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 چکیده:

رنامه عمران ملل متحد ب وپروژه بین المللی ترسیب کربن یک پروژه مشارکتی و کاری مشترک از دولت ایران 

(UNDPمی باشد )  ،و این پروژه بخشی از اراضی شرق استان خراسان جنوبی که به لحاظ موقعیت جغرافیایی

به علت همجواری با مرز افغانستان در گذشته باحضور پناهندگان افغانی به شدت تخریب یافته است . هدف 

ه رابطه پیوسته و سیستماتیکی را کلی تعریف گردیده جهانی، ملی و محمختلف ح واین پروژه در سطاز اجرای 

بین کاهش گرمایش جهانی با احیای اراضی در مناطق خشک و  نحوه مدیریت منابع محیطی با مشارکت مردم 

در حقیقت حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار نیازمند شیوه ای سیستماتیک و محلی بیان می کند . 

که دراین میان زنان نقش حیاتی در تربیت انسان و  ان و طبیعت وابسته استیکپارچه است که به دو عنصر انس

حفاظت محیط زیست دارند. توسعه پایدار بدون مشارکت نیمی از جمعیت جامعه )زنان( محقق نخواهد شد. 

این مساله بویژه در مناطق روستایی که زنان در کلیه مراحل تولید نقش موثری دارند، ملموس تر است. به 

وانمند مشارکت و تظور تحقق اهداف توسعه و ساماندهی به روند آن در منطقه اجرایی پروژه ترسیب کربن من

ریت مراتع و فعالیت های اقتصادی به عنوان ابزار اساسی برای مدیباالخص گروه زنان ، سازی جامعه محلی 

نسانی، تشکیل گروه های توسعه این راستا به آموزش های متنوع جهت رشد سرمایه ا در ومد نظر قرار گرفته 

روستایی بعنوان سرمایه اجتماعی ، صندوق های خرد اعتباری بعنوان سرمایه مالی و توسعه روستاها برای مردم 

وبا کمک مردم بعنوان سرمایه فیزیکی و احیای مراتع در قالب واحد های مدیریت منابع طبیعی تحت عنوان 

پایش و مانیتورینگ تاثیرات که نتیجه  مقالهدر این ردیده است.توجه ویژه مبذول گسرمایه زیست محیطی 

می باشد، به جایگاه و نقش زنان روستایی در متوالی طی سنوات اقتصادی و اجتماعی این پروژه 

 پیشبرد اهداف و دیدگاه های توسعه روستایی پرداخته شده است. 
 آباد غیناب، خراسان جنوبیتوسعه روستایی، مشارکت، زنان روستایی، حسین  کلمات کلیدی:
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توسعة روستایی  بحثشود، خاص امروزه بدان توجه در دنیای که می بایست  مهمی یکی از مسائل

سیاستگذاری و برنامه  است. به جهت عدمو در حال توسعه بخصوص در کشورهای توسعه نیافته 

روستائیان به شهرها به  اجرتارتقاء سطح کیفی زندگی مردم این مناطق، مهراستای ریزی صحیح در 

های  موجبات رشد شهر نشینی و بروز مسائل و ناهنجاریو قابل مالحظه ای افزایش یافته  طور

روستائیان  . بررسی علل و عوامل مهاجرتگی و اقتصادی را فراهم آورده استاجتماعی، فرهن روانی،

و منجر می شود  دامداری رابه شهرها که موجبات رکود اقتصادی بخصوص در بخشهای کشاورزی و 

عمیقی در این زمینه می باشد  همچنین راهکارهای رشد و توسعة روستایی، نیازمند مطالعه و تحقیقات

های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی یاری  ها را در برنامه ریزی و سیاستگذاری که می تواند حکومت

 نماید . 

اسی را خانواده ها و درنهایت مردم بعهده پر واضح است که در بهبود شرایط، نقش اصلی و اس

همکاری و مشارکت در امور مربوط به خود و جامعه  خواهند داشت و آنان هستند که باید با دخالت،

اصول  حقق می یابد که تساوی جنسیتی برقرار باشد وزمانی تامر شرایط زندگی را بهبود بخشند. این 

 بهره وری فعالیت زنان همانند مردان در مشارکت و عدالت اجتماعی حاصل شود و اساسی برابری و

 به مرحله ظهور برسانند.در زمینه های مختلف های خود را  توانمندی های توسعه ای شرکت نمایند و

لذا در صورتیکه یک جامعه و بخصوص زنان آن بتوانند با تکیه بر توانمندیهای خود در روند توسعه، 

 وار بود که رفاه اجتماعی بوجود خواهد آمد.مشارکت داشته باشند میتوان امید

روستایی بر عهده دارند از این رو وامع نان به عنوان یکی از گروه های تاثیرگذار، نقش مهمی در جز

در ارتقاء وضعیت اقتصادی و اجتماعی تاثیر زیادی افزایش مهارت های زنان روستایی می تواند 

گرچه تمام جوامع زنان روستایی به  .داشته باشدان ستاییروستایی و در نتیجه زندگی روهای خانواده 

عنوان یک عامل مهم در نیل به اهداف توسعه روستایی مطرح بوده و در واقع نیمی از نیروی انسانی 

مورد نیاز توسعه روستایی می باشند ، اما بنا به دالیل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عمل 

زان و دست اندر کاران مسایل روستایی واقع شده اند . زنان به عنوان یکی کمتر مورد توجه برنامه ری

کشاورزی، سهم عظیمی از کل نیروی انسانی دامداری و از عوامل غیر مشهود و نامرئی در اقتصاد 

 در سطح جهان را تشکیل میدهند .های مزبور مورد نیاز بخش 

در  "ا بایستی نقش کلیدیشان که عمدتادر جوامع روستایی ، بخش قابل توجهی از زنان نه تنه

چارچوب اقتصاد خانه قابل طرح است را به عهده داشته باشند ، بلکه در عرصه های اقتصادی، 

فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز نقش رو به تزایدی را به دوش بکشند به جرات می توان ادعا کرد که 

عالیتهای اقتصادی و فامکان تداوم بعضی از در بسیاری از نقاط کشور بدون مشارکت زنان روستایی، 

لذا باید به زنان و . تولیدی روستا غیر ممکن می باشد و یا حداقل با بحران جدی مواجه خواهد شد



 

 "مهم و کارساز هستند ، ثانیا "دریابند که اوالآنان نقش آنان در توسعه توجه خاص صورت گیرد تا 

خود را مندسازی تالش جهت تقویت و توان "رند و ثالثانیازهای آموزشی و خالءهای فنی زیادی دا

 نباید فراموش کنند.

جهت و مشارکت آنان ایجاد تشکل های محلی و سازمان های منطقه ای با حضور فعال زنان روستایی 

رفع مشکالت و معضالت موجود درخانوارهای روستایی از جمله موارد قابل توجهی در مبحث 

ی رود. از اینرو، حمایت از زنان روستایی، آموزش و توانمندسازی آن ها توسعه روستایی به شمار م

بعنوان قشر تاثیرگذار و انتقال دهنده فرهنگ و ارزش ها، ضرورتی است که باید در برنامه ریزی های 

 (1811-)عابدی .کشوری و منطقه ای مد نظر قرار گیرد

مناسب  رداری آنان از فرصتهای شغلیدسترسی روستائیان به آموزش در سطوح مختلف، امکان برخو

تمرکز و جذب  و همچنین تجهیزات صنعتی، فنی ودرمانی موجب خواهد شد که شهرها از حالت

تسهیالت میان شهر و روستا  سرمایه های داخلی و خارجی بیرون رفته و امکان توزیع عادالنة منابع و

معیت شهر نشین، این هزینه ها را در ج فراهم گردد و دولت به جای تحمل هزینه های سنگین کنترل

آسیب بیشتری در مواجه با عدم امکانات می  جهت توسعة روستایی و حمایت از زنان روستایی که

کمتری برخوردارند و مجبور به انطباق با شرایط موجود  بینند و نسبت به مردان از نرخ مهاجرت بسیار

  (1811-)عابدی. رساندباشند، به مصرف ب و استفاده از امکانات موجود می

روستائیان و  حل مشکالت ،برای این منظورباید نگریست. مشکالت روستائیان را از منظر خود آنها 

است. مشارکت مردمی در  آنها در برنامه ریزیهای منطقه ایدادن ، نیازمند مشارکت زنانگروه االخص ب

از به هدر رفتن همچنین البرده و با های مربوط به خودشان ، ضمانت اجرایی طرح را برنامه ریزی

 .اعتبارات، منابع و امکانات جلوگیری خواهد نمود

 محلی، جوامع و توانمندکردن بسیج منظور بهدشت حسین آباد غیناب  کربن ترسیب المللی بین پروژه

 با پروژه این کنند. احیا را یافته تخریب مناطق محلی مردم خود تا برده بکار را رهیافت مشارکتی

 قادر را هدف جوامع مرد، و زن عامه سطوح به محلی ومدیریتی ریزیبرنامه هایاگذاری مسئولیتو

 باشند در این داشته خود معیشت تامین در بیشتری مسئولیت ، منابع بهتر مدیریت کرده است تا ضمن

توسعه  ایهگروه تشکیل برای محلی زنان از منافع، تسهیم در و تساوی زنان یکسان با مشارکت پروژه

این پروژه با  .اندداشته مهمی نقش یافته مراتع تخریب احیای امر در هاشود و آن می حمایت روستایی

توجه به برابر بودن نقش زنان و مردان، بر مشارکت زنان روستایی در مراحل مختلف طراحی و اجرای 

 .برنامه های پروژه همپای مردان تاکید دارد

روستایی و زنان به نقش و جایگاه ، مبحث توسعه روستایین به ضمن پرداخت جموعهدر این م

  مقوله نیز پرداخته می شود. در این مشارکت آنان در انجام فعالیت های اقتصادی و اجتماعی 
 



 

 نظری:دیدگاه های  -2

در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته ترشدن, قدرتمندترشدن و حتی بزرگ  �توسعه

بروکفلید در تعریف توسعه می گوید: توسعه را باید  ( ۱۰۰1لغات آکسفورد, ترشدن است )فرهنگ 

به طور  .برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر, بیکاری و نابرابری تعریف کنیم

کلی توسعه جریانی است که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی 

توسعه عالوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را دربردارد, شامل اجتماعی را به همراه دارد. 

اجتماعی اداری و همچنین ایستارها و دیدگاه های  ,دگرگونی های اساسی در ساخت های نهادی

عمومی مردم است. توسعه در بسیاری از موارد, حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز دربرمی 

 (1811 -)دانشور .گیرد

متخصصین  بایستی منظور از توسعه همان توسعه انسان ها مردم باشد.که هان گالتونگ معتقدست یو

 بر نقش و نفوذ بیشتر انسان در فرآیند توسعه تاکید دارند و هماهنگ با یونسکو بر توسعه یکپارچه 

ابط آن چند رابطه ای را می رساند و کلیه جوانب زندگی یک مجموعه و رو اصرار دارند که فرآنیدی

توسعه ( گروهی از محققان بر این عقیده هستند Esteva-1992دنیای خارج در بر می گیرد. ) با

  (Van -1982) شود.می ازخانه آغاز 

آن تقلید از جوامع و طی متخصصان یونسکو مفهوم توسعه بومی یا توسعه درون زا را ترویج دادند 

را رد و پیشنهاد نمودند ویژگی های هر جامعه صنعتی یا تحمیل یک مدل فرهنگی واحد بر کل جهان 

در این مقوله  در فرآیند توسعه مورد توجه قرار گیرد. و تنوع فرهنگ های و نظام های ارزشی جوامع 

یکپارچگی اجتماعی مشارکت مردم و بسیج جوامع محلی و گروه های مختلف اجتماعی در جهت 

 (Reiffers- 1993آرمان های جامعه مد نظر می باشد. )

در ابعاد مختلف زندگی بشر نقش بسزایی ایفا می کند. در اثر رشد فزاینده  منابع طبیعی تجدیدشونده،

 جمعیت، گسترش 

بی رویه شهرها و عدم آگاهی مردم به اهمیت منابع طبیعی و فقدان برنامه ریزی اصولی، سطح منابع 

ع طبیعی در خطر نابودی قرار گرفته طبیعی شدیدا کاهش یافته و به واسطه تخریب کمی و کیفی، مناب

مردم های است. از طرفی به منظور دستیابی به توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی، جلب مشارکت 

 .امری ضروری می نمایدبومی و ساکنین محلی 

هانیتلتون و نلسون معتقدند که در کشورهای در حال توسعه مشارکت اجتماعی بطور فراگیر، به 

وان یک هدف مطرح نیست و معموالً تابعی از تصمیمات نخبگان حاکم و سیاست خودی خود به عن

های آنها و یا محصول جانبی توسعه محسوب می شود. آنان معتقدند که فرآیند توسعه اقتصادی و 



 

ر.ک.  )اجتماعی از طریق دو مجرا می تواند سرانجام به گسترش مشارکت سیاسی و اجتماعی بینجامد.

 (به بیتس

دیگری نشان می دهد، نقطه مشترک پروژه هایی که مردم را مورد مشاوره قرار نداده اند،  مطالعه

منجر به ایجاد نهادهای نامناسب و  ،اطالعات نادرست آنها درباره نهادهای محلی است. شروع اشتباه

امه پروژه هایی که دیدگاههای مردم را در مراحل طراحی و برن لیکنپیشنهادهای غیر کارا می شود. 

های محلی و ایجاد ساخت ها بر روی نهادهای موجود  ریزی در نظر گرفته بودند، در پیوند دیدگاه

 World Resource انعطاف پذیر بودند و در عمل اجرای موفقیت آمیزتری را نشان دادند.)

Institue-1991) 

که در آن توان انتخاب فرآیند تغییر موقعیتی را توانمندی )یکی از دانشمندان توسعه روستایی(  کبیر

،بیان می کند. به هر حال جامعه ای که می می شود ایجادافزایش و دسترسی به منابع افراد کردن برای 

خواهد به سوی توسعه حرکت کند اگر صرفاً به عوامل مادی توجه داشته باشد و تعالی انسانها و 

بعبارت دیگر سواد، تندرستی،  ت.کاهش نابرابری ها را در نظر نگیرد به موفقیت دست نخواهد یاف

تغذیه صحیح، تامین مسکن در جامعه جزو نیازهای اساسی زن و مرد، دختر و پسر که الزم است با 

لحاظ نمودن برابری جنسیتی مد نظر قرار گرفته و رعایت شوند چون از ارکان اصلی در توانمندسازی 

 . بشمار می روند

اش  ای گیریِ زن محورش و با رویکرد میان رشته ظری ـ با جهتفمینیسم  به عنوان یک پیکره مستقلِ ن

های فمینیستی رااز دیگر جریانات متمایز سازد.  تواند تئوری شود: دو ویژگی که می توصیف می

های فمینیستی نه تنها به فهم وضعیت زنان و موقعیت آنان در میانه روابط نابرابر جنسی  نظریه

بهتر کردنِ وضعیت جهان اجتماعی به نحوی که این »ی کارآمد را برای ها پردازند، بلکه استراتژی می

مورد شناسایی  (۱۰۰1)ریتزر،  «تر بدل سازد جهان را برای زنان و برای همه مردم به مکانی عادالنه

 (1811 -پریرا برونو -خاویر ) .دهند قرار می

ریِ مدرنیزاسیون، علت وضعیت های زیرساختیِ تئو (، با کمک به انگارشWIDنظرگاه زن در توسعه )

استیالیی و اقتدارگرایی است  -داند که مشخصه آنها مرد  ای می غیرعادالنه زنان را جوامع سنتی

های  به عنوان کانال (. بادرنظر گرفتنِ رشد اقتصادی و تکنولوژیِ ملحق به آن، ۱۰۰۱)ویسواناتان، 

اق زنان به توسعه اقتصادی دفاع کرده و ( از الحWIDاصلیِ مدرنیزاسیون، رویکرد زن در توسعه )

زنانِ شاغل، پیش از هر چیز در نقش  WIDدهد. در نظرِ  وجوه مولد آنها را دراولویت قرار می

وگوها  ، بحث و گفتWIDدر میان دانشمندانِ  .گیرند شان مورد مشاهده قرار می کارگری و مادری

های فمینیستی  هایِ موجود توسعه با چارچوب پیرامون ارزش کار زنان و نیاز به همسازکردنِ تئوری

 (.۱۰۰۱)تینکر،  .معموالً به روشنی بیان شدند



 

ترویج دیدگاه های فمینیسمی در ایران به دهه های اخیر مربوط می شود، لذا این دیدگاه همزمان با 

، برنامه های توسعه کشور و حرکت به سوی صنعتی شدن مبحث زنان، آزادی های اجتماعی، فرهنگی

اقتصادی، سیاسی و ... شکل منسجم تری یافت. افزایش سطح تحصیالت زنان و حضور گسترده تر 

آنها در بازار کار باعث گردید تا سؤاالت زیادی در اذهان آنها ایجاد شود و این سؤاالت عمدتا ناشی 

جتماعی، از نابرابری حقوق و امتیازات اجتماعی و اقتصادی آنان با مردان در عرصه های مختلف ا

فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است و از طرف دیگر عطف توجه سازمان ملل به حقوق بشر در ایران 

 (CRCIS-1811) به روند حرکت زنان سرعت بخشید.

منابع طبیعی پیوستگی عمیق بین زنان و محیط زیست و همچنین نقش اساسی آنان در بهره برداری از 

گوییم تشکل هایی که پیرامون محوریت زنان و با تکیه اولیه بر کسی پوشیده نیست. پذیرفتنی است ب

محیط زیست و منابع بر دانش ها و آگاهی های آنان شکل می گیرد، می تواند در حفاظت و احیای 

مؤثر باشد. طی چند دهه اخیر گرایش به استفاده از نیروهای تشکل یافته زنان برای حفاظت از طبیعی 

. کشورهایی مانند هند و کنیا از جمله ممالکی هستند که به بهره محیط زیست رو به فزونی است

در هند و همچنین جنبش « چیپکو»گیری از مدیریت و توانمندی های بانوان دست یازیده اند. جنبش 

در کنیا بر نیرو و دانش زنان عادی به ویژه در روستاها تأکید کرده و پایه کار خود را بر « کمربند سبز»

از این نیروها گذارده اند. این جنبش ها به رغم بهره مندی از برخی حمایت های دولتی بهره برداری 

بر عوامل فرهنگی و دانش بومی زنان هر منطقه تأکید کرده و بر و به طور خودجوش به وجود آمده 

مبنای نیازها، مسائل و مشکالت ملی ـ منطقه ای خود شکل گرفته است. آنها همت خود را مصروف 

، در جستجوی راهکارهایی باشند که تی توده مردم نموده و تالش کردندکار و رفع نیازهای آ تولید

 ضمن همسو قرار دادن نیازهای مردم و سرنوشت طبیعت، برای هر دوی آنها چاره جویی نمایند.)

unesco-1991) 

قش های غیر اجتماعی شدن به زنان می آموزد که خود را با هنجارهای غیر قابل انعطاف رفتاری، ن

قابل انعطاف تعیین شده، قوانین غیر قابل انعطاف حاکم بر روابط، تصورات و ادراکات غیر قابل 

انعطاف از خود تطبیق دهند. از اینرو ایجاد یک شغل با اهداف فوق بگونه ای که ذینفعان دارای 

نیازها و حل روحیه مشارکتی بتوانند با عضویت در آن جایگاهی برای فعالیت در راستای رفع 

نیزفعالیت آنها هدفمند، جهت دار و دارای پشتوانه گردد  مشکالت خود و ذینفعان آن اجتماع بیابند و

ایجاد احساس کنترل، مالکیت و تاثیر گذاری در ارتقا و به گام مهمی در توسعه است و میتواند 

 سالمت فردی و جمعی بیانجامد.

روژه های توسعه روستایی در کشورهای رو به توسعه می یک نظریه که مبتنی بر نوعی ارزیابی از پ

اشتباه »این نظریه با طرح سؤال  .باشد؛ حاکی است که بیشتر این فعالیتها با موفقیت روبه رو نبوده اند



 

نارسایی اساسی پروژه های توسعه روستایی رایج را در عدم مشارکت زنان « در کجا رخ داده است؟

سعه ای می دانند و تأکید دارند اکثریت وسیعی از زنان روستایی فاقد روستایی در برنامه ریزی تو

تشکیالتی و سازمانی برای بیان خواسته هایشان بوده؛ آنان فاقد آگاهی برای دستیابی به امکانات و 

دسترسی بیشتر به منابع و بازار و غیره هستند و در نهایت این نظریه نتیجه گیری می نماید تنها از 

-)جعفری .کت کامل و فعال زنان روستایی، توسعه روستایی مفهوم واقعی خود را می یابدطریق مشار

1811) 
 

 سازی زنان روستایی مندتوان -3

تواناسازی فرآیندی است که طی آن افراد برای غلبه بر موانع پیشرفت، فعالیت هایی انجام می دهند 

است مقوله ای زی زنان بطور اخص توانمند سا که باعث تسلط آن ها در تعیین سرنوشت خود شود .

که به وسیله آن، زنان ضمن دخالت در فرایند تصمیم سازی بر برنامه های زندگی خود کنترل داشته و 

بدینوسیله دامنه انتخاب گزینه ها در زندگی افزایش می یابد. الزمه توانمند سازی وجود دو فرایند 

 .منیت مالیایجاد ساختارهای اجتماعی و وجود ا: مهم می باشد

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به خصوص کشور های جنوب آسیا، برای توانمند سازی 

زنان و جلب مشارکت آنها بعد از تشکیل سازمانهای محلی از پس انداز خود زنان و اعطای وام های 

ه زنان که خرد از این محل برای ایجاد اشتغال بهره گرفته می شود. تشکیل گروههای سازمان یافت

دارای صندوق خرداعتباری می باشند منجر به کاهش آسیب پذیری افراد فقیر می گردد چون جدا از 

 درآمد زایی، سطح دانش و مهارت آنها نیز افزایش می یابد. 

فرآیند توسعه شامل مشارکت گروه های هدف نیز می باشد و افراد قابلیت های توسعه ای خویش را 

آمدن بر مشکالت تقویت می نمایند . چنانچه مساوات بین زن و مرد محور  در مورد تشخیص وفائق

تعریف توسعه امور زنان باشد، این مساله به همراه خود لزوم تفویض اختیارات به زنان را برای فائق 

آمدن بر تنگناهایی که در امر مساله برابری زنان در جوامع مردساالری وجود دارد را در بر می گیرد . 

ک بحث کلی می توان اختیارات زنان را در پنج مرحله برابری نشان داد و باید در نظر داشت که در ی

مساله اختیارات زنان یک بخش اساسی از فرآیند توسعه در هر مرحله می باشد . به عبارتی فرآیند 

یش برابری و توسعه امور زنان در پنج مرحله از برابری قابل تعیین است . این پنج مرحله منجر به افزا

به افزایش توانایی زنان منجر می شود که عبارتند از : رفاه ، دسترسی به عوامل تولید ،  "نهایتا

 آگاهی)دانش(، مشارکت و کنترل.

در مشارکت مطلوب و کارآمد زنان در توسعه ابتدا باید نقش آنان در جریان توسعه را اینکه خالصه 

به ایفای نقش آنان را شناسایی و توجه نمود که آنان هم به درستی مشخص کرد و سپس موانع مربوط 



 

نقش مهمی دارند . ضمن این که توانایی دارند که از خانه در امور داخل و هم فعالیت های خارج 

  نقش مادر ، همسر ، تولید کننده ، مدیر و برنامه ریز را به خوبی ایفا نمایند.

مناطق روستایی، بدون توجه به آن که به ویژه در  و در حال توسعهکمتر توسعه یافته  کشورهایدر 

. در تأمین درآمد خانواده به اندازه مردان مهم است آنانزنان سرپرست خانوار باشند یا نه، مشارکت 

هر چند اطالعات مدونی از فعالیت اقتصادی زنان بخصوص در روستاها وجود ندارد اما واضح است 

از سوی دیگر یکی از مهمترین پیامدهای ایفاء می نماید. که نقش موثری را در اقتصاد خانوار 

منابع سرمایه ای که اگر با ساز و کار برای زنان از دست رفتن منابع سرمایه ای آنان است.  ناخوشایند

از سوی دیگر،  مشخص پس انداز گردند میتوانند موتور محرکه ایجاد مشاغل مولد بحساب آیند.

 . از اینرویرندگان تهیدست را وام گیرندگانی مخاطره آمیز می دانندبانک ها وام گموسسات مالی و 

هزینه های وام لذا اغلب از دستیابی به اعتبارات بی بهره اند.  ،فقیر و بویژه زنانو دامداران کشاورزان 

 گیری برای آنها به دلیل شرایطی که وامهای رسمی دارند اغلب باالست. بنابراین زنان غالباً مجبورند به

حاضر نیستند برای فعالیت های عموما منابع غیر رسمی وام مراجعه کنند و وام دهندگان غیر رسمی 

و  مبتنی بر نوآوری وام پرداخت کنند در نتیجه امکان بازسازی اشتغال و یا ایجاد یک فعالیت جدید

به عنوان دم حاصل از پس انداز مر وامهای خرددر چنین مواردی ا لذ معموالً از دست می رود. مولد

  و توانمندی آنان می باشد.فقیر و به ویژه زنان ایجاد مشاغل خرد برای اقشار در جهت  کاریک راه

پس اندازهای ناچیز مردم محلی در قالب صندوقهای خرد اعتباری و اعطای وامهای اشتغالزایی مولد 

قش موثری را دارا می باشند. به متقاضیان آموزش دیده با تاکید بر زنان روستایی و افراد کم بضاعت ن

توانایی زنان روستایی را برای دسترسی  خرد، گفته می شود که اعتبارات وامهای خرددر دفاع از برنامه 

در رفاه اجتماعی سرمایه اعضای خانوار خود باعث می شود که  وبه منابع کسب و کار افزایش 

ماد به نفس بیشتر آنان می انجامد و آنها را گذاری کنند، این توانمندی اقتصادی به خود اتکایی و اعت

 .دزندگی نیز حقوق خود را درخواست کنن مسائلقادر می سازد که در سایر 

است. توسعهگروههای سازمانهای محلی یا توانمندسازی در حقیقت سازماندهی زنان در قالب 

آن درک مشترکی از نیاز و اهمیت  یمعموالً گروههای غیر رسمی هستند که اعضا توسعهگروههای 

. به این منظور پروژه بین المللی ترسیب کربن یکسانی برای یک عمل مشترک جمعی قائل هستند

اقتصادی زنان و دختران منطقه با در نظرگرفتن  -فعالیتهای مختلفی را جهت بهبود وضعیت اجتماعی

در ادامه به دستاوردهای مهم در این زمینه  اصل تساوی جنسیتی از ابتدای پروژه تا کنون انجام داده که

اشاره می کنیم. از برنامه های مهم پروژه در راستای افزایش مشارکت زنان در امور اجتماعی تشکیل 

های توسعه زنان در روستاهای منطقه است. هدف از تشکیل این گروهها ایجاد همکاری بین  گروه

گروهها، مشارکت جهت رفع این مشکالت و انجام  زنان روستایی، شناخت قابلیتهای زنان در این



 

حقوق مساوی  این گروهها که در آن همه اعضا فعالیتهای درآمدزا توسط زنان روستایی می باشد.

توزیع امکانات عادالنه  فرصت تصمیم گیری برای تعیین اولویتهای توسعه ای بوجود آمده و ،دارند

بصورت بوجودآمدهو پس انداز  ی بهره گیری ازمردم محلی برا، امکان مدیریت می گیردصورت 

، با تشکیل منظم جلسات به تمرین نمودهسازمان یافته می تواند از خدمات درونی و بیرونی استفاده 

 مدیریت خود اتکایی و فعالیت منظم حرفه ای بپردازد.
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مشاهده، مصاحبه و تهیه این مجموعه بر اساس مطالعات میدانی انجام شده که با کمک تکنیک های 

پرسشنامه صورت گرفته است. جمع آوری داده ها بر اساس تکمیل و تنظیم پرسشنامه های جامع با 

توجه به اهداف مدنظر و در جهت دست یابی به اطالعات مربوط به خانوار و گروههای توسعه 

انوار، گروههای روستایی بوده است. اساس کارشناسی سئواالت جامعی در قالب پرسشنامه های خ

توسعه روستایی و ارزیابی وام های اعطاشده ازطرف پروژه و صندوق گنجانده شده است. اعتبار و 

آنالیز و تجزیه  SPSSروایی پرسشنامه ها تعیین  و پس از اتمام پرسشگری داده ها ثبت و در نرم افزار 

 و تحلیل گردید.
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 -شهرستان سربیشههکتار در محدوده  ۱۱1۰۰۰با مساحت حوضه آبریز دشت حسین آباد غیناب 

خانوار با  1۱۰۰آبادی با جمعیتی حدود  1۰واقع است. در این دشت حدود  -استان خراسان جنوبی

نفر مستقر می باشد که معیشت انها عمدتا از طریق دامداری و فعالیت های زراعی محدود  1/1بعد 

درصد را زنان بخود اختصاص داده است.  در منطقه  1۱ می شود.از تعداد کل افراد جمعیت تامین

دشت حسین آباد غیناب سربیشه مشارکت زنان روستایی نقش موثر و مهمی در پیشبرد اهداف طرح و 

موفقیت باالی برنامه ها و پروژه ها و توانمندسازی زنان و رفع تبعیض های جنسیتی داشته است که 

 ادامه به اهم این نتایج اشاره خواهد شد. در
 

 نتایج: -6

کشاورزی نظام دامداری و نشان می دهد که در مناطق روستایی و در خرد مروری بر ادبیات اعتباری 

در راستای اهداف مختلف به معیشتی واحد خانوار از واحد تولید جدا نیست بنابراین استفاده از وام به 

  ش کارآیی نیروی کار است. معنای سرمایه گذاری و افزای

ست. برای نهادینه شدن این مهم در آن االزمه مشارکت مردم ومدیریت مشارکتی وجود زیرساختهای 

زمان شروع پروژه پس ازتشکیل جلسات متعددتوجیهی و اموزشی و ایجاد انگیزه الزم جهت تشکیل 



 

( VDG۱توسعه روستایی) ه هایمتعدد، بتدریج گرو یک سازمان اجتماعی درپی گذرزمان وبرنامه های

متشکل از گروه های منفک زنان، مردان و مختلط بامدیریت روسا که اغلب افراد ذی نفوذ و مقتدری 

 هستند و منشی های گروه شکل گرفت. 

ها یکی از بزرگترین دستاوردهای این پروژه بین المللی محسوب می شود چراکه این  تشکیل گروه

ه بتدریج اهمیت تالشهای گروهی را دریابد پایدار می ماند و می تواند سرمایه اجتماعی مهم چنانچ

های توسعه روستایی براساس انتخاب  در داخل گروهنقش مهم و اساسی را در آینده داشته باشد. 

آموزش مهارتهای الزم برای زنان بعنوان یکی از ابراز های اساسی اشتغال و درآمدزایی مورد هدف 

ر تامین سرمایه اولیه برای کار برمبنای فعالیتهای پیشنهادی و مورد توجه گروه، قرار دارد. به منظو

صندوق های اعتباری خرد متشکل از پس اندازهای کوچک افراد که طی نشست های دو هفتگی 

مشورتی انجام میشود، استفاده شد و با گردش این اعتبارات کوچک،  فرصت های دیگری برای 

با اعطای وام تولیدی به گروهها بر حسب درخواست زمینه ه بعالوه پروژ .جامعه محلی مهیا گردید

  فعالیت های بیشتری را فراهم نموده است.

نفر از زنان  28۱در پروژه ترسیب کربن زنان یکی از ارکان اصلی توسعه روستایی می باشند و تا کنون 

مختلط(می باشند. همچنین  های توسعه روستایی )دو شکل گروه زنان و گروههای منطقه عضو گروه

 میلیون ریال پس انداز نمایند. نکته مهم این است که بهترین و منظم 81۰دود حزنان موفق شده اند 

پس مبلغ ، ساتهای زنان از لحاظ برگزاری جل های توسعه منطقه را گروه ها در بین گروه ترین گروه

 انداز و تصمیمات اخذ شده تشکیل می دهند. 

آنها در خانواده اهمیت ( نظررای) نندگان وام اظهار داشتند که پس از دریافت وام بهکلیه دریافت ک

بیشتری داده می شود و یکی از مهمترین محاسن صندوق برای اعضاء، جلسات هفتگی آن است که 

فعال  شرکت حاضر حالو در شرکت نداشته اند  جلساتیکسانی که قبال در چنین ، باعث می شود

با دیگران بهتر ارتباط برقرار  و برای آن چاره اندیشی کنند،باخبر  الت جامعه روستاییاز مشکو  رنددا

به در کار خود جلوه دهند. در صورتیکه پیشنهادات دیگران را در کارهای خود مهم  کرده و نظرات و

 یراعتماد به نفس قوی تنمودن در گروه مرتفع می کنند و مطرح با مشکل را ، ی برخورد نمایندمشکل

همانند مردان در امر توسعه و حل  ندهم می توانزنان ثابت گردیده است که پیدا کرده و عمال 

 ند.داشته باشبسزایی قش روستا ن مشکالت

میلیون ریال در قالب  1۰۰توسعه روستایی از محل پس انداز درون گروهی تا کنون بیش از های گروه

های مولد و خدماتی  توسعه روستایی برای طرحهای  نفر از اعضای زن گروه191تسهیالت وام به 

های زنان جهت بهره گیری و  اعطا نموده اند. یکی از نکات بارز در این خصوص فعالیت بیشتر گروه
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چرخش موجودی صندوقشان در قالب اعطای وام به اعضای متقاضی می باشد بطوری که بیشترین 

 .های زنان می باشد گروه های خرد اعتباری متعلق به تعداد وام از محل صندوق

اتی مشاهده شده و فرهنگ روستا تغییردر سال اخیر به تدریج  چند نشان می دهد که طیها ارزیابی 

خانواده کمتر با کار و تحصیل زنان در خارج از خانه در راستای تحقق مصادیق برابری جنسیتی 

چون  از طرفیویت کرده است. نیز این تغییر فرهنگ را تقاعتباری خرد و صندوق  شودمخالفت می 

است آنها امیدوارند این صندوق  شدهامکان کار برای زنان خانه دار و خروج از خانه برای آنها فراهم 

، اما در نمایدفراهم پایدار رابه یک بانک کوچک پایدار تبدیل شود و به ویژه برای زنان امکان کار 

دوره های و  ایجادشودتنوع خدمات مالی با  ینکعین حال اعضای صندوق اعتقاد دارند که بایستی با

 برای حرفه آموزی در کنار آن بوجود آید. آموزشی

اولین شاخصه توانمندسازی زنان، میزان دخیل بودن آنها در فرایند اخذ تصمیمات مهم خانواده می 

های آموزشی  باشد که این مسئله به تاثیر آنها در درآمدزایی خانواده مرتبط می باشد. شرکت در دوره

( آنها را افزایش داده و این مسئله بر میزان دانش Mobilityمهارت شغلی و مدیریت، میزان تحرک )

و آگاهی آنها موثر است. موضوع مهم دیگر این است که شرکت در جلسات هفتگی و ارتباط با سایر 

ان دغدغه های توسعه ای اعضا، اعتماد به نفس آنها را افزایش داده و به آنها قدرت اظهار نظر و بی

خود را می دهد. حتی آنها شانس مدیریت گروه خود را طی جلسات پیدا می نمایند و در نهایت زنان 

 هراس کمتری از اینکه مردان آنها را رها کنند خواهند داشت.

 بخشد. و آن را ارتقا می شدههای اجتماعی  در فعالیتزنان روستایی باعث بهبود مشارکت آنان آموزش 

توسعه دانش و مهارت فردی و ایجاد  ،ای رفهح شغلی و مهارتهایگذاری انسانی آموزش  هدف سرمایه

این  افزایش توانمندیهایتواند منجر به  فرصت برای ورود به بازار کار است. بنابراین آموزش زنان می

سیب کربن نیز در پروژه تر. های اجتماعی وارد شوند های بیشتری در عرصه شده و زنان با قابلیت قشر

برگزاری یک سری دوره های اقدام به راستای فرهنگ سازی و رسیدن به اهداف ذکر شده 

 8سوادآموزی برای مردم منطقه حسین آباد غیناب از جمله زنان نموده است بطوری که در این مدت 

برگزار نفر زن عضو گروههای توسعه روستایی  1۱روستا و با حضور  8دوره نهضت سوادآموزی در 

 شده است. 

های آموزش مسایل زیست محیطی که پروژه در طول سال های مختلف بدان اهمیت یکی از راه

فراوانی داده است برنامه های آموزشی زیست محیطی در مدارس بوده است. قسمت اعظمی از دانش 

که این آموزش  دهند%(  را دختران که مادران آینده می باشند تشکیل می11,1آموزان مدارس)بیش از 

 ها می تواند تاثیر بسزایی در فرهنگ سازی نسل های آینده نیز داشته باشد.



 

دوره آموزشی مهارتی  118با هدف توانمندسازی زنان و حضور فعال آنان در زمینه های اقتصادی، 

های توسعه روستایی برگزار شده است. الزم به ذکر  نفر از اعضای زن گروه1811)اشتغالزا( برای 

است که این دوره های آموزشی بر اساس نیازها و ظرفیتهای منطقه و بنا به درخواست گروههای 

 تا انجام شده است. توسعه روس

 ۱۰18آموزش های برگزار شده از ابتدا تا پایان سال  (1شماره ) جدول

 تعداد دوره تعداد افراد آموزش دیده ) نفر روز(

 نوع آموزش
 جمع

 ۱۰1۱تا پایان  ۱۰18در سال 
 ۱۰1۱تا پایان  ۱۰18در سال  جمع

 زن مرد کل زن مرد کل

 اشتغالزا 21 81 118 2۱1 181 1111 188 ۱۱2 11۰ ۱۰۱1

 غیر اشتغالزا 18 18 181 1۰1۰ 2۰8 1218 11۱ 811 1192 ۱91۰

 جمع 111 11 ۱19 11۰1 1111 ۱919 1111 11۱ ۱۰12 1۰۰1

 

 
 در محدوده پروژه ترسیب کربن ۱۰18زش دیده تا پایان سال تعداد افراد آمو( : 1شماره )نمودار 

یکی از فعالیت های مهم پروژه در راستای ایجاد شغلهای درآمدزا و مولد در منطقه، اعطای وام به 

طرحهای اشتغالزا و خدماتی اعضای گروههای توسعه روستایی از محل اعتبارات پروژه و نیز پس 

مطرح  اشد. ابتدا متقاضیان طرحهای خود را در جلسه گروه توسعهانداز اعضای گروههای توسعه می ب

نفر(  8و این طرح پس از تصویب در گروه به هسته مدیریت پروژه متشکل از نمایندگان مردم محلی )

و مدیر اجرایی پروژه ارسال می گردد و در صورت تصویب در این هسته، وام به متقاضی پرداخت 

زن نفر از اعضای  1۱1میلیون تومان به  119گروههای توسعه حدود به اعضای  می گردد. تا کنون



 

در بازپرداخت اقساط  انهای زن نکته قابل توجه این است که گروههای توسعه اعطا شده است.  گروه

تر بوده ولی بطور کلی زنان به دنبال دریافت وامهای کوچک می باشند. آنها معموال قادرند با  منظم

های کوچک درآمدزا بوجود آورند. اعطای این وامها که بدون وثیقه و  ود شغلوامهای کوچک برای خ

ها صورت می گیرد برای مردم روستا بویژه زنان بسیار کارگشا و  طی مراحل طوالنی بانک

 کننده بوده است.وارامید

قتصادی زنان منطقه حسین آباد غیناب  نیز مانند همه زنان روستایی کشور حضور فعالی در فعالیتهای ا

منطقه شامل کشاورزی، دامداری و علی الخصوص صنایع دستی دارند. یکی از فعالیتهای پروژه 

ترسیب کربن در راستای بازاریابی محصوالت تولیدی گروههای توسعه روستایی، شرکت زنان عضو 

گروههای توسعه روستایی در نمایشگاههای مختلف و عرصه صنایع دستی و محصوالت تولیدی خود 

آید حاصل کار اعضای زن  باشد. معموالً قسمت اعظمی از آنچه در نمایشگاهها به نمایش در می می

گروههای توسعه روستا می باشد که یا صنایع دستی منطقه بوده و یا تولیدات اعضای گروههای 

روستاست که پس از طی دوره های آموزشی پروژه آنها را با هدف درآمدزائی پس از اخذ وام تولید 

نمایشگاه داخل و خارج استان  ۱2موده اند.تا کنون با همکاری پروژه، گروههای توسعه روستا در ن

درصد مواقع بر عهده نمایندگان زن  9۰حضور یافته اند که مدیریت این نمایشگاهها نیز در بیش از 

 گروههای توسعه روستائی منطقه بوده است. 

روژه مدنظر کارشناسان واقع شده توجه به امر تخریب مساله مهم دیگری که در محدوده اجرایی این پ

مراتع می باشد. تخریب مرتع در منطقه توسط دو عامل انسانی و طبیعی صورت می گیرد. عوامل 

روزه،  1۱۰طبیعی که باعث تخریب مراتع شده اند عبارتند از: خشکسالی های ده ساله اخیر، بادهای 

رتفاعات کوهها و... و عوامل انسانی شامل چرای هجوم ماسه های روان، محصور شدن توسط ا

زودرس و تخریب بیش از حد مراتع از بذر دهی و چرای مازاد بر ظرفیت مراتع، بوته کنی و لگد 

های  در این زمینه، صندوق کوبی بر اثر تردد دام زیاد که به تخریب شدید منطقه منجر شده است.

کاری پروژه تصمیم به اتخاذ راهکاری نموده اند که از های توسعه روستا با هم خرد اعتباری و گروه

تخریب جلوگیری نمایند که از این قبیل راهکارها رعایت فصل چرا، رعایت ظرفیت چرا، قرق و 

رعایت حریم آن و جایگزین کردن انرژیهای نو بجای سوختهای مرتعی و واگذاری مدیریت مراتع به 

 صورت مشارکتی به ذینفعان است. 

انرژیهای جایگزین و فن آوری های نو جهت سوخت و پخت و پز استفاده می نمایند و تمام  زنان از

خانوارها بدون استثنا از تنورگازی جهت پخت نان استفاده می کنند و پخت نان با استفاده از 

جه بوته کنی از مراتع کاهش یافته است. تنورگازی به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده است و در نتی

ی و مشارکت مردم در مدیریت مراتع افزایش یافته است. قبل از اجرای پروژه اداره منابع همکار



 

ر خود روستاییان عملیات نهالکاری، ضطبیعی مدیریت مراتع را بر عهده داشته است ولی در حال حا

 احیا، قرق و تولید نهال و نگهداری را انجام می دهند و بوته کنی بشدت کاهش یافته است. 

ز اهداف پروژه ترسیب کربن، احیای مراتع تخریب یافته منطقه حسین آباد با مشارکت مردم می کی ای

های های تولید نهال در خزانه باشد که زنان در این میان نقش بارزی را ایفاء می کنند. بیشتر فعالیت

ی باشد. های توسعه روستا مبا توجه به اینکه ظرافت خاصی دارد بر عهده اعضای زن گروهمنطقه 

های مهمی است جمع آوری بذور گیاهان مرتعی از سطح مراتع منطقه حسین آباد یکی دیگر از فعالیت

زنان  که زنان در آن نقش دارند. بذور جمع آوری شده در عملیات احیاء مورد استفاده قرار می گیرد.

 د. همپای مردان در کارهای مربوط به کاشت و احیاء در عرصه نیز مشارکت می کنن

 مشارکت کننده در امر احیا عرصه های منابع طبیعیوضعیت گروه های توسعه (: 2شماره ) جدول

 سال        94 95 96 98 99 92 29 21 22 کل
 

 زن 8 1 1 8 8 8 1 1 2 1۰

گروه های توسعه 

 مشارکت کننده

 مرد 1 1 1 8 8 ۱ 1 11 1۰ 11

 مشترك 8 1۰ 1۰ 1 1 1 2 1 8 1۰

 کل 1۰ ۱۰ ۱۰ 11 1۰ 9 12 ۱1 ۱۰ 81

 زن 12۱ 118 11۱ 1111 2۰۰ 1۱1۱ 1۰۰1 ۱۱۰ ۱19 1811

 مرد 2۱1 11۱۰ 1۱11 ۱8۰1 ۱811 ۱811 1۰88 111 ۱111 11۰91 افراد

 کل 1192 1218 1122 819۰ 8۰11 8128 ۱۰82 11۰1 ۱822 ۱۰111

۱1 9 1 1۰ 1 1 2 1 1 1 
 

 روستا

متوسط نرخ کارگری در  زن 19۰۰۰ ۱8۰۰۰ ۱1۰۰۰ 1۰۰۰۰ 1۰۰۰۰ 1۰۰۰۰ 1۰۰۰۰ 1۰۰۰۰ 1۰۰۰۰ 

 مرد ۱1۰۰۰ 8۰۰۰۰ 88۰۰۰ 1۰۰۰۰ 1۰۰۰۰ 11۰۰۰ 2۰۰۰۰ 1۱۰۰۰۰ 11۰۰۰۰  ریال -روز

 

بیانگر این واقعیت منطقه حسین آباد بر روی صندوقهای خرد اعتباری تحقیقات صورت گرفته در 

ها بر تنوع درآمد خانوار اثر مثبتی  مموفقیت زنان در ایجاد شغل بهتر از مردان بوده است و وااست که 

داشته و افزایش درآمد خانوار را بدنبال داشته است و تنوع درآمدی خانوار، کاهش آسیب پذیری 

 خانوار را سبب شده است

بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده بر روی صندوقهای خرد اعتباری پروژه ترسیب کربن 

نان وامهای صندوقهای گروه در زمینه تامین هزینه های که در خصوص اشتغال ز مشخص می شود

ازدواج خریده جهیزیه، هزینه های درمان و استفاده از کاالهای مصرفی کم دوام و بی دوام تهیه نهاده 



 

های کشاورزی مورد نیاز از قبیل کود، بذر، سم و تهیه ابزار آالت کشاورزی، علوفه مورد نیاز دام و 

همچنین یافته ها نشان میدهد که وامهای پروژه به راه اندازی  ر گرفته است.غیره مورد استفاده قرا

امنیت تنوع درآمدی خانوار و تا حدودی  کسب و کارهای خرد و موقتی منجر شده و موجب

 اقتصادی خانوارها را فراهم نموده است.

کشاورزی دامداری و فعالیتهای زنان قبل از گرفتن وام و تشکیل گروه شامل انجام کارهای مربوط به 

صنایع دستی بوده است ولی بعد از گرفتن وام به فعالیتهایی از قبیل قالی بافی،خیاطی، گلدوزی و 

ها  سال عرق گیری پرداخته اند، وام گیری در بین زنان جوان ومیانسال متفاوت است بطوریکه میان

استفاده کرده اند و زنان جوان وام را به مصارفی از قبیل پرواربندی، گاوداری و پرورش مرغ بومی 

 قالی بافی، خیاطی، گلدوزی، بافندگی با چرخ  و عرق گیری سنتی را راه اندازی نموده اند.

 اهیم نقش زنان روستایی را در توسعه پایدار روستا بیان کنیم می توان گفت:در مجموع اگر بخو

یست، زیرا از طریق انجام بخشی از نقش زنان در توسعه اگر بیشتر از مردان نباشد، کمتر از آنان ن

کارهای مربوط به تولید محصوالت کشاورزی و همچنین صنایع دستی نه تنها نوعی صرفه جویی در 

درآمد خانوار  هزینه های خانواده را موجب می شوند، بطور غیر مستقیم نقش موثر و مثبتی بر

 روستایی نیز دارند.

از صندوقهای خرد اعتباری گروههای توسعه ان وام گیرنده نشان میدهد اکثریت زن در منطقهمطالعات 

نشست های دو به نظرات آنها در خانواده توجه بیشتری می شود. همچنین  پس از دریافت وامخود 

ن،نیازهای بهداشت، کودکاآموزش، به مکانی برای بحثهای اجتماعی پیرامون هفته ای گروههای توسعه 

 دیل شده است.تب ضروری، حفظ محیط زیست و غیره

در خصوص حسابداری حرفه ای فنی و های  آموزش خرد اعتباری مهم صندوق نیازهاییکی از 

را ایفا است که می تواند در گسترش فعالیت های زنان نقش مهمی  مالی، سند نویسی و طرح نویسی

ترسی زنان دس ،پروژه به لحاظ مالی الگو بودن. از سوی دیگر بدلیل فقدان قوانین مناسب و نمایند

  عضو صندوق به سایر شبکه ها و نهادهای مالی رسمی ایجاد نشده است.

انتخاب و دسترسی به منابع  فراهم نمودن زمینهبرای مناسبی  بنابراین در شرایط موجود ظرفیت های

وجود دارد و به نظر می رسد با تقویت ظرفیت های موجود میتوان  به افزایش گزینه های انتخابی 

 ان و دسترسی آنها به منابع کمک کرد.توسط زن

از سوی دیگر هنوز تعداد قابل توجهی از زنان برای بازپرداخت وام به منابع خانوار وابسته اند و این 

می تواند به تسلط مردان تداوم بخشد. تعداد کمی از دریافت کنندگان وام که اغلب زنان سرپرست 

 مشکالت بازاریابی و خشکسالی های چند ساله اخیر بدلیلخانوارهستند از افزایش فشار بدهی ها 

 احساس نگرانی می کنند.



 

. می باشددهد توانمندسازی عالوه بر یک فرایند اقتصادی یک فرایند اجتماعی نیز  تحقیقات نشان می

فعال سازی زنان در یک فرایند اجتماعی یعنی سازمان دهی بصورت گروهی و حضور منظم آنان در 

 . دارای اهمیت اساسی است گام مثبتاولین  جلسات به عنوان

تا حد  توسعهبا استفاده از سیستم  گروههای های خرداعتباری  نتایج نشان میدهد در حالی که صندوق

زیادی موانع توانمند سازی را کاهش می دهد نیازمند یک ارزیابی مداوم و توجه دقیق برای رعایت 

 شد. می بامشارکت فعال مردم محلی سازوکارهای 

حرفه ای در کنار  پرداخت وام توجه بیشتری شود فنی و از سوی دیگر بایستی به آموزش های 

همچنین در شرایطی که هنوز ساز و کار مناسب اتصال به شبکه های رسمی مالی تعریف نشده است، 

 های زنان به شبکه ها و نهادهای اجتماعی رسمی آموزشهای اجتماعی برای اتصال گروهالزم است 

 برقرار گردد.

در اعطای وام باید به متغیرهای محیطی همچون زمینه های فعالیت روستاییان و درجه محرومیت و 

های تولیدی توجه داشت چرا که ارائه وامهای تولیدی باید در بسترهایی  برخورداری آنها از ظرفیت

 ارائه گرددکه بیشترین بازدهی را در بر داشته باشد.

ها یکی از عوامل فروپاشی است و بایستی با ارزیابی های صحیح از  صندوقاگذاری زود هنگام و

ها اطمینان حاصل شود و تا زمان افزایش سرمایه اجتماعی اعضا بر کار آنها  خوداتکایی صندوق

 نظارت کنند.
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