاً نمی توان 
بدون درنظرگرفتن تجربیات جهانی در این زمینه و با تمرکز ِصرف بر اشتغالزایی 
در روستاها )بدون درنظر گرفتن استراتژی توسعه روستایی( توفیق چندانی بدست 
آورد )که پایدار و ماندگار نیز باشد(. چون اشتغالزایی و کارآفرینی در فضایی مستعد 
بود.  پایدار  موفقیتی  متوقع  توان  نمی  عماًل  فضا  آن  وجود  بدون  و  دهد  می  رخ 
رویکردها و استراتژی های توسعه روستایی را اینگونه می توان تقسیم بندی نمود.

الف- رویکردهای فیزیکی-کالبدی:
۱- استراتژی توسعه و بهبود زیرساخت های روستایی

زیرساخت های روستایی را می توان سرمایه های عمومی و اجتماعی روستاها 
دانست که بدین جهت توسعه این زیرساخت های اجتماعی. فیزیکی و نهادی باعث 

زندگی  کارایی  ارتقای  و  محلی  مردم  معیشت  و  زندگی  کیفیت  و  شرایط  بهبود 
اجتماعی و اقتصادی آنان خواهد شد. بعنوان مثال. توسعه زیرساخت های اجتماعی 
همچون تسهیالت و خدمات بهداشتی و آموزشی. باعث بهبود کیفیت منابع انسانی 
و افزایش توانایی های آنان )در جایگاه های فردی و اجتماعی( خواهد شد. منظور از 
ایجاد. توسعه و نگهداری زیرساخت های روستایی. صرفاً تزریق نهاده های سرمایه 
و  نهادها  سازوکارها.  ایجاد  هدف  بلکه  نیست.  سنتی  تولید  با  جامعه  یک  به  ای 
است. در  نیازمند مشارکت وسیع روستاییان  مدیریت جدیدی است که در عمل 
واقع این استراتژی. با همکاری مردم می تواند به طور آگاهانه. ارادی و موفقیت 
آمیز از دوران طراحی. برنامه ریزی و سرمایه گذاری گذر کرده و به شرایط مطلوب 

پایدار وارد گردد.
ب- رویکردهای اقتصادی:

۱-استراتژی انقالب سبز
این استراتژی دارای دو معنای به نسبه متفاوت است: یکی به معنی دگرگونی 
کلی در بخش کشاورزی است به طوریکه این تحول باعث کاهش کمبود مواد غذایی 
در کشور و مشکالت کشاورزی گردد. دیگری به معنی بهبود نباتات خاص )بویژه 
گسترش انواع بذرهای اصالح شده گندم و برنج( و تولید زیاد آنان است. براساس 
و  است  نشده  روستایی  مهاجرت های  باعث کاهش  انقالب سبز  میسرا.  مطالعات 
بعضاً باعث بروز اخالفاتی مابین نواحی روستایی )بخاطر بازده متفاوت زمین ها در 
این محصوالت اساسی( نیز شده است )توضیحات بیشتری در بخش استراتژی های 

توسعه اقتصادی آمده است
۲-استراتژی اصالحات ارضی

دیگر.  ساختی  به  ارضی  ساخت  یک  از  گذار  برای  جهان.  کشورهای  اکثر 
اصالحات ارضی را در برنامه ریزی های توسعه روستایی خود گنجانده اند. به عبارت 
دیگر. تجدید ساختار تولید و توزیع مجدد منابع اقتصادی را از اهداف عمده برنامه 
های توسعه روستایی خویش قلمداد نموده اند. از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران 
امر توسعه )همچون میردال و تودارو(. اصالحات ارضی کلید توسعه کشاورزی است. 
البته در بعضی موارد نیز. به دلیل ساماندهی نامناسب خدمات پشتیبانی و تخصیص 

اعتبارات موردنیاز. چیزی به درآمد زارعان خرده پا افزوده نمی شود.
۳-استراتژی صنعتی نمودن روستاها

روستایی حایز  توسعه  فرآیند  در  توسعه کشاورزی  استراتژی.  این  در  اگرچه 
اهمیت است اما در عین حال باید با توسعه فعالیت های صنعتی همراه شود. در 
بسیاری از کشورها )بخصوص آسیایی ها( صرفاً زراعت نمی تواند اشتغال کافی و 
ایجاد  به  باید  بدین جهت  است(  نیز محدود  زمین  )ظرفیت  نماید  ایجاد  ور  بهره 
اشتغال سودآور غیرزراعی نیز پرداخت تا تفاوت درآمد شهرنشینان و روستانشینان 
افزایش نیافته و مهاجرت روستاییان به شهر کاهش یابد. در این راستا باید اقدامات 
ذیل صورت پذیرد: )الف( ایجاد مشاغل غیرزراعی و فعالیت های درآمدزا. )ب( رواج 
مراکز روستایی دست پایین. اهداف عمده این استراتژی را می توان اینگونه برشمرد:
یک  در  بیکار  نیمه  یا  بیکار  روستاییان  برای  غیرکشاورزی  اشتغال  ایجاد  ـ 

منطقه
ـ همیاری در جلوگیری از جریان مهاجرت به مراکز شهری

ـ تقویت پایه های اقتصادی در مراکز روستایی
ـ استفاده کامل )بیشتر( از مهارت های موجود در یک ناحیه

ـ فرآوری تولیدات کشاورزی محلی
ـ تهیه نهاده های اساسی و کاالهای مصرفی برای کشاورزان و دیگر افراد محلی
بیشتر اینگونه صنایع روستایی در کسب وکارهای خرد )کوچک مقیاس( شکل 
می گیرند که می تواند بخش عمده ای از آن را صنایع دستی تشکیل دهد. این 
صنایع دستی می توانند از ابزارهای پیشرفته تر برای کار خود بهره برده و بدلیل 
سادگی و مقبولیت بیشتر در جوامع روستایی و امکانات اشتغالزایی بیشتر. کمک 

بیشتری به بهبود وضعیت روستاییان انجام دهند.
۴- استراتژی رفع نیازهای اساسی

این استراتژی در جستجوی اتخاذ شیوه ای است تا براساس آن نیازهای اساسی 
فقیرترین بخش از جمعیت روستایی را به درآمد و خدمات )در طول یک نسل(. 
موردنیاز  خدمات  هم  و  مولد(  )کار  درآمد  شامل  اساسی  نیازهای  نماید.  برطرف 

زندگی می شود. محورهای اصلی این استراتژی عبارتند از:
ـ تغییر معیار برنامه های اجرایی از ”رشد“ به سمت ”نیازهای اساسی“ که از 
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طریق اشتغال و توزیع مجدد صورت می گیرد )به عبارت دیگر از ”رشد اقتصادی“ 
به ”توسعه اقتصادی“).

ـ چرخش از اهداف ذهنی به سمت اهداف عینی و واقعی
ـ کاهش بیکاری

از این رو رفع نیازهای اساسی تهیدستان. در کانون مرکزی این استراتژی قرار 
می گیرد و اهداف رشدمحور جای خود را اهداف مصرفی می دهند که در مناطق 

روستایی با سرمایه و واردات کمتری )نسبت به بخش شهری( قابل انجام هستند.
ج- رویکردهای اجتماعی-فرهنگی:
۱- استراتژی توسعه اجتماعی

اقتصادی- توسعه  اهداف  ای(.  )جامعه  محلی  اجتماعی  توسعه  استراتژی 
نهادهای  های  پایه  هم  که  دهد  می  نوید  و  شود  می  شامل  تواماً  را  اجتماعی 

دموکراتیک را بنا نهد و هم در تامین رفاه مادی روستاییان مشارکت نماید.
۲- استراتژی مشارکت مردمی

از این دیدگاه. مردم هم وسیله توسعه هستند و هم هدف آن. طرح های توسعه 
روستایی چه به لحاظ ماهیت طرح ها و چه به خاطر محدودیت امکانات و منابع 
دولتی. نیازمند مشارکت مردم در ابعاد وسیع هستند. در این استراتژی باید با تلفیق 
مناسب رویکردهای باال به پایین و پایین به باال. امکان مشارکت گسترده مردم را 

در فرآیند توسعه روستایی فراهم آورد. محورهای اصلی این استراتژی عبارتند از:
ـ تاکید بیشتر بر نیازهای مردم

ـ تشویق و افزایش مشارکت مردم در هر مرحله از فرآیند برنامه ریزی
ـ بسط و ترویج سرمایه گذاری های کوچک. که مردم قادر به اجرای آن باشند

ـ کاهش هزینه های مردم و در مقابل افزایش درآمدهای آنان
ـ تشویق مردم در جهت تداوم و نگهداری پروژه های توسعه )افزایش آگاهی 

های مردم و کاهش زمان و هزینه طرح ها و پروژه ها(.
مشارکت در حکم وسیله ای برای گسترش و توزیع دوباره فرصت ها با هدف 
ثمرات  از  همگانی  مندی  بهره  و  توسعه  در  همیاری  جمعی.  های  تصمیم  اتخاذ 
اجرا  گیری.  تصمیم  مختلف  مراحل  تمامی  در  تواند  می  مشارکت  این  است.  آن 

)عملیات. مدیریت و اطالع رسانی(. تقسیم منافع. و ارزیابی وجود داشته باشد.
د- رویکردهای فضایی. منطقه ای و ناحیه ای:

۱- استراتژی های تحلیل مکانی
والتر کریستالر )1933( برمبنای نظریات جی.اچ.فون تونن و آلفرد وبر )1909( 
ارایه نمود که براساس میزان جمعیت. نقش و کارکرد.  نظریه ”مکان مرکزی“ را 
فاصله. پراکندگی سکونتگاه های انسانی به شرح و تبیین ساختار )چارچوب( فضایی 
نقاط  چیدمان  نحوه  به  سروساماندهی  بالتبع  )و  آنان  نفوذ  حوزه  و  ها  سکونتگاه 
شهری و روستایی( می پردازد. متخصصان این زمینه با پذیرش علم جغرافیا )به 
عنوان تحلیل گر فضای زیست(. به استفاده از نظریات برجسته دیگر در رابطه با 
تقسیم بندی فضایی-مکانی و ساماندهی فضا نیز مبادرت نمودند. سه نظریه مطرح 

در این زمینه را می توان به طور خالصه اینگونه معرفی نمود:
ـ نظریه زمین های کشاورزی)جی.اچ.فون تونن(: این نظریه به تحلیل چگونگی 
استفاده و سروساماندهی به زمین های کشاورزی می پردازد. براساس این نظریه 
بازار )شهری(  از  آنها  فاصله  با  ارزش زمین ها متناسب  و  فعالیت های کشاورزی 

تعریف می شود )دوایر متحدالمرکزی حول شهرها(.
ـ نظریه مکان یابی صنایع )آلفرد وبر(: براساس این نظریه. صاحبان صنایع می 
با حداقل هزینه  برگزینند که  استقرار کارخانه های خود  را جهت  کوشند مکانی 
تولید محصول و توزیع آنان )هزینه های حمل ونقل( همراه باشد. در واقع زنجیره 
ای از جریان کاال. خدمات و اطالعات )وزن و نحوه تعامل آن ها( ما را قادر به مکان 

یابی صحیح صنایع می کند.
مکانی که  نظریه. هر  این  براساس  )والتر کریستالر(:  مرکزی  مکان  نظریه  ـ 
موقعیت مرکزی می یابد با تولید و توزیع هرچه بیشتر کاال و خدمات در حوزه 
به  پردازد.  می  خود  مرکزی  موقعیت  تحکیم  به  نفوذ(  منطقه  )یا  اطراف  های 
همین خاطر. چنین مکان های مرکزی. خدمات بیشتری را در خود متمرکز می 
سازند. برمبنای این نظریه. نقاط مرکزی در قالب نظامی سلسله مراتبی )مبتنی 
بر جمعیت. فاصله. نقش یا کارکرد( عمل می نمایند. طبق این نظریه. خریداران. 
تهیه  دردسترس  فروش  بازار  ترین  نزدیک  از  را  موردنیاز خود  و خدمات  کاالها 

می کنند.

۲- استراتژی توسعه روستا-شهری
از پایان دهه 19۷0. در واکنش به زوال الگوهای توسعه و پس از استراتژی 
یا  روستا-شهری  توسعه  استراتژی   .)19۷6( کار  جهانی  سازمان  پایه“  ”نیازهای 
منظومه کشت-شهری )اگروپولیتن( مطرح گردید. برای درک بهتر این استراتژی 

باید الگوی ”مرکز-پیرامون“ و استراتژی نیازهای پایه را دانست.
تحقیقات فریدمن )در آمریکای جنوبی( نشان داده است که می توان فضای 
زندگی را به دو بخش ”مرکز“ و ”پیرامون“ تقسیم نمود که رابطه بین این دو نظام. 
استعماری است و پیامد آن قطبی شدن در مرکز و حاشیه ای شدن در پیرامون 
از استراتژی های متداول  نیازهای پایه نیز چرخش آشکاری بود  است. استراتژی 
تولیدمحور. صنعت مدار و شهرگرا به سمت استراتژی های مردم محور. کشاورزی 

مدار و روستاگرا.
و  سرمایه  )تجمع  مرکز-پیرامون  الگوی  برمبنای  روستا-شهری  استراتژی 
منافع در نقاط شهری( و متاثر از استراتژی نیازهای پایه )رفع فقر و ایجاد اشتغال. 
خوداتکایی. و تامین مایحتاج اصلی(. این محورها را برای توسعه مناطق روستایی 
پیشنهاد می کند: درون گرایی. حفاظت گرایی. خودگردانی )خودکفایی(. و نهادینه 
را  باید توسعه  یابد.  قرار است منظومه کشت-شهری توسعه  اگر  سازی مشارکت. 
خود بخش ها تعیین کرده. خود راه اندازی کرده. خود ساخته و خود صاحب شوند. 
مدیریت مناسبات نظام ها نیز باید توسط شورایی متشکل از نمایندگان بخش های 

مختلف )و مدیران ملی( انجام پذیرد.
۳-استراتژی یوفرد

این استراتژی برپایه نقش فعالیت ها و کارکردهای شهری در توسعه روستایی 
)و منطقه ای( تعریف می شود که شامل این مراحل می گردد: تجزیه و تحلیل منابع 
ناحیه ای. تدوین نقشه تحلیلی منطقه. تحلیل نظام سکونتگاهی. تحلیل ارتباطات 
فضایی. تحلیل دسترسی ها )ارتباطات(. تحلیل شکاف عملکردی. تنظیم استراتژی 
های توسعه فضایی. تعیین نارسایی پروژه ها و برنامه های توسعه. بازبینی و نهادینه 

سازی تحلیل های فضایی در برنامه ریزی روستایی و ناحیه ای.
این استراتژی با ارایه اطالعات فراوان و ذی قیمتی به سیاست گذاران و برنامه 
ریزان. آنان را در توزیع سرمایه گذاری ها در راستای یک الگوی متعادل جغرافیایی 
استراتژی. وجود شهرک ها و  این  برمبنای  یاری می دهد.  )اقتصادی و فیزیکی( 
مراکز کوچکی )به عنوان بازار محصوالت کشاورزی(. که خدمات اجتماعی اولیه و 
امکانات عمومی را نیز در اختیار روستاییان قرار می دهند. بخاطر پیوندهای مابین 
خود و مناطق روستایی. می توانند به گونه ای بهتر به شکل گیری اسکلت موردنیاز 

توسعه روستایی یاری رسانند.
۴- استراتژی نظام سلسله مراتبی سکونتگاه ها و برنامه ریزی مراکز 

روستایی
بسیاری از کشورهای درحال توسعه فاقد الگوی استقرار هستند و ممکن است 
در سلسله مراتب سکونتگاهی. مراکز میانی و واسطه مجهز داشته باشند اما مراکز 
نقاط  مراتب  سلسله  نظام  از  بخشی  کنونی.  مراکز  اینکه  یا  و  ندارند  پایین  سطح 
مراکزی )یکپارچه از نظر کارکردی( را تشکیل نمی دهند. نظام فضایی )پدید آمده( 
باید بگونه ای باشد که برای انتقال رشد اقتصادی و تامین خدمات و کاالهای کافی 
میانه  استراتژی حد  این  توسعه.  ای  ناحیه  ریزی  برنامه  فرآیند  در  باشد.  مناسب 
تمرکزگرایی )مانند قطب رشد( و تمرکززدایی )همچون منظومه کشت-شهری( را 
برگزیده و تجمیع غیرمتمرکز و به عبارت بهتر. ”تمرکززدایی با تجمیع“ را پیشنهاد 
کرده است. در واقع این نظریه. راه حلی اصالح طلبانه برای کاستی ها و نارسایی 
های توسعه فضایی متدوال. که قطبی شده و باعث ایجاد اختالفات ناحیه ای شده 

است. می باشد.
”جانسون“ جمع بندی نظریه ها را در گرو سیاست گذاری فضایی برای دستیابی 
به توسعه می دانست. اما کلید توسعه روستایی را در وجود شبکه ای از شهرهای 
واقع  در  است.  دیده  شوند(  می  بزرگ  شهرهای  با  ارتباط  واسطه  )که  کوچک 
شهرها  گونه  این  تقویت  و  ایجاد  با  را  تولیدات  و  ها  فرصت  به  فضایی  دسترسی 
پیشنهاد نموده است. ”رندنیلی“ معتقد بود باید ایجاد شهرهای کوچک در پیوند با 
حوزه های روستایی. محور قرار گرفته تا تنوع بخشی به اقتصاد. صنعتی نمودن. 
و  نهایت سازماندهی  در  و  امثالهم.  و  تجاری سازی کشاورزی  و  پشتیبانی  عرضه 
مدیریت توسعه به خوبی برآورده شود. برخالف او که پرکردن خال سلسله مراتبی را 
از باال به پایین مدنظر قرار داده است. ”میسرا“ )پژوهشگر معروف هندی(. ساختن 
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چنین فضایی را عمدتاً از پایین به باال مدنظر قرار داده است )از کوچکترین نقطه 
روستایی ممکن(.

در الگوی رشد مراکز روستایی )”کمیسیون پیرسون“(. عمدتاً مراکز روستایی 
و  تسهیالت  توسعه.  فرآیند  به  مناسب  دهی  جهت  برای  باید  که  هستند  نقاطی 
امکانات قابل قبولی را در آنان متمرکز نمود. تمرکز این تسهیالت نیل به تخصص 
مناسب و موثر در زمینه خدمات و همچنین ایجاد تحرک کنترل شده توسعه را در 
پی خواهد داشت. هدف این الگو. فوریت بخشی و تقویت شبکه ای از نقاط مرکزی 
در نواحی روستایی و توزیع مناسب مراکز زیستگاهی )در بخش های پایین سطح 

و واسط میانی( است.
۵- استراتژی توسعه یکپارچه ناحیه ای

 مهمترین دالیل روی آوری به این استراتژی. عبارتند از:
ـ استفاده بهتر از سرمایه. نیروی انسانی و عوامل تولید

ـ استخراج و بکارگیری بهینه منابع محلی
ـ مشارکت آزادانه مردم در سطح ناحیه )که کوچکتر از منطقه است)

ـ تجانس بیشتر در ناحیه به علت کوچکی نسبت به منطقه
ـ همکاری بهتر سازمان های مختلف درگیر در امر برنامه ریزی

هدف از این استراتژی یکپارچه سازی کلیه امور توسعه در ناحیه است. برنامه 
ریزی ناحیه ای. برنامه ریزی برای مراکز روستایی )فقط ناحیه نه الزاماً جزیی از 
فرآیند برنامه ریزی ملی( است. به شرط آنکه به پیوند با مراکز شهری بزرگتر واقع 
در خارج از سلسله مراتب ناحیه نیز توجه کافی مبذول دارد )برنامه ریزی توزیع 
شده(. به عبارت دیگر. توسعه یکپارچه ناحیه ای. روشی است برای اجرای همزمان 
فعالیت های مربوط به برنامه ریزی چندمنظوره. که البته این فعالیت ها در هر دو 
سطح کالن و خرد صورت می پذیرد )کشاورزی. صنعت و خدمات( و ابعاد اقتصادی. 
اجتماعی. فضایی و سازماندهی را با هم دربرمی گیرد. ویژگی های اصلی توسعه 
یکپارچه ناحیه ای عبارتند از: هماهنگی بین باال و پایین. یکپارچگی میان بخشی و 

برقراری روابط متقابل مابین چهار جنبه اصلی توسعه )اقتصادی. اجتماعی. فضایی 
و سازماندهی(.

۶-استراتژی توسعه زیست- ناحیه
”زیست-ناحیه“ را می توان در کل معادل ”قلمرو زندگی“ دانست که عبارتست از 
سطح جغرافیایی قابل تشخیصی که شامل نظام های زندگی به هم پیوسته و خودنگهداری 
)از نظر بازتولید طبیعت( بوده و در نتیجه روابط ارگانیک بین تمامی اعضای ناحیه برقرار 
است. توسعه متوازن یک ”اجتماع“ یعنی انسان و محیط زیست اطراف او باعث می شود 
طی یک روند اخالقی پایدار. رشد و پیشرفت مستمر مردم )به عنوان هدف اصلی( در 
تعاملی سازنده با محیط اطراف محقق شود و به زمین. هوا. آب و کالً محیط زیست انسان 

لطمه ای وارد نشود. این استراتژی ملهم از اندیشه توسعه پایدار است.
۷- استراتژی توسعه پایدار و همه جانبه روستایی.

مطابق این استراتژی باید فرآیندی همه جانبه و پایدار طی شود تا در چارچوب 
آن. ”توانایی های اجتماعات روستایی“ در جهت رفع نیازهای مادی و معنوی. در 
عین برقراری توازن میان اجزای تشکیل دهنده نظام سکونت محلی )اکولوژیکی. 
استراتژی  این  اصلی  یابد. محورهای  تعالی  و  نهادی(. رشد  و  اقتصادی  اجتماعی. 

عبارتند از:
ـ حفاظت. بهره برداری موثر و متوازن از منابع پایه

روستایی  پذیر  آسیب  اقشار  توانمندنمودن  و  مردم  انتخاب  قدرت  افزایش  ـ 
بویژه زنان و جوانان

ـ توسعه و گسترش مشارکت موثر و همه جانبه مردم و نهادهای محلی در 
فرآیند تصمیم سازی و برنامه ریزی

ـ ارتقای بهره وری. توسعه فرصت ها و ظرفیت های متنوع اقتصادی
ـ توسعه فرصت های پایدار از حیث دسترسی به منابع. امکانات و منافع میان 

شهر و روستا
ـ ارتقای همه جانبه کیفیت زندگی اجتماعات روستایی
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نقش کشاورزی
در توسعه روستایی

تجارب بدست آمده نشان مي دهد 
که پشتوانه و محرک و استمرار بخشنده 
عمران روستایي توسعه کشاورزي است 
زیرا کشاورزي در روستاها منبع اشتغال 
و منشا تولید و درآمد است و آموزش و 
افزایش  ترویج کشاورزي بعنوان وسیله 
تواناییهاي انسان نقش بسیار مهمي در 
این  از  مي کند.  بازي  کشاورزي  توسعه 
جهت  کشاورزي  ترویج  و  آموزش  رو 
توسعه کشاورزي ضروري بود و توسعه 
عمران  موتور  خود  بنوبه  کشاورزي 

روستایي است.
توسعه  با  روستایي  توسعه  اساساً 
کمک  به  و  مي شود  آغاز  کشاورزي 
به  توجه  با  مي یابد.  استمرار  کشاورزي 
ترویج  و  آموزش  اهمیت  فوق  مطالب 
کشاورزي در امرعمران روستایي آشکار 

کشاورزي  ترویج  و  آموزش  گردد. 
مي تواند با رونق بخشیدن به کشاورزي 
موازنه  کشاورزي  درآمد  افزایش  و 
را  روستاها  و  شهرها  بین  نابرابرموجود 

کاهش دهد.
سطح  موازنه  مي دانیم  چنانکه 
از  یکي  شهري  و  روستایي  زندگي 
پایه هاي اصلي و اساسي استحکام جامعه 
مي باشد آموزش و ترویج کشاورزي در 
بسته  جوامع  مي تواند  مختلف  سطوح 
نوآوریهاي  روي  به  را  روستایي  مناطق 
مفید باز کند تا با استفاده از آن نوآوریها 
با  و  شوند  خارج  عقب ماندگي  ازحالت 
کنند.  برقرار  ارتباط  پیشرفته  دنیاي 
تسهیل پذیرش تکنولوژیهاي مناسب و 
کشاورزي  جدید  روشهاي  کارگیري  به 
توسط کشاورزان از ارمغانهاي آموزش و 

ترویج کشاورزي است که باعث مي شود 
روستائیان هرچه بیشتر قدرت و توانایي 
نیروها  همه  از  و  کنند  کسب  تولیدي 
و  نموه  استفاده  استعدادهاي خویش  و 
استفاده  با  و  بیفزایند  تولیدات خود  بر 
بازاریابي  امر  در  اکتسابي  تواناهاي  از 
که آن هم بوسیله آموزش میسر است 
در  و  ببرند  باال  را  خویش  درآمدهاي 
نتیجه زندگیشرافتمندانه اي که شایسته 
کسب  است  انساني  واالي  شخصیت 

نمایند.
در  کشاورزي  ترویج  و  آموزش 
ایجاد جامعه پویا و سعادتمند روستایي 
بنماید.  موثري  کمک  مي تواند  نیز 
درجامعه اي که مردم در رفاه و آسایش 
آن  در  تحقیق  به  برند  بسر  سعادت  و 
متعادل  رشد  براي  که  اساسي  جامعه 

وجود  به  است  الزم  روستاها  و  شهرها 
ثبات  دوام  و  ایجاد  آن  نتیجه  و  آمده 
اجتماعي کل جامعه خواهد  و  سیاسي 

بو د.
ترویج  و  آموزش  برنامه هاي 
مناسب  مهارتهاي  تعلیم  و  کشاورزي 
منطبق  که  صورتي  در  روستائیان  به 
و  روستاها  ویژه  و شرایط  احتیاجات  با 
از عوامل  روستائیان طرح و اجرا گردد 
شمار  که  روستایي  توسعه  کلیدي 
الینفک  اجزاي  از  همچنین  و  مي آید 

فرآیندکلي توسعه نیز مي باشد.
و  کشاورزي  ترویج  و  آموزش 
کشاورزي  به  مربوط  مهارتهاي  تعلیم 
تاثیر مهمي در حل سه مشکل اصلي و 
متداول در مناطق روستایي جهان سوم 

دارد این سه مشکل عبارتند از :

| گردآوری: علیرضا کیوانفرد|
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ضعف و کمبود تولید، عدم برابري 
و  شرکت  عدم  و  درآمدها  توزیع  در 
بسیج عمومي مردم در کارهاي عمراني 
، آموزش ، توانایي انسان را در امر تولید 
باال مي برد زیرا در تولید عامل انساني از 

اساس کار محسوب مي شود.
افراد  همه  تولید  که  هنگامي 
تولید  باال رفت الجرم  جامعه روستایي 
و  مي یابد  افزایش  روستاها  سطح  در 
همچنین هرگاه همه افراد بر اثر آموزش 
مهارتهاي الزم و ضروري را کسب کنند 
مي توانند در تولید نقش موثري داشته 
و در نتیجه درآمدهاي متعادلي را کسب 
نمایند، در این صورت است که مشکل 
درآمدها  توزیع  در  برابري  عدم  وجود 
و  یابد  تخفیف  یا  شده  مي تواندحل 
افزایش  درآمدها  که  وقتي  همچنین 
یابد الجرم تقاضا براي تولیدات مختلف 
صنعتي و خدماتي و کشاورزي افزایش 
روستائیان  که  مي شود  موجب  و  یافته 
و کشاورزان از مواهب توسعه در سطح 

جامعه با برابري نسبي برخوردار گردند 
و از این رو شرایط اساسي شرکت مردم 

درکارهاي عمومي فراهم شود.
کشورهاي  در  مردم  بیشتر  چون 
جهان سوم در مناطق روستایي زندگي 
مي کنند وغالباً به فعالیتهاي کشاورزي 
در  عنصرکلیدي  دارند،  اشتغال 
روستایي  توسعه  و  عمران  کوششهاي 
توده هاي  دادن  آموزش  به  مربوط 
بتواند  که  جایي  تا  است  مردم  وسیع 
امور خود را تمشیت داده و قادر شوند 
کار  از  ناشي  بازدهي  افزایش  از طریق 
خود  پاي  روي  دانایي  با  توام  مداوم 
از  را  خود  متناسب  سهم  و  بایستند 
مسکن،  بهتر،  آموزش  بهتر،  بهداشت 
و  آشامیدني  آب  بهداشتي،  خدمات 
تغذیه دریافت دارند و باالخره اگر بنابه 
معناي  به  روستایي  عمراه  نیرره  گفته 
توسعه و ترقي مردم و زندگي و محیط 
امر  انجام  به  قادر  باید  آنها  باشد  آنها 
توسعه باشند و اگر قرار است که مردم 

دست  روستایي  توسعه  و  عمران  به 
بزنند آنها باید براي اینکار قدرت کافي 
داشته باشند تا بتوانند فعالیتهاي خود 
را در چهارچوب جوامع خویش کنترل 
کنند و همچنین آنها باید توانایي الزم 
سطح  موثردر  فشار  افزایش  براي  را 
ملي به منظور تحقق خواسته هاي خود 

داشته باشند.
اکتساب  مستلزم  توانایي  داشتن 
دانایي است و اکتساب دانایي از طریق 
نیز  چندخرد  هر  است،  میسر  آموزش 
روستایي  و  از شهري  اعم  انسانها  براي 
وسیله  به  نتوان  شاید  که  است  الزم 

آموزش آن را بدست آورد.
توسعه  در  کلیدي  عنصر  خالصه 
و عمران روستایي انسان است و انسان 
توانا مي شود  نتیجه  دانا و در  باآموزش 
اجتماعي،  اقتصادي،  محیط  مي تواند  و 
فرهنگي و سیاسي خود را کنترل کند و 
در نتیجه از منابع بدست آمده که ناشي 

از کنترل مزبور است استفاده نماید.

درجامعه اي که مردم در 
رفاه و آسایش و سعادت 

بسر برند به تحقیق در 
آن جامعه اساسي که 

براي رشد متعادل شهرها 
و روستاها الزم است به 

وجود آمده و نتیجه آن 
ایجاد و دوام ثبات سیاسي 

و اجتماعي کل جامعه 
خواهد بو د.

آموزش و ترویج 
کشاورزي و تعلیم 

مهارتهاي مربوط به 
کشاورزي تاثیر مهمي 

در حل سه مشکل اصلي 
و متداول در مناطق 
روستایي جهان سوم 

دارد
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اطالق  فرآیندها  از  مجموعه ای  به  پایدار  توسعه 
راهکارهایی  برگزیدن  با  افراد  آن  در  که  می شود 
زمینه های رشد و تغییر خود را فراهم می کنند تا به 
الگوی  پایدار،  توسعه  یابند.  دست  مطلوب  وضعیت 
جدیدی است که هدف آن، اداره و بهره برداری صحیح 
و کارآمد از منابع پایه، طبیعی، مالی و نیروی انسانی، 
برای دستیابی به الگوی مصرف مطلوب است که با به 
مناسب  تشکیالت  و  ساختار  فنی،  امکانات  کارگیری 
جهت نیاز نسل امروز و آینده به طور مستمر و قابل 

رضایت همراه باشد.
انسان از زمان پیدایش، تالش برای زندگی بهتر 
ناخواسته  یا  خواسته  همواره  و  است  کرده  آغاز  را 
پایدار در پس زمینه ذهن  توسعه  از  انگاره های ذهنی 
خود داشته است. با این حال، توسعه پایدار در ادبیات 
سیاسی نسبتأ جدید است و با ورود به عصر نظریه های 
امنیت  سنتی  غیر  مؤلفه های  اهمیت  پسامدرن 
بسیاری   ،1990 دهه  از  است.  شده  جلوه گر  دولت ها 
از پژوهشگران معتقدند که دنیا پا به عصری گذاشته 
که ابعاد اقتصادی امنیت به طور فزایندهای بر جنبه 
سنتی سیاسی و نظامی آن حاکم شده است. مطالعات 
پایدار  توسعه  که  دولت هایی  می دهد  نشان  گسترده 
شکننده تری  امنیت  از  نداده اند،  قرار  توجه  مورد  را 
نظامی  بعد  در  تنها  دیگر  امنیت  هستند.  برخوردار 
ابعاد دیگری همچون  بلکه  تعریف نمی شود  یا سنتی 

توسعه اقتصادی را در برمی گیرد و دارای ابعاد ایجابی 
می باشد لذا چالش های غیر سنتی دولت ها نیز افزایش 
از سه طریق  واقع  در  پایدار  توسعه  است. عدم  یافته 

امنیت یک دولت را خدشه دار می کند:

الف( محیط زیست
جماهیر  اتحاد  اضمحالل  و  سرد  جنگ  پایان 
شوروی باعث ایجاد نگاهی جدید به موضوعات امنیتی 
زیست  محیط  سر  بر  منازعه  امروزه  شد.  جهان  در 
در  دولت ها  بی کفایتی  است.  گسترش  به  رو  مطلوب 
توسعه پایدار زیست بوم ها زمینه ساز نگرانی انسانها شده 
است. ساالنه جان بسیاری از مردم جهان به دلیل عدم 
به  بروز سیل  درختکاری و گسترش مراتع در هنگام 
خطر می افتد. آمار ساالنه سیالب ها نشان می دهد جان 
توسعه  عدم  خاطر  به  عزیزمان  هم وطنان  از  بسیاری 
جنگل ها از بین رفته است. ریشه بسیاری از اعتراضات 
مردمی در استان خوزستان که گاهی به خشونت نیز 
انجامیده است در عدم توجه دولت به توسعه جنگل ها 
می باشد. پدیده ریزگردها در این استان به مرور زمان 
از یک مسئله محیط زیستی به یک بحران امنیتی برای 
می بایست  دولت ها  بنابراین  است.  شده  تبدیل  دولت 
توسعه مناطق مختلف را با محیط زیست خاص مدنظر 
زیست  محیط  توسعه  شیوه های  از  یکی  دهند.  قرار 
اقتصادی کردن آن است. راهکار پیشنهادی  مطلوب، 

زمینه های  ایران،  دولت  که  است  آن  نوشتار  این  در 
مناطق  پایدار  توسعه  در  را  خصوصی  بخش  حضور 
بخش  ورود  سازد.  آماده  خاص  زیست  محیط  دارای 
خصوصی در کنار حمایت های دولتی ضمن شکوفایی 
و توسعه مناطق، باعث کاهش خطرات جانی و مالی 
راهکار  می شود.  طبیعی  حوادث  پی  در  منطقه  مردم 
سازی  اقتصادی  و  پایدار  توسعه  مسئله  اعالم  دیگر، 
محیط زیست به عنوان یک مسئله امنیت ملی است. 
برای مثال دولت ایاالت متحده آمریکا، توسعه محیط 
ملی  امنیت  مسئله  یک  عنوان  به  را  مطلوب  زیست 
اعالم کرده است. اما متأسفانه دولت ها در ایران معموالً 
تا زمانی که منازعات ناشی از مسائل زیست محیطی 
بر امنیت آن ها تأثیر نگذارد، تمایلی به انجام اقدامات 
زیاد،  احتمال  به  هم  زمان  آن  تازه  و  ندارند  اساسی 

واکنشی خشونت آمیز از خود نشان خواهند داد.

و  مخدر  مواد  استعمال  گسترش  ب( 
بیماری ها

یکی دیگر عوامل تأثیرگذار بر امنیت دولت ها از 
دخانیات  استعمال  نرخ  گسترش  توسعه،  عدم  طریق 
و مواد مخدر در جوامع به ویژه جوانان است. معضل 
مواد مخدر دیگر جنبه ملی ندارد و آثار تخریبی آن 
گریبان گیر  مسئله  این  است.  یافته  بین المللی  بعد 
درصد   10 آمریکا  در  است.  جهان  کشورهای  تمامی 

توسعه پایدار و امنیت دولت | به قلم: رامین آریان راد | 
| پژوهشگر مطالعات امنیت |
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برای  تالش  جرم  به   1991 سال  در  زندانیان  کل  از 
به دست آوردن پول جهت خرید مواد مخدر محکوم 
شده اند. همچنین آمارها نشان می دهد در این کشور 
با  مستقیم  ارتباط  قتل ها  از  درصد   12 تا   5 ساالنه 
قهرآمیز هیچگاه  برخورد  اما  دارد.  مسئله مواد مخدر 
جواب صحیح برای این معضل نبوده است. برای نمونه 
می توان به دو کشور روسیه و ایران در مواجه با مسئله 
ترانزیت مواد مخدر اشاره کرد که برخورد هر دو دولت 
از نوع نظامی و ریشه ای سلبی داشته است اما نتایج 
با  روسیه   فدراسیون  دولت  نکرده اند.  مطلوبی کسب 
اهداف  از  یکی  تاجیکستان  مرز  به   201 لشگر  اعزام 
خود را جلوگیری از ورود مواد مخدر به آسیای مرکزی 
اما حضور  است  داده  عنوان  روسیه  به  ورود  و سپس 
بیش از 20 سال در این منطقه باعث کاهش چشمگیر 
آمار معتادین در این کشور نشده است. براساس آمار 
ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، در حال 
حاضر، بزرگترین بازار مصرف هروئین در جهان، کشور 
که  می شود  شنیده  گاهی  ایران  در  یا  است.  روسیه 
ایجاد یک دیوار  قاچاق مواد مخدر  با  راه حل مبارزه 
حائل در مرز ایران و افغانستان است. از سویی دیگر، 
تبدیل  تهدید دولت ها  در  مؤثر  عاملی  به  نیز  بیمارها 
یک  امنیت  بر  بیماری  شیوع  تأثیرگذاری  شده اند. 
دولت مسئله ای تازه نیست. بیماری ها در طول تاریخ 
سرنوشت جنگ ها را نیز تعیین کرده اند. بروز بیماری 
نفر  میلیون  چند  رفتن  بین  از  و  ایتالیا  در  طاعون 
انسان، باعث توقف جنگ های صلیبی مابین مسیحیان 
آنفوالنزای  نوعی   ،1918 سال  در  شد.  مسلمانان  و 
از کانزاس سرچشمه گرفت طبق برآوردها،  شایع که 
شمالی  آمریکای  و  اروپا  در  را  نفر  میلیون   25 جان 
گرفت؛ رقمی که از شمار کشته شدگان جنگ جهانی 
در  سرماخوردگی  بیماری  شیوع  بود.  بیشتر  هم  اول 
لشکر اعزامی هیتلر به روسیه، سرنوشت پیروز جنگ 
جهانی دوم را دستخوش تغییر کرد به گونه ای که بروز 
از لشگریان هیتلر را در سرمای  این بیماری بسیاری 

روسیه تلف کرد و آلمان نازی راهی جز عقب نشینی 
از  را  سنگینی  صدمات  کشورها  نیز  امروزه  نداشت. 
متحمل  هپاتیت  و  ایذر  همچون  بیماری هایی  طریق 
روابط  از  پس  بیماری ها  این  اصلی  عامل  می شوند. 
ناسالم جنسی، استفاده از سرنگهای آلوده مابین افراد 

معتاد می باشد. 
نهایی  راه حل  تنها  نه  قهرآمیز  نگرش  واقع  در 
مسئله نیست بلکه به نوعی پاک کردن صورت مسئله 
قلمداد می شود. معموالً قاچاق و استعمال مواد مخدر 
در مناطقی رواج دارد که کمتر توسعه یافته اند. توسعه 
ایجاد  در  مؤثری  عامل  شغل  ایجاد  طریق  از  پایدار 
دارای  افراد  و  افراد یک جامعه می شود  روانی  امنیت 
استعمال  یا  و  قاچاق  به عرصه  ورود  از  مناسب  شغل 
نتیجه دولت می تواند  مواد مخدر پرهیز می کنند. در 
ضمن  پایدار،  توسعه  زیرساخت های  کردن  فراهم  با 
توسعه مسیرهای گردشگری و دایر کردن بازارچه های 

مرزی، باعث رونق کسب وکار در مناطق مرزی گردد.

ج( مهاجرت
نتیجه  این  به  سیاستگذاران  و  تحلیلگران 
می تواند  جمعیت  گسترده  جابه جایی  که  رسیده اند 
مهاجرت  باشد.  آمیز  تهدید  کشور  یک  ثبات  برای 
دیوار  شکست  از  پس  شرقی  آلمان  مردم  گسترده 
برلین به دلیل عدم توسعه، زمینه ساز فروپاشی دولت 
ایران نیز  جمهوری دموکراتیک آلمان شرقی شد. در 
مناطق  در  پایدار  توسعه  عدم  مهاجرت،  اصلی  عامل 
مختلف است. برای مثال، عدم توسعه پایدار در استان 
خوزستان و نبود امکانات مطلوب، موج تازه ای از این 

مهاجرت ها را به راه انداخته است.
مرزهای  افتخار  با  نگهبان  دیروز  تا  که  مردمی 
ایران عزیز بوده اند، به ناچار و در پی یافتن وضعیتی با 
ثبات، خانه های خود را با قیمتی ارزان می فروشند به 
تهران، اصفهان و استان های شمالی مهاجرت می کنند. 
مورد  را  دولت  یک  امنیت  جهت  دو  از  مسئله  این 

مرزی  مناطق  شدن  کم جمعیت  می دهد.  قرار  تهدید 
ناامنی در مرزها می شود که این به  یک کشور باعث 
نوبه خود می تواند برای یک دولت خطرآفرین باشد. از 
سویی دیگر توسعه در مناطق مرکزی ایران متناسب 
با نیاز جمعیت بومی می باشد و کفاف جمعیت جدید 
بروز  باعث  موضوع  این  است  ممکن  لذا  نمی دهد.  را 
گردد.  مهاجر  و  بومی  مردم  بین  بیشتر  نزاع های 
حمایتی  سازوکارهای  ایجاد  با  می تواند  ایران  دولت 
مهاجرت های  مانع  یارانه ای  و  مالی  بسته های  ارائه  و 
جدید گردد. همچنین دولت برای رهایی از خطرهای 
از  نظام مند  صورت  به  می تواند  مسئله  این  احتمالی 
سازمان های مردم نهاد )NGO( که به طور مشخص 
در جهت توسعه پایدار فعالیت می کنند استفاده کند. 
که  دولت هایی  داشت  بیان  می توان  نتیجه  در 
لحاظ  کارشان  دستور  در  را  مناطق  پایدار  توسعه 
چالش برانگیز  و  شکننده  امنیت  وضعیت  با  نکرده اند، 
روبرو هستند. عدم توسعه پایدار از نظر زیست محیطی، 
در  بیماری ها  بروز  و  مخدر  مواد  استعمال  و  قاچاق 
جامعه و مهاجرت می تواند به بحران امنیتی برای یک 
آسمانی  بالیای  همچون  مسائلی  شود.  تبدیل  دولت 
)سیل(، نرخ مصرف دخانیات و مواد مخدر در جوامع 
به  روستایی  مناطق  از  مهاجرت  گسترش  و  انسانی 
شهری، امنیت دولت ها را در بعد داخلی ناپایدار کرده 
است. دولت ها می توانند با حمایت از بخش خصوصی 
اگر  کنند.  کمک  مختلف  مناطق  سازی  اقتصادی  به 
مناطق مرزی جنبه گردشگری بیابند بدون شک صرفه 
جلوگیری  منطقه  آن  مردم  مهاجرت  از  آن  اقتصادی 
خواهد کرد. اگر دولت به سازمان های مردمی نهادی 
که در پی گسترش مسیرهای گردشگری هستند یاری 
رساند، و هر نقطه از ایران یک مکان گردشگری شود، 
شاهد بیکاری حتی در دورافتاده ترین نقاط کشور هم 
نخواهیم بود. صرفه اقتصادی و جذب گردشگر باعث 
ایجاد  برای  نیز در کنار دولت  تا مردم بومی  می شود 

محیط زیست مطلوب تالش کنند. 
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پرنده نگری
و توسعه

اقامتگاه های
بوم گردی

| به قلم: امین اخوت |
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از پردرآمد   )  Bird watching ( پرنده نگری
ترین شاخه های اکوتوریسم ) طبیعت گردی مسئوالنه 
( بوده که با وجود بیش از 200 سال قدمت در جهان ، 
در ایران عمری کمتر از 30 سال دارد. تعریف این واژه 
به زبان ساده ،  لذت جستجو ، مشاهده و شناسایی 
موجب  متعددی  مزایای  و  آنهاست  رفتار  و  پرندگان 
جهان  گردی  طبیعت  تورهای  پرطرفدارترین  تا  شده 

با این عنوان برگزار شود. اهم این مزایا عبارتند از :
عدم نیاز به تحصیالت خاص

امکان اجرا در تمام فصول سال و همه مکان ها
مناسب برای تمام گروه های سنی

عدم نیاز به آمادگی جسمی
، آواز و  ، رفتار  از لحاظ ظاهر  جذابیت پرندگان 

غیره
عالوه بر اینها ، میهن عزیزمان با دارا بودن حدود 
 ،  ) اروپا  پرندگان  کل  به  نزدیک   ( پرنده  گونه   550
تنوع زیستگاه ها ) دریا ، بیابان ، جنگل ، کوهستان و 
...( ، قرارگیری در مسیرهای مهاجرت پرندگان ، وجود 
 IBA : Important ( 105 مکان مهم برای پرندگان
Birds Area  ( و حضور زاغ بور به عنوان تنها پرنده 
اندمیک ) بوم زاد ( کشور ، پتانسیل باالیی برای جذب 
سراسر  از  موضوع  این  به  عالقمندان  و  گردشگران 
دنیا داشته و میتواند به عنوان قطب پرنده نگری در 
که  گفت  باید  تأسف  با  لیکن  شود.  مطرح  خاورمیانه 
متخصص  راهنمای  کمبود  نظیر  مختلف  دالیل  به 
وعدم تبلیغات مناسب در این زمینه ، سهم کشورمان 
از سفرهای پرنده نگری جهان و میلیونها دالرگردش 

مالی آن ، بسیار ناچیز می باشد. 
از آنجا که بیشتر گونه های پرندگان دور از هیاهو 
و آلودگی شهرهای بزرگ زندگی می کنند ، جستجو 
موفقیت  با  طبیعی  و  بکر  مناطق  در  آنها  مشاهده  و 

بیشتری همراه خواهد بود. از این رو ، اقامتگاه های بوم 
گردی با دارا بودن استانداردهای الزم جهت اسکان و 
و  طبیعت  به  احترام  با  و  گردان  طبیعت  از  پذیرایی 
مناسبی  میزبان   ، محلی  جوامع  با  مسئوالنه  برخورد 
برای تورهای پرنده نگری و بستری جهت توسعه این 
فعالیت در مناطق مختلف و در کلیه فصول سال می 

باشند . 
و  ها  اقامتگاه  پرسنل  آموزش   ، میان  این  در 
راهنمایان محلی و آگاه سازی مسئولین و مردم بومی 
شایانی  کمک   ، نوجوانان  و  کودکان  خصوصاً  منطقه 
جهت  در  آگاهی  سطح  افزایش  و  سازی  فرهنگ  به 
آنها  های  جذابیت  شناخت  و  پرندگان  از  حفاظت 
خواهد نمود. همچنین تالش در جهت حذف خرافه ها 
و باورهای نادرست ) نظیر شومی جغد ( و شناساندن 
عوامل تهدید پرندگان ) نظیردست زدن به النه ها و 
تخم پرندگان ( از مواردی است که توسط مدیران می 

بایست مدنظر قرار گیرد . 
با چنین رویکردی ، توجه جوامع محلی به پرنده 
نگری ، بیشتر جلب خواهد شد و لذت کاذب شکار ، 
اسارت گونه ها ، بی تفاوتی نسبت به عوامل تهدیدزا و 
طبیعت گردی مخرب ، جای خود را به تالش در جهت 
و   ) به طور کلی حیات وحش  و   ( پرندگان  حفاظت 
طبیعت گردی پایدار خواهد داد و از تخریب زیستگاه 
ها ) نظیر قطع درختان ، چرای بی رویه دام و غیره ( 
جلوگیری به عمل خواهد آمد. تالش اقامتگاه های بوم 
گردی درراستای معرفی و  حفظ گونه های گیاهی و 
جانوری منطقه ، عالوه بر حفظ محیط زیست که از 
رسالت های اصلی این مراکز می باشد ، موجب جلب 
گردشگران بیشتر و مزیت رقابتی و افزایش سودآوری 

خواهد شد. 
پرنده  مقوله  ترویج  جهت  پیشنهاداتی  ادامه  در 

نگری در اقامتگاه های بوم گردی مطرح می گردد ؛ 
الزم به ذکر است تعدادی از این موارد در سال های 
اخیر توسط برخی از مراکز مورد استفاده قرار گرفته 

است :
ثبت  در  منطقه  پرندگان شاخص  نام  از  استفاده 

اقامتگاه
شناسایی سایت های مناسب پرنده نگری در هر 
منطقه و معرفی آن به مهمانان ) البته با در نظر گرفتن 
این  از  افراد سودجو  و  استفاده شکارچیان  خطر سوء 

موضوع (
ساخت  یا  منطقه  پرندگان  از  عکس  نمایشگاه 

مجسمه آنها
استفاده از عناصری نظیر فیدر ) Feeder  ( یا  
ظرف های مخصوص غذای پرندگان ، نست باکس ) 
Nest box  ( یا جعبه های مناسب برای النه گذاری 
در  پرندگان  فعال  های  النه  از  حفاظت  و  پرندگان 

محیط اقامتگاه
نظیر  پرندگان  تهدید  عوامل  حذف  به  توجه 
های  آلودگی  و  پرندگان  النه  در محل  نوری  آلودگی 

صوتی 
پرندگان  خصوص  در  آموزشی  های  متن  تهیه 

منطقه ) ترجیحاً به چند زبان (
داستان  و  پرندگان  محلی  های  نام  آوری  جمع 

های مرتبط با آنها با همکاری مردم بومی
استفاده از تصویریا نقاشی  پرندگان در سوغاتی 

های محلی یا صنایع دستی
با امید به اینکه با درک صحیح این مواهب الهی 
مندی  بهره  افزایش  و  پایدار  توسعه  جهت  در  بتوان 
کشورمان از صنعت اکوتوریسم گام های مؤثر برداشت 
آیندگان  دست  به   ، گذشته  از  بهتر  را  میراث  این  و 

سپرد.
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دفتر  کل  مدیر  سرهنگی  رحیم 
نیروی  وری  بهره  و  کارآفرینی  توسعه 
اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار  کار وزارت 
استان  کارآفرینان  باشگاه  نخستین  در 
را  ها  دوره  این  برگزاری   ، خوزستان 
محلی برای آموزش های کارآفرینی به 
سبک نوین دانست و هدف آن را تربیت 
عنوان  کشور  کارآفرینان  آینده  نسل 

کرد .
باید  ایران  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
یافته  توسعه  کشورهای  با  رقابت  توان 
باشد گفت  را داشته  توسعه  و در حال 
با  ها  باشگاه  این  است  این  بر  سعی   :
استفاده از به روزترین منابع درسی در 
و  دنیا  کارآفرینی  های  آموزش  حوزه 

کارگاه های نوآوری برگزار شود. 
کرد  امیدواری  اظهار  سرهنگی 
در  باشگاه  این  بعدی  های  دوره  که 
شوشتر،  مانند  استان  های  شهرستان 
...برگزار  و  هفتگل  اندیمشک،  گتوند، 

شود.
کارآفرینی  توسعه  دفتر  کل  مدیر 
تعاون،  وزارت  کار  نیروی  وری  بهره  و 
کار و رفاه اجتماعی  با بیان اینکه این 
باشگاه با همکاری گروهی ازپژوهشگران 
دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران 
دوره  این  افزود:  است   شده  طراحی 
و  دارد  ادامه  نیم  و  سال  یک  مدت  به 
برنامه  در  یکبار  دوهفته  هر  نوجوانان 

های این باشگاه شرکت می کنند.
مربیان  کرد:  تصریح  سرهنگی   
آموزش  داوطلبان  باشگاه  این  در  فعال 
کارآفرینی  به حوزه  مند  عالقه  و  دیده 
و  کسب  ها   آموزش  این  با  و  هستند 
توان  دارای   نوآورانه  و  پایدار  کارهای 
رقابت با بازارهای بین المللی پایه ریزی 

می شود.
باشگاه  این  در  ذکراست  شایان 
تعداد 100دانش آموزبه تفکیک شامل 
50دانش آموز دختر  و 50دانش آموز 
پسر در دو رده سنی دوره اول و دوم 
دبیرستان شرکت کردند. گفتنی است  

تعاون،  اداره کل  با همت  باشگاه   این 
خوزستان  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار 
امام  امداد  کمیته  همکاری  با   ،
سازمان  خوزستان،  استان  خمینی)ره( 
کل  اداره  حرفه ای،  و  فنی  آموزش 
کارآفرینی  کانون  و  پرورش  و  آموزش 

این استان برگزار شد.

یادگیری  چرخه  از  نوآوری 
بیرون می آید

سرهنگی مدیرکل دفتر کارآفرینی 
برنامه  در  همچنین  کار  وزارت 
که  آموزش  شبکه  پرسشگر  تلویزیونی 
شامگاه گذشته با موضوع »آیا مدارس، 
آنتن  تربیت می کنند« روی  کارآفرین 
باید  اینکه  بیان  با  شبکه آموزش رفت، 
جوشکار  و  مکانیک  اصوال  آیا  بپرسیم 
ماهر وجود دارد، گفت: سال هاست این 
فرایند و سوال ادامه دارد و کسی نیست 
که بگوید لباسی تن این پادشاه نیست. 
وی ادامه داد: نکته مهمی است که می 
توانیم از دانش آموز وارد شده به دوره 
دبستان که تا پایان دوره دوازدهم درس 
می خواند هرچیزی بسازیم اما این افراد 
منظورم  من  ندارند  مهارتی  توانمندی 
ابتدا  از  ما  نیست  اکنون  آموزشی  نظام 
سنگ بنا را اشتباه گذاشتیم. سرهنگی 
می  کشور  در  ساالنه  هزینه  این  افزود: 
شود و به نظر وقت دانش آموزان در سر 
کالس تلف می شود پدر و مادرهایی که 
برایشان مهم است اجازه نمی دهند بچه 
موضوع خیلی  این  بروند  مدرسه  به  ها 

تلخ است.
وزارت  کارآفرینی  دفتر  مدیرکل 
مدارس  در  اگر  اینکه  به  اشاره  با  کار 
مهارت زندگی به بچه ها یاد می دادیم 
دلم نمی سوخت، افزود: ما در مدارس 
چیزی به دانش آموزان یاد نمی دهیم. 
درس  کالس  در  آنان  یادگیری  باید 
شامل مهارت های ساده و پیچیده مانند 
محال  موضوع  این  اما  باشد  کارآفرینی 
است. وی تصریح کرد: برای آموزش 3 

هزار و 500 دانش آموز که آقای بهمنی 
موافق  خیلی  پرورش  و  آموزش  گفت 
نیست درصورتی که این درصد پایلوت 
است اما باید تفاهم نامه آن با معاونت 

متوسطه امضا شود.
برای  اینکه  به  پاسخ  در  سرهنگی 
می  کاری  چه  معلم  هزار   ۷ آموزش 
هزار   5 ما  گفت:  دهید،  انجام  توانید 
معلم کارآفرین و تسهیل گر را آموزش 
محتوا  نظر  از  آموزش  این  دهیم  می 
خواهد بود چراکه توان این کار را داریم 
اما یک تفاهم نامه این موضوع را شکل 

می دهد.
وزارت  کارآفرینی  دفتر  مدیرکل 
کتاب  به  نسبت  کتاب  این  افزود:  کار 
گام  و  داشته  بزرگی  جهش  قبلی 
ما  کارآفرینی  در  است.  بوده  بزرگی 
قائل به معنای ارزشیابی به معنی نمره 
حذف  حتما  باید  ارزشیابی  نیستیم 
شود. سرهنگی کارآفرین را فرد نوآوری 
انجام  متفاوت  کار  و  که کسب  دانست 
وی  است.  آفرین  ارزش  و  دهد  می 
کم  را  افراد  این  کشور  است  معتقد 
دارد. وی در ادامه افزود: در کالس های 
رفتار  باید  محور  مهارت  و  کارآفرینی 
دانش آموز تغییر کند اینجا معلم محور 
نیست سبک کالس دانش محور و معلم 

تسهیل گر است.
وزارت  کارآفرینی  دفتر  مدیرکل 
کار گفت: براساس تئوری های یادگیری 

که  چیزی  آن  آموز  دانش  ببینیم  باید 
اسمش مهارت است را از کجا یاد گرفته 
است.  تجربه  بر  مبتنی  یادگیری  است. 
چرخه ای که باید کامل شود یک چتر 
نوآوری  آموز  دانش  که  است  نظری 
گیرد.  می  شکل  کجا  از  که  بفهمد  را 
گویند  می  ای  عده  افزود:  سرهنگی 
اما  آید  می  بیرون  تحلیل  از  نوآوری 
چرخه  از  نوآوری  نیست  اینطور  واقعا 
که  همانطور  آید.  می  بیرون  یادگیری 
بااخالق  انسان  بینش  و  دینی  کتب  از 
کتاب  دل  از  بیاوریم  بیرون  نتوانستیم 
کارآفرین  سبک  این  با  هم  کارآفرینی 

بیرون نمی آید.
وی افزود: وقتی می گوییم کارگاه 
نوآوری و کارآفرینی می خواهیم رفتار 
کارآفرینانه ایجاد کنیم  شروع کتاب از 
موضوع  این  است  دیر  خیلی   11 پایه 
سرهنگی  باشد.   ابتدایی  دوره  از  باید 
به فهرست و پودمان های کتاب اشاره 
کرد و گفت: کارآفرین و نوآور 5 مهارت 
مهارت  پرسشگری،  مهارت  او  دارد 
شبکه  گری،  آزمایشگاه  گری،  مشاهده 
مدیرکل  دارد.  ترکیبی  تفکر  و  سازی 
اضافه کرد:  دفتر کارآفرینی وزارت کار 
اندازی  باشگاه نوآورانه در 5 استان راه 
شده است و برای پیش بردن نوآوری و 
خالقیت با به انجام رساندن تفاهم نامه 
اضافه  بندی  قالب  در  را  مربی  هزار   5

می کنیم.

باشگاه های کارآفرینان 
نوجوان محلی برای 

آموزش های کارآفرینی 
به سبک نوین است

رحیم سرهنگی:
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دلیل بی اعتمادی به نتایج
طرح های توجیهی

| به قلم: اشکان کربالئی فر|
| موسس و مدیر گروه مطالعات سرمایه گذاری های صنعتی|
| COMFAR.org |

در  اول  هدف  اینکه  وجود  با 
فرآیند مطالعات امکانسنجی پروژه های 
توجیهپذیری  بررسی  سرمایه گذاری، 
به  پروژهها  این  مالی  و  فنی  اقتصادی، 
منظور تصمیم گیری جهت اجرا یا عدم 
می رسد،  نظر  به  اما  است،  آنها  اجرای 
سرمایه گذاران  موارد،  از  بسیاری  در 
حقیقی و حتی حقوقی، نه برای اطالع 
پروژه،  توجیهپذیری  وضعیت  از  یافتن 
به منظور تکمیل مستندات  بلکه صرفاً 
جهت  قانونی  فرآیندهای  کردن  طی  و 
تسهیالت  از  استفاده  و  مجوزها  اخذ 
گزارش های  تدوین  به  روی  بانکی، 
مطالعات امکانسنجی یا همان طرحهای 
این حوزه  توجیهی میآورند و مشاوران 
عبور  تسهیل  جهت  وسیلهای  صرفاً  را 
از مراحل قانونی میدانند، نه گروههای 
و  پروژهها  ارزیابی  برای  متخصص 
واقع،  در  آنها.  توجیهپذیری  تعیین 
دسته  این  که  میرسد  نظر  به  اینگونه 
موضعگیری  با  سرمایهگذاران،  از 
توجیهپذیر  خصوص  در  اصرار  و  قبلی 
تهیه  دنبال  به  پروژه خود، صرفاً  بودن 
از  سریعتر  گذر  و  قانونی  نیازمندیهای 
بوروکراسیهای اداری سازمانهای دولتی 
خود  مسیر،  این  در  و  هستند  بانکها  و 
را ناچار به استفاده از خدمات مشاوران 
سرمایهگذاری  پروژههای  امکانسنجی 
که  اینجاست  سوال  حال  میبینند. 
اکثر  در  رویکردی  چنین  وجود  دلیل 

سرمایهگذاران چیست؟ 
این  در  که  دیگر  مشابه  موضوع 
بیاعتمادی  است،  تامل  قابل  زمینه 
پروژههای  ذینفعان  و  عوامل  عموم 
طرحهای  نتایج  به  سرمایهگذاری 
بسیار  جمله  این  است.  توجیهی 
شنیده شده است که –نتایج طرحهای 
کاغذ  روی  تئوریهای  صرفاً  توجیهی، 
با آنچه در عمل محقق خواهد  است و 
نه  بیاعتمادی،  این  شد مغایرت دارد–. 
فقط در میان سرمایهگذاران و بانکها و 
بلکه  دهنده،  مجوز  دولتی  سازمانهای 
کننده  شرکت  دانشپذیران  در  حتی 
در دورههای آموزشی تدوین طرحهای 

توجیهی نیز وجود دارد. اما دلیل اصلی 
و ریشه این بیاعتمادی چیست؟

امکانسنجی  مطالعات  فـرآیند 
مالی  و  فنی  اقتصادی،  ارزیابی  و 
پیش  که  سـرمایهگذاری  طـرحهای 
بررسی  منظور  به  طرحها،  اجـرای  از 
توجیهپذیری  عدم  یا  توجـیهپذیری 
به  منجر  و  میشود  انجام  طرحها 
توجیهی  طرح  نام  به  گزارشی  تدوین 
یک  متعدد  ذینفعان  توسط  میگردد، 
شرکت  مثل  سرمایهگذاری  طرح 
تیم  خصوصی،  یا  دولتی  سرمایهگذار 
مدیریت پروژه، وزارتخانه متولی، بانکها 
تامین  شرکتهای  مالی،  موسسات  و 
مطالعات  مشاور  شـرکتهای  و  سرمایه 
امکانسنجی، به صورت مستقل و موازی 

انجام میشود. 
اعم  میان، شرکت مجری،  این  در 
یک  عنوان  به  دولتی،  یا  خصوصی  از 
بنگاه اقتصادی و در جایگاه سرمایهگذار 
انگیزهای  معموال  پروژه،  اول  ذینفع  و 
روند  بنگاه،  منافع  به  اندیشیدن  جزء 
و  ندارد  خود  سرمایه  بازگشت  نرخ  و 
نیل  جهت  طبیعی،  کاماًل  صورت  به 
پتانسیلها  تمام  از  منافع،  حداکثر  به 
قوانین  در  موجود  ضعف  نقاط  حتی  و 
استفاده خواهد نمود و این قاعده تقریباً 
بر  است.  مشترک  کشورها  تمام  در 
از  استفاده  جهت  گاهاً  اساس،  همین 
فرآیند  موجود،  مشوقهای  و  تسهیالت 
دفاع از طرح و اخذ مصوبه و مجوزهای 
و  ریسکها  بر  چشمپوشی  با  را  الزم 
با  نقاط ضعف موجود در طرح و حتی 
واقعی  توجیهپذیری  عدم  به  بیتوجهی 
مسیر،  این  در  میبرد.  پیش  طرح خود 
اجرای  از  مجری  شرکت  هدف  گاهاً 
از  استفاده  و  مجوزها  اخذ  صرفاً  طرح، 
تسهیالت بانکی است. در این خصوص 
متعددی  موارد  است،  توضیح  به  الزم 
مجری  شرکت  که  است  شده  مشاهده 
مجوزهای  اخذ  متقاضی  که  طرح 
است،  تولیدی  واحد  یک  احداث  طرح 
مدتهاست در نقش واردکننده محصول 
پر  با هدف  و  فعالیت میکند  نظر  مورد 

به  اقدام  مجوز،  صدور  ظرفیت  شدن 
وجود  با  حتی  و  مینماید  مجوزها  اخذ 
شروع  و  بانکی  تسهیالت  از  استفاده 
هیچگاه  کارخانه،  احداث  ظاهری 
و  نمیرسد  محصول  تولید  مرحله  به 
همچنان به دنبال سود بیشتر از طریق 
ادامه واردات است. بنابراین، در مواردی 
که شرکت مجری در نقش سرمایه گذار، 
به هر دلیلی موضع از پیش تعیین شده 
طرح  توجیه پذیری  خصوص  در  موافق 
دارد، صرفاً به دنبال یک طرح توجیهی 
با نتایج مثبت است که به عنوان ابزاری 
جهت اخذ تائیدیه یا گرفتن وام بانکی 

از آن استفاده نماید.
حوزه  در  متولی  وزارتخانه 
مورد  طـرح  به  مربوط  سـرمایه گذاری 
نظر، به نمایندگی از دولت و به عنوان 
و  راهـبری  کنار  در  طرح،  دوم  ذینفع 
انجام  دنبال  به  کالن،  سیاسـتگذاری 
اوست  برای  شده  تعریف  مـاموریتهای 
که میتوان به مواردی چون اشتغالزایی، 
جدید  سرمایهگذاریهای  حجم  افزایش 
تولیدات  حجم  افزایش  به  منجر  که 
چرخدندههای  شدن  تکمیل  و  داخلی 
صنعت داخل کشور، خودکفایی بیشتر 
و  اولیه  مواد  برای  تقاضا  افزایش  و 
اشاره  شد،  خواهد  داخلی  ماشینآالت 
کرد. در این میان، شاخص کّمی حجم 
که  ساالنه  مصوب  سرمایهگذاریهای 
صورت  فعالیتهای  کارنـامه   نوعی  به 
مسئوالن  مـدیریتی  دوران  در  گرفته 
کیفیت  به  نگاهـی  هیچ  و  است  وقت 
بیشترین  ندارد،  مصوب  پـروژههای 
انگیزه را به تصمیمگیرندگان دولتی در 
خواهد  طرح  تصویب  و  تائید  خصوص 
داد. بر این اساس، مدیر دولتی مسئول، 
با هدف دست و پا کردن کارنامه قابل 
و  مدیریتی  دوره  پایان  برای  دفاع 
طبیعی  طور  به  خود،  سازمانی  ارتقاء 
اولویت  در  را  طرحها  تصویب  و  تائید 
تصمیمات خود قرار خواهد داد. بر این 
از  جلوگیری  میرسد،  نظر  به  اساس، 
توجیهپذیر  واقعاً  پروژههایی که  اجرای 
گزارشهای  تضعیف  به  منجر  نیستند، 

کارنامههای مدیریتی  و  عملکرد ساالنه 
سازمانهای  اینگونه  در  مسئوالن، 
خصوص،   این  در  شد.  خواهد  دولتی 
داخلی  احتمالی  ماموریت های  جذابیت 
مصوب  پروژه های  با  مرتبط  خارجی  و 
برای برخی مسئولین نیز، گاهی مواقع 
روند  تسهیل  برای  را  افراد  انگیزه 
تصویب پروژهها بیشتر میکند. بنابراین، 
تصویب پروژهها، بر اساس نتایج مثبت 
توسط  شده  تهیه  توجیهی  طرحهای 
مشاوران، درکوتاه مدت، حالت مطلوبی 
در  مسئول  افراد  شخصی  منافع  برای 

اینگونه سازمانها خواهد بود. 
و  بانکها  که  ذینفعان،  سوم  دسته 
موسسات مالی و سرمایهگذاری هستند 
و به عنوان یکی از ارکان اصلی اجرای 
را  مالی  کننده  تامین  نقش  طرحها، 
و  ارزیابی  پروسه  در  دارند،  عهده  بر 
سرمایهگذاری  طرحهای  اولویتبندی 
و  داشت  خواهند  دغدغه  یک  تنها 
فرع  و  اصل  بازگشت  تضمین  هم  آن 
مجری  اختیار  در  که  است  سرمایهای 
طرح قرار خواهند داد. در واقع، با توجه 
به انتظار و توقع صاحبان سهام از تیم 
بازدهی  بانکها در خصوص نرخ  اجرایی 
ساالنه  سرمایهگذاریهای  و  فعالیتها 
اجرایی  مدیران  و  کارشناسان  بانک، 
به  اندیشیدن  جزء  چارهای  بانکها، 
راهکارهای تضمینی پرداخت تسهیالت 
اخذ  سراغ  به  بنابراین  داشت.  نخواهند 
پروژه  از  خارج  معتبر  ملکی  تضامین 
خود  سرمایه  بازگشت  ریسک  و  رفته 
محدود  پروژه،  ریسکهای  از  فارغ  را 
اخذ  ملکی  وثیقه  شدن  نقد  ریسک  به 
شده میکنند. در این حالت، ارزیابیهای 
ویژگیهای  روی  آنکه  از  بیشتر  بانک، 
بر  باشد،  متمرکز  سرمایهگذاری  پروژه 
شده  اخذ  ملکی  سند  ویژگیهای  روی 
تمرکز خواهد داشت. از طرف دیگر، از 
اصلی کسب  کانالهای  از  یکی  که  آنجا 
درآمد بانکها، پرداخت تسهیالت و اخذ 
بهینه  لذا حالت  از مشتری است،  سود 
تسهیالت  حداکثرسازی  بانکها،  برای 
به همراه حداقلسازی ریسک  پرداختی 



بازپرداخت تسهیالت خواهد بود.
دسته چهارم ذیـنفعان در فـرآیند 
سـرمایهگذاری،  طـرحهای  ارزیابی 
مطالعات  حوزه  در  مـشاور  شـرکتهای 
تهیه  وظیفه  که  هستند  امکانسنجی 
طرح توجیهی و ارائه و تحلیل و تفسیر 
نتایج را بر عهده دارند. قائدتاً شرکتهای 
تحلیل  و  مطالعه  به  موظف  مشاور، 
در  و  هستند  نظر  مورد  طرح  بیطرفانه 
چارچوب  که  هستند  آنها  میان،  این 
ذینفعان  سایر  تصمیمگیریهای  کلی 
مشاور  شرکتهای  میکنند.  پایهریزی  را 
برای  تقاضا  و  عرضه  تحلیل  بر  عالوه 
مطالعات  بخش  در  نظر  مورد  محصول 
تکنولوژی،  انتخاب  مکانیابی،  و  بازار 
و  محیطی  زیست  مخاطرات  بررسی 
در  طرح  اجرای  نیازمندیهای  برآورد 
و  محاسبات  فنی،  مطالعات  بخش 
در  را  طرح  مالی  شاخصهای  تحلیل 
میدهند  انجام  مالی  مطالعات  بخش 
قالب  در  را  مطالعات خود  نتایج کل  و 
به  یا  امکانسنجی  مطالعات  گزارش 
میکنند.  ارائه  توجیهی  طرح  اصطالح، 
که  میشود  شروع  آنجائی  از  مشکل 
مفهوم موفقیت برای شرکتهای مشاور، 
بر  سرمایهگذار،  شرکتهای  سوی  از 
مجوزها  اخذ  در  نتیجه  حصول  اساس 
شود؛  دیده  و  تعریف  مصوبهها  و 
ناخودآگاه،  صورت  به  نگاه،  این  چراکه 
خصوص  در  مدافع  و  موافق  رویکردی 
توجیهپذیری طرح به شرکتهای مشاور 
نتایج و دفاع  ارائه  در فرآیند مطالعات، 
تنها در صورت  از طرح میدهد. چراکه 
مصوب کردن طرح، به موفقیت تعریف 
این  کرد.  خواهند  پیدا  دست  شده 
حالت  به  زمانی  ناخودآگاه،  رویکرد 
بخشی  که  کرد  خواهد  تغییر  خودآگاه 
به  مشروط  مشاور،  شرکت  دستمزد  از 
وزاتخانه  مثل  ذینفعانی  از  مصوبه  اخذ 
در  گردد.  دهنده  تسهیالت  بانک  و 
فرمان  که  مشاور  شرکت  حالت،  این 
فـرآیند  در  را  لـوکوموتیو  هـدایت 
امـکانسنجی و تصمیمگیری  مـطالعات 
در  طرح  رد  یا  پذیرش  خصوص  در 

ارائه  تمایل چندانی جهت  دارد،  دست 
قابل  ریسکهای  و  منفی  ابعاد  نمودن 
هر  چراکه  داشت؛  نخواهد  طرح  تامل 
شدن  تائید  جهت  مانعی  که  عاملی 
به  را  مشاور  منافع شرکت  باشد،  طرح 
خطر خواهد انداخت. از نگاه دیگر باید 
گفت، از آنجاکه شرکتهای مشاور تهیه 
دستمزد  توجیهی،  طرحهای  کننده 
خود را به صورت مستقیم از شرکتهای 
سرمایهگذار دریافت میکنند، نمیتوانند 
گزارشی را تهیه و ارائه کنند که نتایجی 
سفارشدهنده  منافع  و  میل  خالف  بر 
اساس  بر  باشد.  داشته  گزارش 
میرسد  نظر  به  شده،  ارائه  توضیحات 
برای  کافی  استقالل  مشاور،  شرکتهای 
گاهاً  و  ندارند  را  بیطرفانه  گزارش  ارائه 
مطابق  را  گزارش  نتایج  که  ناگزیرند 
که  سرمایهگذار  شرکتهای  خواست  با 
هستند،  آنها  دستمزد  کننده  پرداخت 

طراحی کنند. 
طرحهای  ذینفعاِن  پنجم  دسته 
پروژه  مدیریت  تیم  سرمایه گذاری، 
است. تیمی که عمدتاً از افرادی تشکیل 
در  است  قرار  آنها  اکثر  که  است  شده 
خدماتی  یا  تولیدی  واحد  ساخت  فاز 
مورد مطالعه مشغول باشند و برخی از 
آنها نیز حتی در فاز بهرهبرداری واحد 
مورد نظر، پستهای مدیریتی مشخصی 
به  پروژه،  تائید  عدم  داشت.  خواهند 
و  مشاغل  کلیه  شدن  کنسل  معنای 
چارچوب  در  شده  تعریف  پست های 
در  بود.  خواهد  مطالعه  مورد  پروژه 
امکانسنجی،  مطالعات  چنانچه  واقع، 
دهد  پروژه  توجیهپذیری  عدم  به  رای 
پروژه  رد  و  تصویب  عدم  به  منتج  و 
تمامی  آتی  منافع  شود،  بررسی  مورد 
افراد تیم مدیریت پروژه به خطر خواهد 
در  حاضر  افراد  کلیه  بنابراین،  افتاد. 
نیل  هدف  با  نیز،  پروژه  مدیریت  تیم 
به منافع شخصی خود، حتی در حالت 
به  امیدوار  پروژه،  توجیهپذیری  عدم 
و  بود  خواهند  پروژه  تصویب  و  تائید 
این میسر نخواهد شد، مگر با هدایت و 
طراحی نتایج طرح توجیهی که توسط 
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حقیقت،  در  میشود.  تدوین  مشاور 
تیم مدیریت  اگر فرض کنیم که  حتی 
تدوین  در  مستقیم  صورت  به  پروژه 
باشند،  نداشته  دخالت  توجیهی  طرح 
انگیزهای برای افزودن نکات و  مطمئناً 
ابعاد منفی پروژه در گزارش تهیه شده 

نخواهند داشت.
طرحهای  ذینفعاِن  ششم  دسته 
سرمایهگذاری، شرکتهای تامین سرمایه 
هستند که در صورت نیاز، کار طراحی 
و انتشار اوراق را جهت تامین مالی طرح 
کوتاه  در  شرکتها،  این  میدهند.  انجام 
مدت ذینفع موفقیت طرح نیستند و به 
انتشار  و  طراحی  بابت  مستقل،  صورت 
اوراق دستمزد میگیرند. بنابراین، منافع 
تائید  و  تصویب  گرو  در  نیز  گروه  این 
انگیزهای جهت  نیز  آنها  و  است  پروژه 
مخاطرات طرح  و  ریسکها  به  پرداختن 
الزم  خصوص  این  در  داشت.  نخواهند 
مواقع،  از  بسیاری  در  است،  توضیح  به 
خود  توسط   نیز  توجیهی  طرح  تهیه 
بدون  تامین سرمایه و حتی  شرکتهای 
تضاد  است  واضح  میشود.  انجام  هزینه 
منافع بسیار جدی موجود در خصوص 
نیستند،  توجیهپذیر  که  طرحهایی 
نقش  که  سرمایه  تامین  شرکتهای  به 
مشاور امکانسنجی طرح را نیز عهدهدار 
هستند اجازه نخواهد داد که بیطرفانه و 
بدون جهتگیریهای از پیش تعیین شده 

به انجام مطالعات امکانسنجی و تدوین 
طرح توجیهی بپردازند. 

شناخت  دغدغه  که  گروهی  تنها 
تحت  پروژههای  منفی  ابعاد  و  ریسکها 
مطالعه را دارند، آن دسته از شرکتهای 
عنوان  به  که  هستند،  سرمایهگذاری 
از  را  توجیهی  طرح  دوم،  سرمایهگذار 
صرفاً  و  میکنند  دریافت  پروژه  مجری 
وضعیت  از  آگاهی  کسب  دنبال  به 
هستند.  پروژه  توجیهپذیری  حقیقی 
از  زیادی  تعداد  در  که  آنجا  از  البته 
سرمایهگذار  برای  جایگاهی  پروژ ه ها، 
دوم تعریف نشده است، و مجری پروژه 
به  نیازی  اول،  سرمایهگذار  عنوان  به 
سرمایهگذاری  شرکتهای  سایر  حضور 
ندارد، لذا حضور این دسته از ذینفعان 
پروژهها  ارزیابی  فرآیند  بیطرفانه  که 
پروژهها  همه  در  میدهند،  انجام  را 
به  را  آنها  نمیتوان  و  ندارد  موضوعیت 
عنوان یکی از ارکان ثابت سیستم فرض 

کرد. 
شده،  ارائه  توضیحات  مجموع 
چیدمان  که  دارد  از سیستمی  حکایت 
اجزاء و عوامل آن و روابط بین آنها، در 
منافع  به گونهای است که  حال حاضر 
فعال  افراد  اکثر  سازمانی  و  شخصی 
ذینفع  های  مجموعه  از  یک  هر  در 
پروژههای سرمایه گذاری، در گرو تائید، 
تصویب و اجرای پروژهها است و کسی 
تمایلی به نقد بیطرفانه و عدم پذیرش 
پروژهها ندارد. در چنین شرایطی است 
مطالعات  فرآیند  به  بیاعتمادی  که 
نتایج طرحهای توجیهی  امکانسنجی و 
تئوری  ذهنیت  و  شد  خواهد  ایجاد 
تحقیقات،  بودن  واقعی  غیر  و  بودن 
مطالعات و محاسبات انجام شده توسط 
پروژههای  امکانسنجی  حوزه  مشاوران 

سرمایهگذاری گسترش مییابد.
دلیل  صرفاً  یادداشت،  این  در 
نتایج طرحهای  به  عمومی  بی اعتمادی 
راهکارهای  شد.  عنوان  توجیهی 
به  شده،  ایجاد  وضعیت  از  برونرفت 
دیگری  یادداشت  در  جداگانه  صورت 

ارائه خواهد شد.

به نظر میرسد شرکتهای 
مشاور، استقالل کافی 

برای ارائه گزارش 
بیطرفانه را ندارند 

و گاهًا ناگزیرند که 
نتایج گزارش را 

مطابق با خواست 
شرکتهای سرمایهگذار 

که پرداخت کننده 
دستمزد آنها هستند، 

طراحی کنند
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استان گیالن برای
اجرای طرح مطالعه جامعه 
گردشگری انتخاب شد

با اعالم مشاور ارشد سازمان جهانی گردشگری
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اشاره  با  ارشد سازمان جهانی گردشگری  مشاور 
مطالعه  نخست  مرحله  انجام  برای  گیالن  انتخاب  به 
این  نام  گفت:  کشور  گردشگری  جامع  طرح  تدوین 
پروژه "راه ابریشم" است و با حمایت سازمان جهانی 

گردشگری در تهران اجرا می شود.
جهانی  سازمان  ارشد  نوتاریانی«  »مارچلو 
به  اشاره  با  گیالن  استاندار  با  دیدار  در  گردشگری 
انتخاب گیالن به عنوان مرحله نخست مطالعه تدوین 
طرح جامع گردشگری کشور ابراز داشت: نام این پروژه 
–راه ابریشم– است و از طریق کمک های فنی سازمان 
جهانی گردشگری و تأمین مالی از طریق اتحادیه اروپا 
اجرایی  تهران  در  یونسکو  منطقه ای  دفتر  توسط  و 

می شود.

بیان  با  گردشگری  جهانی  سازمان  ارشد  مشاور 
و  طبیعی  ظرفیت های  داشتن  به جهت  گیالن  اینکه 
است  شده  انتخاب  طرح  این  برای  بودن  مسافرپذیر 
هدایت  برای  راهی  نقشه  طرح  این  کرد:  تصریح 
و  بوده  گیالن  به سمت  دنیا  نقاط  تمام  از  گردشگران 

نوعی گردشگری پایدار و رقابتی ایجاد می کند.
وی با تأکید بر اینکه طرح مذکور هم برای جوامع 
توجهی  بین المللی  گردشگری  به  همچنین  و  محلی 
ویژه دارد بیان کرد: هدف ما این است تا ضمن توجه 
به بازاریابی، مدیریت، سرمایه گذاری، آموزش و تعامل 
و  تمامی بخش های عمومی  میان حوزه های مختلف، 
خصوصی مرتبط با گردشگری را به یک نقطه مشترک 

برسانیم.
دیدار  این  در  نیز  گیالن  استاندار  زارع  ارسالن 
مرحله  برای  گیالن  استان  انتخاب  از  قدردانی  ضمن 
نخست مطالعات تدوین طرح جامع گردشگری کشور 
اظهار داشت: طرح آمایش سرزمینی گیالن اطالعات 
اختیار  در  را  را  استان  این  گردشگری  در حوزه  الزم 

افراد قرار می دهد.
رشته های  در  استان  این  اینکه  بیان  با  زارع 

مختلف پزشکی از جمله قلب، ارتوپدی، چشم و مغز 
ذکر  دارد گفت: ظرفیت های  جایگاه خوبی  اعصاب  و 
از  به ویژه  گردشگری سالمت  در حوزه  می تواند  شده 
کشورهای همسایه مانند عراق، جمهوری آذربایجان و 

آسیای میانه راهگشا باشد.
قزوین- راه آهن  تکمیل  اینکه  به  اشاره  با  وی 

در  مسافر  نفر  میلیون   3 جابه جایی  ظرفیت  با  رشت 
توسعه گردشگری گیالن بسیار مؤثر است تصریح کرد: 
از طریق  به کشور روسیه  از گیالن  وضعیت صادرات 
 3 طی  و  است  رضایت بخش  بسیار  استان  این  بنادر 
ماه گذشته 20 کشتی در بندر کاسپین پهلو گرفتند.

نماینده عالی دولت در استان گیالن ظرفیت های 
تاریخی مانند قلعه رودخان، تاالب انزلی و شهر ماسوله 
و همچنین هنرهای دستی استان و ثبت جهانی رشت 
مورد  را  یونسکو  در  خوراک  خالق  شهر  به عنوان 
تأکید قرار داد و گفت: احداث هتل، مراکز بوم گردی 
رشدی  به  رو  روند  اخیر  سال های  طی  اقامتگاهی  و 

داشته است.
را  مختلف  آثار  یا  منطقه  یک  جهانی  ثبت  زارع 
آن  توسعه  و  منطقه  آن  به  گردشگران  ورود  موجب 
آثار  اگر  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  استان  و  کشور 
گیالن  تاریخی  مناطق  و  دستی  هنرهای  باستانی، 
ثبت جهانی شوند تعداد گردشگرانی که به استان سفر 
می کنند افزایش می یابد که همین امر موجب توسعه 

گیالن می شود.
استاندار گیالن خواستار اتخاذ تصمیمات الزم و 
ایجاد بسترهای مورد نیاز جهت جذب سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی شد و عنوان کرد: برای افزایش ورود 
گردشگر به گیالن بایستی در بخش اقامت گردشگران 
ذی نفعان  برای  و  کنیم  استفاده  نوین  فناوری های  از 
حوزه گردشگری نیز کارگاه های آموزشی برگزار شود.
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این  است،  گرفته  خاصی  شرایط  در  ایران  امروز 
که  باشد  می  ژئوپلتیکی  خاص  شرایط  دارای  کشور 
جهان  دیگر  کشورهای  در  توان  می  ندرت  به  را  آن 
ُجست، منابع نفت و گاز، شرایط سرزمینی چهار فصل 
کلید  از  استراتژیک  خاص  موقعیت  در  گیری  قرار  و 
واژه هایی هستند که کمتر می توان آن را در فرهنگ 
ظرفیت  چنین  وجود  سبب  به  یافت.  کشوری  لغات 
تهاجم  مورد  تاریخ  در طول  کشور  این  همواره  هایی 
بوده است و این روزها شدیدترین و نابرابرترین جنگ 
اقتصادی را تجربه می نماید، تهاجمی که بهترین نحوه 
رویارویی با آن به کارگیری استراتژی اقتصاد مقاومتی 

است.
اما این مقاومت نیازمند چه الگوها و نقشه هایی می 
باشد؟ سربازان این جبهه مقاومت چه آحادی هستند؟ 
و عرصه های این رویارویی در کجاست؟ بدیهی است 
که با جلوگیری از فروش منابع نفت و گاز الزم است 
جبهه های جدیدی در عرصه مبارزه گشوده شود، جبهه 
هایی که دارای ظرفیت های ارزشمند و قابلیت سرمایه 

گذاری طوالنی مدت باشند. 
با مطالعه روند رو به رشد اقتصاد در زمینه توریسم 
اقتصاد بخش  این  امروز  و گردشگری در می یابیم که 
بزرگی از تجارت جهانی را از آن خود نموده است، با 
مطالعه رشد GDP و بررسی پروژه های شورای جهانی 

سفر و گردشگری )WTTC ( مربوط به تولید ناخالص 
ملی گردشگری جهانی در می یابیم که این صنعت در 
ساالنه  رشد  درصد  حدود 40  در  چیزی  سال 2016 
ترکیبی داشته است. اگر بخواهیم مقایسه کنیم، انتظار 
می رود که این صنعت در اقتصاد کلی جهانی 2.۷درصد 
در سال افزایش رشد داشته باشد در حالیکه پیش بینی 
معدن 2  و  به کشاورزی  مربوط  های  بخش  می شود 

درصد و 2.2 درصد در سال رشد را تجربه نمایند.
موقعیت  به  توجه  با  ایران  کشور 
تاریخی  پیشینه  نیز  و  هوایی  و  آب  جغرافیایی، 
بخش  این  در  بدیلی  بی  های  ظرفیت   دارای 
می باشد که متاسفانه بخش بزرگی از آن ظرفیت که 
در بخش روستایی قرار گرفته است از سرمایه گذاری در 
خود محروم بوده است، از نقطه نظر گردشگری روستایی 
بخش  از  روستایي  گردشگري  امروزه  اقتصاد،  مقوله  و 
هاي مهم فعالیت هاي اقتصادي در جهان به شمار مي 
آید و از دیدگاه هاي گوناگون به آن توجه شده است، از 
گردشگري روستایي به عنوان کاتالیزوري کارآمد براي 
بازسازي و توسعة اقتصادي و اجتماعي نواحي روستایي 
یاد شده است. طي سال هاي اخیر در سراسر اروپا براي 
رفع چالش هاي اقتصادي و اجتماعي نواحي روستایي 
هاي  فعالیت  کاهش  با  که  روستاهایي  یا  اي  حاشیه 
کشاورزي سنتي روبه رو شده اند، گردشگري در کانون 

توجه قرار گرفته است.
یافته  توسعه  کشورهاي  در  شده  انجام  مطالعات 
سرعت  به  روستایي  گردشگري  که  دهند  مي  نشان 
در اقتصاد روستایي رشد کرده و مکمل فعالیت هاي 
کشاورزي شده است. ماهیت صنعت گردشگري ایجاد 
مشارکت  اقتصاد،  سازي  متنوع  درآمد،  و  اشتغال 
از آنجا که  از منابع محلي است.  اجتماعي و استفاده 
بخش اعظم مشکالت عقب ماندگي و توسعه نیافتگي 
روستایي ناشي از فقدان این صنعت است، گردشگري 
تواند  مي  مذکور  و مشکالت  مسائل  با حل  روستایي 
روستایي  گردشگري  کند.  کمک  روستایي  توسعة  به 
منبع مهم و جدید ایجاد درآمد براي جوامع روستایي 
به شمار مي آید. گردشگري روستایي به مثابة یکي از 
مردمي ترین اشکال گردشگري، از یک سو مي تواند به 
رشد اقتصادي و تنوع فعالیت هاي روستایي بینجامد 
و از سوي دیگر با جذب مازاد نیروي انساني، به ایجاد 
کمک  روستاها  ساکنان  براي  درآمدزایي  و  اشتغال 
کند؛ و بدین ترتیب فرصتي براي توسعة همه جانبه 
قلمداد مي شود. بنابراین لزوم برنامه ریزی و سرمایه 
مبارزه  جدید  عرصه  عنوان  به  بخش  این  در  گذاری 
اقتصادی بر همگان آشکار است و سربازان آن که از 
قشر محروم جامعه بوده و می باشند و از طرفی دارای 
بیشترین انگیزه و توان برای پیشبرد اهداف این جبهه 

لزوم انجام ارزیابی زیست محیطی
در برنامه ریزی طرح های گردشگری روستایی

|  به قلم: امید رضایی |
|  مدیر پروژه طرح مسیرهای گردشگری ایران |
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می باشند، کامال آماده اند. شاید کمتر کارشناسی را 
در حوزه اقتصادی بتوان یافت که از اهمیت گردشگری 

روستایی و تاثیرات بالقوه مفید آن بی اطالع باشد.
 اما نکته کلیدی در برنامه ریزی اقتصاد روستایی، 
لزوم توجه به توسعه پایدار می باشد. برنامه ریزی که 
نیازمند توسعه شاخص ها مبتنی بر پایداری محیط می 
باشد. توسعه اقتصاد و گردشگری در مناطق روستایی به 
مثابه حرکت بر  لبه تیغی دو دم است که در صورتیکه 
نوع و الگوی این توسعه، پایدار نباشد. بدین ترتیب به 
سرعت ظرفیت ها تبدیل به تهدیدی هایی با خسارات 
جبران ناپذیر خواهند شد. از مهمترین این تهدیدها بروز 
تخریب محیط زیست در مناطق تحت برنامه ریزی می 

باشد. 
سازی  پیاده  حین  که  محیطی  زیست  اثرات 
قابل  مرحله  دو  در  دهند  می  رخ  توسعه  های  طرح 
سازی  پیاده  زمان  در  ابتدا  باشند،  می  شناسایی 
بهره  زمان  در  دوم  و  ها  زیرساخت  ایجاد  و  ها  طرح 
 برداری، که در هر بخش تاثیرات منفک و مشابه قابل 
جلوگیری  در جهت  استراتژی  مهمترین  اند،  مشاهده 
از تخریبات و اثراء سوء زیست محیطی انجام مطالعات 
 Environmental( یا  محیطی  زیست  ارزیابی 
ها  طرح  شروع  از  قبل   )   Impact Assessment

می باشد.
تغییر  به  محیطي  زیست  اثرات  کلي  طور  به 
اقتصادي  و  اجتماعي  بیولوژیکي،  شیمیایي،  فیزیکي، 
مي  اطالق  فعالیت  چند  یا  یک  اثر  بر  زیست  محیط 
گردد و شناسایي اثرات زیست محیطي بخش عمده و 
اصلي را در روند مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطي 
تشکیل مي دهد. طرح ها در مراحل آماده سازي، اجرا و 
 بهره برداري دربرگیرنده فعالیت هاي متعددي است که 
محیط زیست را تحت تاثیر قرار مي دهد.  بنابراین در 
مطالعات ارزیابي زیست محیطي این طرح ها شناسایي 
ابتدا  این اساس  بر  باشد.   اثرات مدنظر مي  این گونه 
بررسي  همچنین  شوند.   مي  مشخص  ها  فعالیت 
 ، شیمیایی   - فیزیکي  زیست  محیط  از  اي  گسترده 
محدوده  فرهنگي  اجتماعي،  اقتصادي-  و  بیولوژیکی 
تاثیرپذیر تهیه و مورد  طرح و عوامل زیست محیطي 

بررسی قرار می گیرند.
اصلي  و  اساسي  کار  هنوز  مرحله  این  تا 
نشده  شروع  محیطي  زیست  اثرات  ارزیابي 
و  بررسي  عملیات  سري  یک  بیشتر   بلکه 
جمع آوري اطالعات پایه و اساسي براي ارزیابي اثرات 
زیست محیطي انجام شده و بخش هاي اصلي ارزیابي 
اثرات از این مرحله به بعد مي باشد. شناسایي اثرات 
زیست محیطي، تاثیر متقابل اثرات و باالخره بررسي 
اثرات و بحث و نتیجه گیري در مورد  کمي و کیفي 
و  محیطي  زیست  هاي  ویژگي  در  اساسي  تغییرات 
کاهش  براي  اصالحي  هاي  روش  تعیین  همچنین 
اثرات زیست محیطي و مدیریت پایش اینگونه اثرات 
در مراحل بعدي قرار مي گیرد. هدف نهایي از انجام 
موارد فوق دسترسي به نوعي پروژه است که جوابگوي 
حد بهینه از اهداف طرح بوده و همچنین نشان دهنده 
و  تکنولوژي  و ظرفیت،  اندازه  نظر  از  انتخاب  بهترین 
نحوه  و  انرژي  منابع  اولیه،  مواد  طراحي،  مهندسي، 

اجرا، مدیریت و بهره برداري باشد.

هاي  فعالیت  محیطي  زیست  پیامدهاي  و  اثرات 
پیشنهادي در این بخش باید به طور منطقي مورد بحث 
و بررسي قرار گیرد.  منظور از اثر ناشي از پروژه تغییر در 
ویژگي هاي زیست محیطي به صورت سریع و آني است 
و منظور از پیامدهاي ناشي از پروژه تغییرات مستقیم و 
غیر مستقیم خصوصیات و ویژگي هاي زیست محیطي 

موجود در طول زمان مي باشد.
آثار و پیامدها ممکن است مثبت یا منفي بوده و 
منافع یا مضراتي را در بر داشته باشد. این موارد باید 
مورد شناسایي قرار گرفته و اهمیت هر نوع اثر با پیامد 
و  مستند  طور  به  آن  مضار  و  منافع  و  شده  مشخص 
منطقي تشریح گردد. توجه به تجزیه و تحلیل دقیق و 
منطقي اطالعات بسیار مهم است. در صورت عدم توجه 
به این مورد نتایج بررسي ها منجر به تهیه گزارشاتي 
فني خواهد شد که صرفاً به گردآوري اطالعات پایه به 
جاي آنالیز آنها متکي مي باشد . به عنوان مثال در مورد 
سطح تمرکز آلودگي و مواد زائد در صورت انجام یک 
پروژه، پیش بیني ها با تاکید بر احتمال تجاوز سطح 
قبول  قابل  حد  یک  از  زائد  مواد  و  ها  آلودگي  تمرکز 
ارزیابي  به  و  گیرد  مي  انجام  تعیین شده  استاندارد  و 
پیامدهاي احتمالي آن براي انسان و اکوسیستم توجهي 

نمي گردد.
محیطي  زیست  پیامدهاي  و  آثار  شناسایي  در 
محدوده  به  توجه  گردشگری  هاي  پروژه  و  ها  طرح 
-اجتماعي  اقتصادي  محدوده  همچنین  و  فیزیکی 
هاي  و طرح  ها  فعالیت  سایر  تاثیر  و همچنین  طرح 
منطقه اي بر فعالیت هاي پروژه مورد مطالعه و تشدید 
روي  بر  پیامدها  آین  تاثیر  بالعکس  و  پیامدها  و  آثار 
است.  ضروري  منطقه  در  موجود  هاي  فعالیت  سایر 
در تشریح و بررسي آثار و پیامدهاي زیست محیطي 
و  ساختمانی  مرحله  هاي  فعالیت  است  الزم  طرح 
آثار  مورد  در  بنابراین  و  شده  تفکیک  برداري  بهره 
همچنین  و  مرحله  هر  محیطي  زیست  پیامدهاي  و 
اقدامات اصالحي و مدیریت و پایش هر یک از مراحل 
جداگانه بحث شود. در ادامه عوامل زیست محیطي که 
به منظور شناسایي اثرات زیست محیطي در مطالعات 
مورد  باید  پیشنهادی  طرح  محیطي  زیست  ارزیابي 

توجه قرار گیرد بیان مي شود.
مرحلة  محیطي  زیست  اثرات  ارزیابي  فرآیند  در 
قسمت  اختصاصي ترین  ها  گزینه  ارزیابي  و  تحلیل 
هاي  داده   کلیه  قسمت  این  در   . مي باشد  مطالعات 
وضعیت موجود و اثرات پیش بیني شده در محیط  هاي 
بیولوژیکي  و  فیزیکي  فرهنگي،  و  اقتصادي  اجتماعي ، 
بررسي و مورد تجربه تحلیل قرار مي گیرد . در واقع کلیه 
اطالعات و پیش بیني ها چه  به صورت کیفي و چه کمي 
همگي یکسان سازي شده و به صورت همسان و با زبان 
واحد بیان مي گردند. نتیجه ارزیابي گزینه هاي مختلف 
مراحل   . مي گردد  برتر  گزینه   انتخاب  به  منجر  نهایتاً 
بعدي مطالعات شامل روش هاي تقلیل اثرات نامطلوب، 
مدیریت و پایش بر اساس یافته هاي این بخش انجام 

مي گیرد .
باید  سری  یک  شامل   EIA فرآیند  خروجی  های 
بهینه سازی طرح  به  نبایدهایی است که منجر  و  ها 
در تعامل با محیط پیرامونی خود می گردد، متاسفانه 
به دلیل ساده انگاری همواره از فرآیند ارزیابی زیست 
سازی  پیاده  خصوص  در  مانعی  عنوان  به  محیطی 
طرح های توسعه یاد می گردد در صورتیکه استفاده 
فرآیند  اجرایی  های  دستورالعمل  و  ها  رهنمون  از 
ارزیابی زیست محیطی منجر به حفظ و ثبات محیط 
زیست و از سویی پایداری و مانایی طرح خواهد شد. 
با توجه به این که جاذبههاي گردشگري هسته اصلي 
توسعه فعالیتهاي گردشگري به  شمار  ميروند، هر 
تغییري که منجر به تنّزل کیفیت محیط طبیعي در 
جاذبههاي طبیعي گردشگري شود، از میزان مطلوبیت 
فضا براي گردشگران و بازدیدکنندگان ميکاهد و به 
با  جاذبههاي طبیعي  از  بازدیدکنندگان  تعداد  تدریج 

افت محسوسي مواجه ميشود. 
کالم آخر اینکه الزم است دیدگاه ها در خصوص 
سازی طرح  پیاده  در  محیطی  زیست  ارزیابی  اهمیت 
بخش  در  الخصوص  علی  روستایی  توسعه  های 
گردشگری مورد بازنگری قرار گیرد تا بتوان بر تکیه بر 
اقتصاد گردشگری مبتنی بر توسعه پایدار، دریچه های 
جدیدی را رو به اقتصاد جهان گشود و دشمنان این مرز 

و بوم را ناامید نمود.
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دهنده  تشکیل  رکن  اولین  روستا 
اجتماعی است  زندگی  اساس  و  جامعه 
وجود  امروز  به  تا  وسطی  قرون  از  که 
به  روستا  از  تعریفی  در  است.  داشته 
همکاری  جهت  ای  عده  گردهمایی 
و  اجتماعی  اقتصادی،  های  زمینه  در 
فرهنگی اشاره شده است که به عنوان 
یک واحد اجتماعِی اولیه نقش بسزایی 

در شکل گیری یک جامعه دارد . 
یک  با  ارزشمند  کشوری  ایران 
آبستِن  بی مانند،  طبیعی  پشتوانه 
فرهنگی هزاران ساله است که در البه 
روستاهایی  پنهانند،  روستاهایش  الی 
توانمندیهای  بر  تکیه  با  توانند  می  که 
و  مدیریت  ضمن  بومی  و  فرهنگی 
هدایت آنها به سمت ایجاد یک توسعه 
حفظ  در  مهمی  نقش  اقتصادی  پایداِر 
داشته  خود  روستایی  بافت  و  فرهنگ 
شهرها  مانند  روستاها  که  چرا  باشند، 
مملو از فرصت های جدید وکشف نشده 
فرصت  این  موقع  به  شناسایی  که  اند 
ها و ایجاد کسب و کارهای جدید می 
تواند مزایای اقتصادی چشم گیری برای 

روستاییان  به همراه داشته باشد .
توسعه  ایجاد  با  که  روستاهایی 
و  بومی  ساختار  حفظ  سوی  به  پایدار 
طبیعی خود گام برداشته اند می توان 
اولی  که  ابیانه  و  ماسوله  روستای  به 
اشاره  است  درکاشان  دومی  و  گیالن 

کرد .
توانمندی  بر  تکیه  با  روستاها  این 
قطب  به  خود  منطقه  در  بومی  های 
ارزشمندی در حوزه گردشگری تبدیل 
توریستهای  پذیرای  سالیانه  و  شده 

بسیاری از سرار دنیا هستند .
ایجاد اندیشه های نوین در صنعت 
روستا  دو  این  به  فقط  نه  گردشگری 
گردشگری  های  ظرفیت  تمام  به  بلکه 
به  اتکا  با  که  کرد  خواهد  کمک  ایران 
قرار  توسعه  مسیر  در  ها  آوری  نو  این 

بگیرند .
آنچه امروز در این زمینه خالءاش 
مناسب  الگویی  نبود  احساس می شود 
با  که  مرکز  یک  و  پایلوت  یک   . است 
بومی  جامعه  توانمندیهای  شناسایی 
این  محرک  موتور  نوعی  به  منطقه  هر 
بهره  با  و  کرده  روشن  را  توانمندیها 
و  بومی  و  محلی  نخبگان  از  گیری 
همچنین استفاده از الگوهای ملی و بین 
المللی آنها را به سمت تولید و درنهایت 
عرضه هدایت کند و این حرکت همان 
ایجاد یک توسعه پایدار در جامعه بومی 
به جامعه  اقتصادی اش  تاثیر  است که 

و در نهایت به کشور بازخواهد گشت .
تاسیس خانه های خالق در مسیر 
های گردشگری ایران و مشخصا مسیر 
محوریت  با  مرکزی  البرز  گردشگری 
عنوان  به  تواند  می  گیالن  در  دیلمان 

جامعه  سازی  توانمند  برای  مرکز  یک 
بومی تلقی گردد .

بر  خالق  خانه  اجرای  و  طراحی 
سازمان  توسعه  صندوق  الگوی  اساس 
ملل )یونیدو( بوده و با توجه به کمبود 
می  مرکز  این  چنینی  این  فضاهای 
نشده  برطرف  نیازهای  جوابگوی  تواند 
بسیاری از جوانان، هنرجویان، اهل علم 
و ... بوده و به محفلی برای تبدیل ایده 
ها به راهکارهای علمی در دنیای واقعی 
اقشار  مشترک  گفتمان  ایجاد  پیرو 

مختلف در خانه خالق تبدیل گردد .
ارائه آموزش های الزم در خصوص 
ایجاد  و  بومی  های  توانمندی  توسعه 
اشتغال با تکیه بر ظرفیت های موجود 
از مهم ترین رسالت های خانه  منطقه 

های خالق می باشد.
خانه خالق عالوه بر اینکه می تواند 
تلقی  بومی  مردم  برای  جدید  الگویی 

گردد همزمان می تواند منافع اقتصادی 
روستا  مردم  اختیار  در  را  پایدار  کامال 
قرار دهد تا بهره وری زمین های خود را 
با کمک نهادهای متخصص ملی و بین 

المللی گسترش دهند.
اجرای  از مهمترین مزیت های 
پروژه خانه خالق می توان به موارد 

زیر اشاره کرد :
نرخ  کاهش  و  اشتغال  ایجاد   -

بیکاری
و  کشاورزی  بخش  توسعه   -
دامداری روستایی و خدمات گردشگری
گردشگری  های  جاذبه  توسعه   -

روستا 
- توجه به مسائل زیست محیطی

افراد  معکوس  مهاجرت  ایجاد   -
بومی به روستا

و  گردشگری  مسیر  الگوسازی   -
اجرای موارد مشابه در روستاهای دیگر

خانه خالق؛
الگویی مناسب برای
توانمندسازی
جامعه بومی گیالن

| به قلم: پژمان رضوی اسپلی|
| مدیر پروژه خانه خالق سیاهکل|
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- توسعه پایدار اقتصادی در منطقه 
- معرفی و حفظ فرهنگ و طبیعت 

منطقه 
- بهره وری بهینه از پتانسیل های 

منطقه توسط مردم بومی 
یک  عنوان  به  خالق  خانه 
عرضه  و  سازی  توانمند  برای  مرکز 
توانمندیهای بومی کامال با یک ساختار 
 . شد  خواهد  تاسیس  بومی  ظاهری 
قدمتی  با  قدیمی  از یک خانه  استفاده 
مصالح  از  استفاده  همچنین  و  طوالنی 
جذابیتهای  از  استحکام  جهت  قدیمی 
به  را  گردشگران  که  است  خالق  خانه 
نزدیک  گیالن  اصیل  و  اقلیمی  فضای 

خواهد کرد.
مناسب  فضای  با  هنر  کافه  ایجاد 
این  آن  اطراف  بکر  طبیعت  و  هنری 
تجمع  برای  مناسب  محلی  به  را  مکان 
هنرمندان و محل عرضه آثار آنها تبدیل 

می کند .
فضایی  در  خالق  خانه  هنر  کافه 
و  منطقه  طبیعی  دمنوشهای  سنتی 
در  را  مختلف  های  نوشیدنی  و  قهوه 
برای  دستی  صنایع  و  سفالی  ظروف 
تمامی بازدید کنندگان خانه خالق سرو 

خواد کرد .
میزهای این کافه شرایطی را برای 
فریلنسر ها فراهم می کند تا با پرداخت 
بر  اندک در طول روز عالوه  ای  هزینه 
استفاده از خدمات اینترنت و نوشیدنی 
های مناسب به فعالیت فریلنسری خود 
بپردازند و در ایجاد گفتمان مشترک در 

خانه خالق یاری رسانند.
خانه  های  فعالیت  مهمترین  از 
خالق برگزاری کارگاهای آموزشی برای 
برگزاری  همچنین  و  روستاست  مردم 
کارگاه های خالقیت برای شکوفا کردن 
استعداد جوانان و آموزش های الزم در 

خصوص توسعه توانمندی های روستایی 
مثل کشاورزی، دامداری، صنایع دستی 
و ایجاد گالری های هنری مختلف برای 
و  محصوالت  عرضه  و  ساختن  نمایان 

دستاوردهای بومی و محلی.
محور  تجربه  گردشگری  به  میل 
در  روز  به  روز  گردشگری  دنیای  در 
با  خالق  خانه  و  است  افزایش  حال 
را  امکان  این  خالقیت  کارگاه  احداث 
تا  نماید  می  فراهم  گردشگران  برای 
به  را  بومی  های  فعالیت  گردشگران 
صورت واقعی تجربه کنند مثل ساخت 
کشت  بافت حصیر،  سفالی،  ظرف  یک 
یکی  ...که  و  چای  چینش  نشاءبرنج،  و 
از جذاب ترین بخش های خانه خالق 

خواهد بود .
برای  فراوانی  اشتیاق  گردشگران 
دارند  بومی  های  جشنواره  در  حضور 
های  جشنواره  برگزاری  با  خالق  خانه 

جشنواره  برنج،  جشنواره  مثل  بومی 
چای و ... گردشگران را با فرآیند تولید 

این محصوالت آشنا خواهند کرد .
خانه خالق می تواند یک مرکز آثار 
هنری هنرمندان بومی منطقه باشد که 
خانه خالق  طریق  از  خود  آثار  ارائه  با 
موسیقی  شوند.  هنری  جامعه  وارد 
مذهبی،  های  سوگیانه  عکس،  بومی، 
شادیانه های بومی محلی می تواند در 

خانه خالق آموزش و ارائه شود.
غالب  در  پتانسیل ها  این  تمام   
گردشگری  و  است  هنری  گردشگری 
و  ها  محرک  از  یکی  عنوان  به  هنری 
شناخته  گردشگران  اصلی  انگیزههای 
همین  واسطه  به  امروزه  شود،  می 
گردشگری  صنعت  هنری  جاذبه های 
خود  برای  ویژه ای  اقتصادی  شرایط 

دارد.
پروژه های اجرایی در  خانه خالق 
اشتغال  و  بومی  کارآفرینی  توسعه  به 
از طرفی  و  زایی منطقه کمک می کند 
کاهش  و  روستاها  اقتصادی  رشد  در 
چشم گیری  تاثیر  مهاجرت  پدیده 
روستاها  چراکه  گذاشت،  خواهد 
فرصت های  از  مملو  شهرها  همچون 
کشف  که  است  نشده  کشف  و  جدید 
فرصت  این  از  موقع  به  بهره برداری  و 
ها و ایجاد کسب و کارهای جدید می 
برای  مفیدی  اقتصادی  مزایای  تواند 

روستاییان به همراه داشته باشد.

طراحی و اجرای خانه خالق 
بر اساس الگوی صندوق توسعه 
سازمان ملل )یونیدو( بوده و با 

توجه به کمبود فضاهای این 
چنینی این مرکز می تواند 
جوابگوی نیازهای برطرف 

نشده بسیاری از جوانان، 
هنرجویان، اهل علم و ... بوده 

و به محفلی برای تبدیل ایده 
ها به راهکارهای علمی در 

دنیای واقعی پیرو ایجاد گفتمان 
مشترک اقشار مختلف در خانه 

خالق تبدیل گردد
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و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر 
سنتی  مهارت های  جهانی  ثبت  صنایع دستی، 
مهم  پیروزی  یک  را  دوتار  نواختن  و  ساختن 
در حوزه میراث فرهنگی ناملموس ذکر کرد و 
از تمام دست اندرکاران تهیه این پرونده تشکر 

و قدردانی کرد.
میراث فرهنگی،  وزیر  مونسان  علی اصغر  دکتر 
با  21آذر98  پنجشنبه  صنایع دستی،  و  گردشگری 
نواختن  و  ساختن  مهارت های  جهانی  ثبت  به  اشاره 
دوتار به نام ایران در چهاردهمین اجالس کمیته میراث 
ناملموس بشری، این ثبت را یک موفقیت بزرگ برای 
ملت فرهنگ دوست ایران و دولت تدبیر و امید دانست 
دوتار  نواختن  و  و گفت: »مهارت های سنتی ساختن 
استان های خراسان جنوبی، خراسان  در تمام مناطق 
رضوی، خراسان شمالی، گلستان و مازندران به صورت 
گسترده رواج دارد، دوتار جزو قدیمی ترین، رایج ترین 
البته  این مناطق است.  ابزار موسیقی  و محبوب ترین 
در جاهای دیگر ایران نیز می توان آن را پیدا کرد که 

افرادی به نوازندگی آن مشغول باشند.«
برده  نام  که  مناطقی  میان  »در  افزود:  مونسان 
دارد  وجود  مجریان  و  حامالن  معروف  گروه  دو  شد، 
و  دوتارنوازان  به عنوان  –بخشی ها–  به  می توان  که 
همچنین  کرد،  اشاره  شمالی  خراسان  دوتارسازان 
–دوتاری ها– که دوتارنوازان و دوتارسازان استان های 
بر  عالوه  هستند.  رضوی  خراسان  و  جنوبی  خراسان 
وترکمن ها  کرمانج  کردهای  مثل  دیگری  جوامع  این 

هم حامالن و مجریان این عنصر هستند.«
سازهای  ازمهم ترین  یکی  »دوتار  داد:  ادامه  او 
و  روستایی  محلی  جوامع  فولکلوریک  زهی-زخمه ای 
شهری استان های یاد شده  است و قدمت و رواج آن 
دوتار  است.  ایران  فولکلوریک  سازهای  سایر  از  بیش 
شمال یک کاسه از جنس چوب خشک و مرده توت و 
دسته ای بلند از جنس خشک و مرده زردآلو یا گردو 

صیانت از 
میراث فرهنگی ناملموس 
وظیفه ملی است

دکتر مونسان:

است. اکثر کارگاه های ساخت دوتار خصوصی هستند 
که در شهرها و روستاها دایرند.«

صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر 
رویدادهای  و  مختلف  مراسم  در  »دوتار  داد:  ادامه 
نواختن  بر  عالوه  دوتار نوازان  و  دارد  کاربرد  گوناگون 
محلی،  اشعار  از  بسیاری  و  دارند  نیز  روایتگری  تار، 
نغمه ها و روایت های حماسی، قومی و عاشقانه، مذهبی 
فرهنگی اجتماعی  هویت  از  بخشی  که  را  الالیی ها  و 
جوامع، گروه ها و حامالن ومجریان را تشکیل می دهد، 
از  دیگری  بخش  در  مونسان  دکتر  می کنند.«  روایت 
استاد  از طریق شیوه  صحبت های خود گفت: »دوتار 
اکثر  روستایی  مناطق  در  و  می شود  منتقل  شاگردی 
شاگردان، فرزندان استادان هستند، کودکان معموالن 

آموزش را از پنج سالگی آغاز می کنند.«
رواج  از  ساز  این  حاضر  حال  »در  داد:  ادامه  او 
حوزه  شهری  و  روستایی  مناطق  تمام  در  گسترده ای 
دوتار برخوردار است، شاگردان استقبال زیادی از این 
ساز می کنند و در نتیجه عالوه بر مناطق روستایی، در 
بسیاری  مناطق شهری حوزه دوتار کالس های  بیشتر 
برپا شده و به آموزش شفاهی و سنتی دوتار می پردازند.«
دکتر مونسان خاطرنشان کرد: »حفظ و صیانت 
و  میراث فرهنگی ملموس  و  تاریخی  فرهنگی  آثار  از 
ناملموس یک وظیفه ملی و همگانی است و امیدوارم 
پرونده های  دیگر  ثبت  شاهد  نیز  آینده  سال های  در 
میراث  کمیته  اجالس  در  ایران   اسالمی  جمهوری 

ناملموس بشری باشیم.«
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گردشگری ماجراجویانه به سفرهایی گفته میشود 
به  ناشناخته،  با قدم گذاشتن در طبیعت  که شخص 
دنبال تجربه فعالیت هایی همراه با خطر و چالش می 
از فعالیت های بدنی، طبیعت  تلفیقی  باشد و در آن 
چشم  به  مختلف  های  فرهنگ  با  آشنایی  و  گردی 
میخورد. در این نوع گردشگری شخص باید در سطح 
داشته  قرار  جسمانی  آمادگی  و  استقامت  از  مطلوبی 
باشد و ریسک و خطر کردن را بخش مهمی از زندگی 

بداند و در یک کالم، شجاع باشد.
 )ATTA( اما انجمن تجارت سفرهای ماجراجویانه
تعریفی را ذکر کرده که در آن بیان می کند گردشگری 
ماجراجویانه بایستی دستکم دو معیار از سه معیار زیر 

را داشته باشد:
1. فعالیت فیزیکی 2. محیط طبیعی 3. رویارویی 

فرهنگی
به عنوان مثال در سفر به پرو، شما درگیر پیاده 
روی خواهید شد )فعالیت بدنی(، از مسیر ماچ وپیچو 
زیبا گذر می کنید )محیط طبیعی( و برخورد نزدیکی 
با افراد بومی و محلی آنجا خواهید داشت )رویارویی 

فرهنگی(.
در  های  بخش  از  یکی  ماجراجویانه،  توریسم 
بخش  این  توسعه  است.  خاص  توریسم  رشد  حال 
در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد قرن بیستم 
و  تفریح  به  تمایل  اما  شد؛  آغاز  غربی  کشورهای  در 
توریسم مبتنی بر فعالیت تنها از اوایل دهه نود قرن 

بیستم شکل گرفت.
توریسم ماجراجویی اغلب اوقات، برخی از عناصر 
بر می  در  را  فرهنگ  یا  با طبیعت  ارتباط  و  شناخت 
گیرد؛ اما ممکن است به صورت سفر فعالیتی و شامل 

فعالیت فیزیکی چون کایاک رانی باشد. 
مبحث،  این  از  صریح  و  ثابت  تعریف  ارائه  عدم 
مشکل  را  ماجراجویی  سفرهای  بازار  دقیق  سنجش 
عامل  دو  نتیجه  و  حاصل  مسأله  این  است؛  ساخته 
ماجراجویی  توریسم  اینکه  عامل  نخستین  باشد؛  می 
یا  و  آبی  و  هوایی  زمینی،  های  فعالیت  از  شماری 
عامل  دومین  گیرد.  می  بر  در  را  ها  آن  از  ترکیبی 
که  است  بدین سبب  ماجراجویی  توریسم  تعریف  در 
این تعریف مبتنی بر ویژگی های شرکت کنندگان و 
ادراکات و نگرش آنها نسبت به ماجرا می باشد. میزان 
افراد نسبت به خطر و  ادراکات فردی  بر  ماجراجویی 
با  شیوه های ماجراجویانه سفر مبتنی است که خود 
این  دارد؛  ارتباط  افراد  زمینه  و پیش  پیشین  تجارب 

نوع گردشگری شامل عناصر مختلف برای گروه های 
مختلف شرکت کنندگان و سطوح گوناگون ریسک و 

خطر است.
ضرورت ایجاد تعادل در تجارب ارائه شده از سوی 
متصدیان توریسم ماجراجویی از دیگر مسائل موجود 
در زمینه تعریف این توریسم می باشد؛ قراردادن افراد 
و مشتریان در معرض موقعیت های خطرناک نه تنها 
ایجاد  به  تواند  می  بلکه  است،  مسئوالنه  غیر  امری 
خسارات و آسیب های سیار منجر شده و عواقب مالی 

و حقوقی بسیاری را به همراه داشته باشد.
از آنجا که اغلب اشکال توریسم به سبب کاربرد 
منابع، تسهیالت، تأثیرات اجتماعی و زیست محیطی 
با  مرتبط  کنندگان  مشارکت  بر  آن  تأثیرات  نیز  و 
ای  شاخه  عمدتاً  ماجراجویی  توریسم  هستند،  تفریح 

از تفریحات ماجراجویانه تلقی می گردد.
تبلیغ  و  سفر  تکنولوژی  توسعه  سبب  به 
فرآورده های یکسان برای گردشگران و بازدیدکنندگان 
دشوار  گروه  دو  این  میان  تمایز  روزه،  یک  تفریحی 
تفریح  و  توریسم  میان  تفاوت  سبب  آنچه  است. 
ماجراجویی می گردد، سفر گردشگران از مبداً و محل 
اقامت خود به مقصدی دیگر و میزان مشارکت آنها در 
در  است.  ماجراجویانه  و  تجاری  صحیح،  فعالیت های 
فعالیت های تفریحی ماجراجویانه، فرد مشارکت کننده 
مسئول حفاظت و مدیریت تجارب ماجراجویی است، 
اما با تبدیل شدن فعالیت ها به انواع تجاری، متصدی 
تجارب  و  ها  پکیج  ارائه  و  مدیریت  مسئولیت  تور، 
ماجراجویی را بر عهده می گیرد. اما این بدان معنی 
نیست که بایستی نقش و اهمیت مشارکت کنندگانی 
که مستقل از متصدیان تجاری به فعالیت می پردازند 

نادیده انگاشته شود.
ده  به  اشاره  ماجراجویی،  توریسم  تعریف  در 
این  که  باشد،  مفید  تواند  می  »ماجرا«  اصلی  ویژگی 

ویژگی ها به شرح ذیل می باشند:
نتایج نا مشخص.

خطر و ریسک.
چالش برانگیز.

پاداش مورد انتظار.
بدیع بودن.

هیجان.
تنوع و گریز از زندگی روزمره.

اکتشاف و شناخت.
تمرکز و جذب.

احساسات متناقض
وجود  ماجراجویی،  توریسم  برجسته  ویژگی 
توریسم  و  تفریح  است؛  »خطر«  و  »ریسک«  عنصر 
ماجراجویی، جستجوی خطر و عدم اطمینان از نتایج 

تلقی می شود.
از  بسیاری  گستره  ماجراجویی،  های  فعالیت 
فعالیت ها از جمله امور بی خطر و مستلزم خطرات 
بسیار را شامل می شوند، مفهوم »توریسم ماجراجویی 
آمیز  مخاطره  ماجراجویی  »توریسم  و  نرم«  یا  آرام 
توریسم  نماید.  می  داللت  آنها  انواع  بر  سخت«  یا 
افرادی  عالقه  مورد  های  فعالیت  آرام،  ماجراجویی 
به  را  بر می گیرد که خطرات حقیقی چندانی  را در 
دنبال نداشته و تجربه پیشین در این زمینه ضرورت 
ندارد؛ از این رو تمامی افراد از امکان شرکت در این 
توریسم برخوردار هستند. از طرف دیگر در » توریسم 
ماجراجویی مخاطره آمیز« فرد شرکت کننده و ارائه 
کننده خدمات از میزان باالی خطرات و نیاز به داشتن 
تجربه پیشین و مهارت های بسیار در این زمینه برای 

مقابله با نتایج غیر مننظره آگاهی دارند.
مسائل  آموزش،  آرام،  ماجراجویی  توریسم  در 
فرهنگی و زیست محیطی، و در توریسم ماجراجویی 
برانگیز و  فعالیت های فیزیکی-چالش  مخاطره آمیز، 

ریسک پذیری، مهمترین عوامل می باشند.

انواع گردشگری ماجراجویانه
با توجه به مقصد سفر و تجربیاتی که در آن پیش 
ماجراجویانه  گردشگری  توان  می  داشت،  خواهید  رو 
را به دو دسته ی سخت و نرم تقسیم کرد. در سطح 
دشوار یا سخت این نوع گردشگری، شخص باید کامال 
کسب  را  بدنی  و  فیزیکی  مهارتهای  و  دیده  آموزش 
کرده باشد. برای مثال این دسته از افراد باید بتوانند 
شرایط  و  باال  ارتفاع  در  کوهنوردی  و  نوردی  صخره 
مواجه  در  یا  بگذارند  سر  پشت  موفقیت  با  را  سخت 
شدن با خطراتی مانند روبرو شدن با حیوانات وحشی 
داشته  را  خود  از  دفاع  توانایی  مختلف  خزندگان  و 

باشند.
پرطرفدارترین گردشگری ماجراجویانه نوع 

سخت عبارتند از:
– موج سواری

– دوچرخه سواری کوهستان
– رفتینگ

تفاوت ماهوی گردشگری ماجراجویانه
با فعالیت های مخرب زیست  محیطی

در نشریه دهکده مهر بررسی شد

| گردآوری: سجاد کوچک نیا|
| مدیرگردشگری دبیرخانه توسعه پایدارمسیر گردشگری دیلمان )البرز مرکزی(|
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– بانجی جامپینگ
– صخره نوردی و کوهنوردی در سطح دشوار

– غارنوردی و یخ نوردی
در مقابل، برای نوع نرم این سفر نیاز به داشتن 
مهارتهای پیشرفته احساس نمیشود و با کمی دانش و 
اطالعات در مورد طبیعت که با چاشنی خطر و کسب 
تجربیات جدید همراه باشد، می توان کوله بار را برای 
و  پرطرفدار  های  نمونه  از  برداشت.  پرماجرا  روزهایی 
رایج این نوع گردشگری می توان به موارد زیر اشاره 

نمود:
– اسنورکلینگ

– پیاده روی و طبیعت گردی در مناطق ناشناخته
– اسب سواری

– دوچرخه سواری در سطح متوسط
– غواصی

نقش گردشگری ماجراجویانه بر اقتصاد
وقتی صحبت از گردشگری ماجراجویانه میشود، 
بدانید که مقصد سفر جنگل،  باید  اول  در مرحله ی 
در  باید  و  باشد  می  ناشناخته  شهری  یا  روستا  کوه، 
باشید.  داشته  اقامت  شب  یک  حداقل  ها  مکان  این 
رونق  ایجاد  توان  می  براحتی  ساده  تعریف  همین  با 
با ورود گردشگر به خوبی احساس  این مناطق را  در 
استراحت  ی  تجربه  و  محلی  غذاهای  خوردن  کرد. 
در اقامتگاه ها و خرید از صنایع دستی یا محصوالت 
به شدت می  مواردی هستند که  از جمله  کشاورزی 
توانند در بهبود شرایط اقتصادی و باال بردن امید به 
زندگی در اقصی نقاط دنیا تاثیرگذار باشند. فراموش 
بعد  به  گردشگری  نوع  این  تعریف  در  که  نکنید 
فرهنگی در کنار نقش فعالیت بدنی اشاره شد و همین 

عامل رونق اقتصادی میگردد.
سفرهای  تجارت  انجمن   2015 سال  آمار  به 

ماجراجویانه توجه کنید:
به  ورودی  گردشگران  انجمن،  این  آمار  طبق 
درصد   4  .4  ،  2015 سال  در  پذیر  گردشگر  مقاصد 
افزایش یافته است که درآمدی معادل 1. 18 میلیارد 

دالر در سراسر جهان به همراه آورده است.
انجمن، سفرهای ماجراجویانه در  این  آمار  طبق 
بین سالهای 2009 تا 2012 درآمد ارزی 263 میلیارد 
داشته  همراه  به  را  درصد   65 رشد  میانگین  با  دالر 

است!

مقاصد گردشگری ماجراجویانه در ایران
رشد  ی  درباره  موجود  ارقام  و  آمار  به  اگر 
رونق  متوجه  کامال  کنید،  دقت  ایران  در  گردشگری 
و افزایش ورود توریست داخلی و خارجی به شهرهای 
در  ایران  اینکه  با  اما  شد.  کشورمان خواهید  مختلف 
لیست بهترین مقاصد گردشگری ماجراجویانه در دنیا 



ماهنامه دهکده مهر/ شماره هشتم/ آذرماه 1398 / 53



 D
EH

KA
DE

H 
ME

HR
 M

ag
az

ine
 / 

No
.8 

/ 5
4

قرار گرفته است، متاسفانه هنوز شاهد رشد چشمگیری 
در این حوزه نبوده ایم. بدون شک با فرهنگ سازی و 
آموزش و راه اندازی تورهای این نوع گردشگری می 
ایجاد  هیجان  عاشقان  برای  را  خوبی  روزهای  توانیم 
کنیم و عالوه بر این، شاهد رشد اقتصادی در شهرها و 
مناطق مختلف باشیم. از جمله مقاصد گردشگری که 
پتانسل های الزم برای جذب توریست های ماجراجو 
در ایران را دارد، می توان به کویرهای مرکزی ایران 
مانند ریگ جن، غارنوردی در غار قاتل در کرمانشاه، 
کوهنوردی و صخره نوردی در مناطق صعب العبور و 
همچنین غواصی در آب های خلیج فارس اشاره کرد. 
البته مواردی که به آنها اشاره کردیم، تنها چند نمونه 
محل  استان  و  شهر  در  قطعا  و  بود  مثال  ذکر  برای 
وجود  زمینه  این  در  زیادی  های  گزینه  شما  زندگی 
دارند و پیشنهاد می کنیم بیشتر در مورد آنها بدانید و 

به دیگران معرفی کنید.

گردشگری ماجراجویانه در سایر کشورها
یکی از اصلی ترین شیوه های سفر و گردشگری 
از  و جذب توریست در اکثر کشورهای دنیا، استفاده 
حس تجربه طلبی و ریسک پذیری افراد میباشد و به 
همین خاطر است که تنها در بازه ی زمانی 2009 تا 
2012 این نوع گردشگری به رشد 65 درصدی رسیده 
است و تا امروز به اهمیت آن افزوده شده است. برای 
مثال، نوع جغرافیا و اقلیم و همچنین شرایط فرهنگی 
از بهترین  بسیار عجیب و مرموز در قاره آفریقا یکی 
از تجربه و  گزینه ها برای تجربه ی روزهایی سرشار 
مطالعات  اساس  بر  باشد.  می  ها  ناشناخته  شناخت 
انجام شده، بهترین مقاصد گردشگری ماجراجویانه در 

سراسر دنیا شامل موارد زیر می باشد:
– اسکیت روی یخ در دریاچه لوییس، کانادا

)moab( موآ  – دوچرخه سواری کوهستان در 
در ایالت یوتا

– کایت سواری در ریودوژانیرو برزیل
– زیپ الین در جنگل های بارانی کاستاریکا

پارک  تماشای حیوانات وحشی در  و  – سافاری 
ملی کروگر آفریقا

– بانجی جامپینگ در کوئینزتاون نیوزیلند
آمریکا،  جنوبی،  آفریقای  انگلستان،  ایرلند،   –
این  در  اروپایی  کشورهای  از  برخی  و  تایلند  مالزی، 

زمینه سرمایه گذاری گسترده ای کرده اند
صخره  از  پرش  مسابقات  برگزاری  در  تنها   –
هزار  عمان حدود ۷00  در   )Cliff diving( دریا  در 
گردشگر را هرساله وادار به بستن چمدان هایشان برای 

شرکت در این مسابقات می کند 
براساس اعالم سازمان جهانی گردشگری به ازای 
ایجاد می شود.  نفر گردشگر یک فرصت شغلی  هر 9 
در گزارش های تعیین شده از سوی این سازمان بین 
سال  در  ماجراجویانه  گردشگری  درآمد  کل  المللی 
2013 میالدی ، 263 میلیارد دالر بوده است که این 
رقم تقریبا 69 درصد از کل درآمد گردشگری این سال 
را به خود اختصاص داده است و بیشترین رشد را کره 

جنوبی و چین به خود اختصاص داده است.
قایقرانی،  غارنوردی،  اسکی،  تورهای  برگزاری 
صحرانوردی، سافاری و رالی، پاراگالیدر و بالن سواری 
از جمله توانمندی های ایران در این گونه گردشگری 
است، اما یکی از مشکالت ایران به غیر از سرمایه گذاری 
امدادی  نیروی  کردن  فراهم  به  مربوط  تبلیغات  و 

متخصص در این زمینه و بیمه گردشگران است.

محیط  بر  ماجراجویانه  گردشگری  نقش 
زیست

در  ضعف  نقاط  و  مشکالت  بزرگترین  از  یکی 
گردشگری، آسیب زدن به طبیعت و برهم زدن قانون 
و نظم موجود در آن می باشد و قطعا اگر به این مساله 
و حفظ محیط زیست در تمام انواع گردشگری توجه 
نشود، آینده ای نامعلوم و سخت در پیش خواهد بود. 
مطمئنا گردشگری ماجراجویانه نیز از این امر مستثنی 
برای  باید  آموزش  و  سازی  فرهنگ  با  و  بود  نخواهد 
گام  زیست  محیط  و  طبیعت  به  زدن  آسیب  کاهش 
بخواهیم  اگر  مثال  عنوان  به  برداشت.  موثری  های 
آسیب های این نوع سفر را بیان کنیم، میتوان به شکار 
و  کویر  در  آفرود  طبیعت،  در  زباله  ریختن  حیوانات، 
جنگل و آسیب زدن به طبیعت موجود در این مناطق 
و همچنین از بین بردن سکوت و آرامش و گونه های 

گیاهی و جانوری اشاره کرد.
اما امروزه با عنوان نمودن گردشگری ماجراجویانه 
توجه به سمت  و حتی جست و جو در اینترنت فوراً 
آفرود جلب میگردد. فعالیتی مخرب و مورد انتقاد از 
صوی فعاالن و دوست داران محیط زیست که برخی 

از این انتقادات صحیح و بجا است.
نوع  این  کامل  تشریح  به  داریم  قصد  ادامه  در 
زوایای مختلف  از  آن  بررسی  و  انگیز  فعالیت هیجان 

بپردازیم.

آفرود چیست؟
از  خارج  رانندگی  یا  و  نوردی  بیراهه  آفرود، 
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ذهن  در  را  بیابانی  رانندگی  معنی  بیشتر  که  جاده 
که  است  هایی  برنامه  جمله  از  کند  می  تداعی 
اتوموبیل رانی  توان در مسابقات  را می  آن  تاریخچه 

کرد. جستجو 
این  از  بعضی  از  کنندگان  شرکت  استقبال 
گل،  همچون  دشواری  مسیرهای  در  که  مسابقات 
کویر، کوهستان ها و… برگزار می شد به رونق این نوع 
از مسابقات انجامید و با توجه به زیبایی و بکر بودن 
توجه گردشگران  این مسابقات، مورد  برگزاری  مسیر 

نیز واقع شده است.
گردشگری  به  جدید  ای  شاخه  همخوانی  این 
اضافه کرد که به طبع از زیر شاخه های طبیعت گردی 
ویژگی های سفر در طبیعت،  آید که  به حساب می 
همزمان با هیجان ویژه در آفرود را به طور یکجا در 
بر دارد. در این برنامه ها عموماً از خودروهای شاسی 
بلند )SUV( استفاده شده که عالوه بر آن توانایی های 
خاص خودرو نظیر قدرت، سرعت، توانایی حفظ تعادل 
و… را نیز داشته باشد. همه نکات فوق بدون در نظر 
گرفتن توانایی های راننده در کنترل و هدایت خودرو 
در مسیرهای صعب العبور بی معنی به نظر می رسد.

و  یکسو  از  برنامه  اجرای  مسیرهای  بودن  بکر 
نظیر  طبیعت  به  خودروها  رسانی  آسیب  توانایی 
نکاتی  و…  خاک  فرسایش  گیاهی،  پوشش  تخریب 
شدت  به  را  ها  برنامه  نوع  این  حساسیت  که  است 
طبیعت  ی  برنامه  یک  طوریکه  به  دهد.  می  افزایش 
گردی با هدف حفظ محیط زیست می تواند به یک 
برنامه دشمن محیط زیست تبدیل شود لذا در طراحی 
حفظ  طراحی،  به  خاص  توجه  هایی  برنامه  چنین 
دوستدار  مجریان  و  رانندگان  از  استفاده  و  طبیعت 
طبیعت الزامی می باشد. این حساسیت ها باعث شده 
نوردی  بیراهه  تفاوت میان  واژه های جدیدی که  که 
مخرب و فعالیت مسئوالنه طبیعتگردی را تمایز دهد 
مورد استفاده قرار گیرند. در اینجا با واژه دیگری به نام 

سافاری آشنا می شویم.

سافاری چیست؟
سافاری )safari( در لغت به معنای وحش گشت، 
بیابان گردی و دشت گردی )در آفریقا(، نوعی از فعالیت 
طبیعت گردی با وسیله است که برای انجام آن اغلب 
در  اما  استفاده می شود  دیفرانسیل  دو  ماشین های  از 
از  این فعالیت،  از موارد و به صورت طبیعی تر  برخی 
اسب و شتر هم به عنوان وسیله نقلیه استفاده می شود.

واژه  از  تورها  نامید  ن این  برای  غربی  بنیانگذاران 
عربی سفر که د  ر زبان های آفریقایی به صورت سافاری 

تلفظ می شود ،  استفاد  ه کرد  ه  اند  .
کویر،  شن های  لمس  و  تجربه  لذت  هیجان،   
غلت خوردن در میان ماسه ها و رانندگی در  پستی ها 
را  انسانی  هر  محدودیت،  بدون  کویر  بلندی های  و 
سافاری  رو  این  از  کند  تجربه  را  آن  که  می دارد  وا 
گردشگریست  صنعت  در  نوپا  و  جدید  واژه ای  که 
توجه  با  زمینه  این  در  را  زیادی  گردشگران  توانسته 
و  کویرها  در  کشور  این  طبیعی  پتانسیل های  به 
بیابان هایش به خود جلب نماید. گردشگرانی که برای 
انرژی و هیجان تجربه آدرنالین و ماجراجویی  تخلیه 
خود، کویر را انتخاب می کنند متقاضیان خوبی برای 

سافاری هستند.
یا  و  سافاری  واژه  شاید  لغوی  نظر  از  هرچند 
 ecosafari واژه  بکارگیری  و   eco پیشوند  افزودن 
برای فعالیت گردش با خودرو های دو دیفرانسیل در 
با توجه به استاندارد  اما  کوه و جنگل مناسب نباشد 
های زیست محیطی رعایت شده در سافاری این واژه 
را به یکی از بهترین واژه ها برای گردشگری مسئوالنه 

در تمامی نقاط نموده است.
ایران  در  سافاری  برنامه های  برگزاری  اینکه  با 
دوستدار  افراد  اما  نیست  برخوردار  زیادی  قدمت  از 
سفر  و  گذار  و  گشت  به  که  هیجان  و  ماجراجویی 
اینگونه  دارند  عالقه  بیابانی  و  کویری  بکر  مناطق  به 
این  در  پایه  ترین  اصلی  می کنند.  انتخاب  را  سفرها 
سفرها، لمس جاذبه های طبیعی بدون واسطه، تجربه 

و  دشواری ها  کمپ،  برپایی  نحوه  کمپینگ،  زندگی 
حیوانات  تماشای  طبیعت وحشی،  در  زندگی  هیجان 
در حیات وحش و زندگی بدون امکانات شهری است 
که همه این موارد می تواند در نهایت تجربه ای تکرار  

نشدنی و شیرین را برای هر کسی رقم زند.
داشتن  صرف  سفرها  این  در  است  ذکر  قابل 
عالقه کافی نخواهد بود بلکه باید از صبر و شکیبایی 
و پشتکار فراوان نیز بهره جست زیرا با وجود داشتن 
تجهیزات کامل امکان اینکه در طی مسیر با حوادثی 
چون: گیر کردن خودروها در شن یا گل و الی بیابان، 
چپ شدن ماشین ها، تغییرات اجباری مسیر پیش رو، 
پنچر شدن الستیک ها، طوالنی شدن مسیر به دالیل 
مختلف، برخورد با جانوران وحشی و ... درگیر شویم 
غیرقابل  وقایع  جز  امور  این  که  است  زیاد  بسیار 
پیش بینی و الینفک در سفرهای ماجراجویی سافاری 
به حساب می آید. عالوه بر این در این سفرها نیاز است 
که در مواجه با مسائل غیرمنتظره سریعا عکس العمل 
نشان داده شود تا بتوان شرایط را درست مدیریت کرد 
دیگر  یکی  نیز  پاسخگویی  سریع  قدرت  داشتن  پس 

از شرایط مورد نیاز در اجرای اینگونه از سفرهاست.
با  ما  برخورد    بود  ن  پذیرتر  آسیب  به  توجه  با 
طبیعت د  ر این گونه تورها، رعایت اصول زیست محیطی 
از  که  بود    خواهد    سافاری سختگیرانه تر  سفرهای  د  ر 
در مسیرهای مشخص  رانندگی  به  میتوان  آن  جمله 

و ... اشاره نمود.
در  شده  تصویب  قوانین  به  توجه  با  همچنین 
سال اخیر سعی شده برنامه های ورزشی آفرود را در 
پیست های مخصوص نگه داشته و با آموزشهای الزم 
به رانندگان عالقه مند، بستری برای گسترش سافاری 
تا  گردد  ایجاد  زیست  محیط  دوستدار  و  مسئوالنه 
به  مسئوالنه  سفر  نکات  گرفتن  نظر  در  با  نهایت  در 
اصول  رعایت  با  نابودی  جای  به  می توانیم  طبیعت 
زیست محیطی در سفرهای سافاری به بقای طبیعت 

کمک شود. 
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