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تواند گامي باشد در راستاي  بلكه مي. روستاييان نيست براي قشر عظيمآارآفريني روستايي تنها به معناي ايجاد اشتغال 

 بنابراين پرداختن به. ارزش با توسعه اقتصادي است نظران امر توسعه هم بسياري از صاحب توسعه روستايي ـ آه به گفته
ي اقدام مطلوبي در آشاورز ها و خدمات هايي روستايي، توسعه صنايع تبديلي و توسعه و ترويج تعاوني تاسيس شرآت

بسياري از آشورهاي فقير پرجمعيت آه طيف وسيعي از  تجربه. جهت نيل به هدف توسعه روستايي و آارآفريني است
 دهند بيانگر اين نكته است آه توجه به مقوله آارآفريني و توسعه آشاورزان تشكيل مي جمعيت آنان را روستاييان و

رفاه و پيشرفت آنان را در همان  هاي اشتغال، ستاييان به شهرها بكاهد و زمينهتواند از ميزان مهاجرت رو روستايي مي
نشان داده، اگر در سطح آالن جامعه به اين مقوله بها داده  ها و مطالعات بررسي. روستاي محل سكونتشان فراهم آورد

مهاجرت  ستاييان نيز قرار گيرد ازآمده براي شهرنشينان در اختيار رو رفاهي و خدماتي فراهم شود و بسياري از امكانات
رويه  هاي بيكاري، رشد بي ريشه ترين شايد به جرأت بتوان گفت يكي از مهم. روستاييان به شهرها آاسته خواهد شد

از طرفي، جوان روستايِي بيكاري آه به . روستاييان به شهرهاست جمعيت و افزايش فقر و فساد در جامعه امروز مهاجرت
شود و  شود پس از رويارويي با مشكالت شهرنشيني دچار سرخوردگي مي راهي شهر مي  مناسباميد يافتن شغلي

فعلي پرداختن به توسعه  بنابراين در شرايط. است براي تامين معيشت خود به مشاغل آاذب و نامناسب رو بياورد ممكن
هاي   قبيل حمايت مالي و اعطاي واماز(هاي متعدد  شيوه آشاورزي، حمايت از آشاورزان و توليدآنندگان روستايي به

 ها به روستاييان، و تجليل از توليدآنندگان برتر و نمونه در سطح جامعه و معرفي آن ، تشويق)مدت ي طوالني بهره آم
تسهيالت اين نهادها و حمايت از  مندي از ها و بهره ها و تشويق روستاييان براي عضويت در تعاوني افزايش تعداد تعاوني

دامداري، باغداري، آشاورزي و خدماتي دست به نوآوري زده و  هاي مختلف از جمله آه در حوزه(ينان روستايي آارآفر
 گامي است آه تبعات اقتصادي و) آنند نظر شغلي و غيره براي جوانان روستايي فراهم مي هاي بيشماري را از فرصت

توليد بسياري از محصوالت، آاهش  واند زمينه خودآفايي درت يابد و مي اي نزديك نمود مي اجتماعي ناشي از آن در آينده
هاي روستايي و حمايت از  هاي توسعه شرآت توسعه شرآت .بيكاري و بهبود وضعيت اقتصادي آشور را فراهم آورد

شغلي  ايه هاي نو و سودمندي دارند، فرصت گذاري آنند يا طرح ها سرمايه قادرند در اين بخش ها و افرادي آه اندازي آن راه
تنها در توسعه آارآفريني و روستايي  اين راهكار نه. آورد بسياري براي جوانان روستايي و نيز جوانان شهري به وجود مي

ها و افرادي آه  اندازي آن روستايي و حمايت از راه. شگرف خواهد داشت تر از آن در توسعه پايدار آشور تاثيري بلكه مهم
براي جوانان  هاي شغلي بسياري را هاي نو و سودمندي دارند، فرصت گذاري آنند يا طرح ها سرمايه بخش قادرند در اين

تر از آن در  توسعه آارآفريني و روستايي بلكه مهم اين راهكار نه تنها در. آورد روستايي و نيز جوانان شهري به وجود مي
 توان به وسعه آارآفريني روستايي، مياز عوامل تاثيرگذار در ت. خواهد داشت توسعه پايدار آشور تاثيري شگرف

اگر زنان و . آارآفريني اشاره آرد توانمندسازي زنان و دختران روستايي و عشايري و نيز ايجاد انگيزه براي خوداشتغالي و
دهند به سمت  همان نسبت جمعيت آشور را تشكيل مي دختران روستايي آه قشر عظيم جمعيت روستاها و به

نيل به توسعه روستايي آه . ها تقويت شود آارآفريني و مشارآت اجتماعي در آن  شوند و روحيهآارآفريني سوق داده
دختران روستايي با هدف  توانمندسازي زنان و>>> .تر محقق خواهد شد توسعه پايدار آشور است سريع زيرمجموعه

هاي خود جهت آارآفريني با موانع   در تالشويژه زنان روستايي و به ضرورت اجرايي اين طرح زنان. الف <<<ترويج آارآفريني
آشورهاي   درصد از جمعيت فقيرترين٧٥شده در فائو بيش از  بنابر تحقيقات انجام. رو هستند روبه اقتصادي و اجتماعي

دهند  جمعيت فقير جهان را زنان تشكيل مي  درصد از٧٠آنند و اين در حالي است آه  جهان در مناطق روستايي زندگي مي
به بياني، چهره فقر بيش . فقر اقتصادي و غذايي متوجه زنان و دختران است وميرهاي ناشي از چهارم مرگ  مجموع سهو در

مدرسه، شغل،  رسي آم به دليل فقر اقتصادي و اجتماعي بانوان روستايي دست. روستايي باشد، زنانه است از آنكه
هاي برابر از  در اين زمينه ايجاد فرصت. است و اجتماعي شايستهدرآمد مناسب و نيز برخوردار نبودن از جايگاه اقتصادي 

اهداف و پيامدهاي حاصل از . ب. پذير است پذير امكان براي اين قشر آسيب طريق اصالح ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي
ائز اهميتي با ح بستر مناسب براي توانمندسازي زنان و دختران روستايي و عشايري آشورمان هدف آالن و طرح با ايجاد
هاي  اين هدف با اجراي برنامه. شود محقق مي مندي مناسب از نيروي عظيم اين قشر محروم در توسعه پايدار عنوان بهره

اهداف مقطعي و ) توانمندسازي(در جريان اين فرآيند . عملي خواهد شد آموزشي در روستاها و مناطق محروم روستايي
روحيه خالقيت  تقويت و بازآفريني• : شود ها اشاره مي يابد آه به برخي از آن حقق ميميان اين قشر ت جزئي ديگري نيز در

افزايش توان فكري • تعداد مشاغل مرتبط با اين گروه  سازي و افزايش متنوع• و نوآوري در ميان زنان و دختران روستانشين 
سطح  ريزي در هاي مديريتي و برنامه گيري ر تصميمباالبردن ميزان مشارآت آنان د• آينده  و علمي آنان در جهت تربيت نسل

آارآفريني زنان و >>> مسير سازندگي گيري مناسب و بهينه از توان بالقوه دختران جوان روستايي در بهره• روستا و بخش 
 ترانهاي اخير در زمينه توسعه و ترويج آارآفريني زنان و دخ در سال <<<اخير دختران روستايي در ايران طي چند سال

روستاها همچون آموزش خياطي،  هاي آموزشي در برخي از برگزاري دوره. روستايي و عشايري اقداماتي انجام شده است
از روستاها با عنوان مددآار ترويجي آه به شكل داوطلبانه به  هنرهاي دستي و قاليبافي و تربيت و آموزش زنان و مرداني

ميزان قابل  به. پردازند هايي چون آشاورزي و دامداري مي  روستاييان در زمينهاي به و مشاوره هاي فكري، فني ارايه آمك
ها و بازديدهايي براي آشاورزان و  نمايشگاه برگزاري سمينارها،. آاهند توجهي از مسايل و مشكالت اين افراد مي

 .ژه براي بانوان انجام گرفته استوي اند آه در راستاي توسعه آارآفريني به اقداماتي روستاييان اين آب و خاك همه و همه
روستا و جامعه، حمايت از اين افراد با  هايي از قبيل معرفي و تشويق توليدآنندگان برتر و نمونه زن در سطح اجراي برنامه

يي ها گيرد گام در صورت احراز جايگاه برتر به هر يك از اين افراد تعلق مي اعطاي وام و تسهيالت مالي و اعتباري ديگري آه
 .شده است تاآنون به منظور ترويج آارآفريني و خوداشتغالي زنان در سطح روستاهاي آشور برداشته است آه



فيليپين و مشارآت زنان و دختران در . الف <<<جهان آارآفريني روستايي و زنان آارآفرين روستايي در چند آشور>>>
اين   ميالدي توسط سازمان ترويج١٩٣٤سازي در سال  نهسازي روستا؛ انجمن بهي باشگاه بهينه توسعه روستايي تشكيل

اين باشگاه ايجاد تشكلي از زنان و  از اهداف. اين انجمن با استقبال چشمگير روستاييان مواجه گرديد. آشور تشكيل شد
اه در اين باشگ. نفس افراد عضو باشگاه بوده است اعتمادبه دختران روستايي براي توسعه روستاي خود و باالبردن

شود تا در مسير تحقق هدف توسعه و ايفاي  ها آموزش داده مي گيري شخصيت به آن شكل هاي مورد نياز جهت مهارت
بانكداري گامي در جهت  بنگالدش؛ تحول در نظام. ب. فعال باشند) از جمله همسربودن و مادربودن(هاي محوله  نقش ديگر

او در يكي از . زني شاغل تبديل شده است داري بوده آه ساله خانه وهشت توسعه اقتصادي جيمر النسا، زن سي
هاي  اين زن به روستايياني آه هنوز از جاده. آند بنگالدش ـ زندگي مي روستاهاي آشاورزي واقع در شمال داآا ـ پايتخت

ان بنگالدش ثروتمند تلفن آه براي بسياري از. دهد آنند، خدمات مخابراتي ارايه مي آمد استفاده مي خاآي براي رفت و
اش به دست   آند سود معقولي از مرغداري مي شود به اين زن روستايي آه چهار فرزند دارد، آمك امتياز محسوب مي

 بانك اين تلفن را او پس از گرفتن وام از گرامين. ها در بازار مطلع شود از قيمت جوجه تواند به آمك تلفن همراه، او مي. بياورد
با اعطاي تلفن همراه به زنان فقير  فون است آه هاي همراه بنگالدش گرامين ر اپراتور تجاري تلفنيكي از چها. خريداري آرد

گفتني است، اين شرآت . هاي ديگر پيشگام شد نسبت به آمپاني انگيزي برداشت و از اين طريق روستايي گام شگفت
به نحو  اين افراد استعداد شغلي خود را. آند اب ميگيرندگان بانك گرامين انتخ را از ميان وام اپراتورهاي تلفن همراه خود

اي  براي روستاييان اين منطقه تلفن وسيله. اند آرده اند و با بازپرداخت به موقع وام، اعتباري آسب عالي به اثبات رسانده
اين . ستپروفسور محمود يونس مبتكر طرح بانك گرامين ا. توسعه اقتصادي سرزمينشان لوآس نيست؛ ابزاري است براي

بسيار فقير دستخوش  دآتر يونس شيوه اعطاي وام را با دادن وام به افراد.  توسط وي تاسيس شد١٩٨٣در سال  بانك
توانست بسياري از افراد محروم را قادر آند آه از طريق  هاي گروهي است، او با چنين روشي آه مبتني بر وام. تحول آرد

 گيرندگان مردان و زناني بدون زمين هستند آه بايستي اين وام. ن غلبه آنندخانمانسوزشا آارآفريني، بر فقر مضاعف و
. روند هر فعاليت درآمدزايي به آار مي ها براي انجام اين وام. نفره تشكيل دهند هاي پنج براي دريافت وام بدون وثيقه گروه

را درباره فلسفه بانك گرامين و قواعد و قوانين اي  دوره آموزشي يك تا دو هفته گيرنده بايستي پيش از دريافت وام افراد وام
خالل آزمون، اعضا بايد  در. دهند شدن گروه آزمون مي پس از آن اعضاي گروه قبل از به رسميت شناخته. سپري آنند آن

. نندهاي بانك را به اثبات برسا صحيح خود از مقررات و روش آارآنان بانك را از صداقت و مجربيت خود مطمئن آنند و درك
 .Grameen Bank 2 .1 <<<ها پانويس>>> .براي صد نوع آار مختلف استفاده شده است شده هاي جمعي پرداخت وام
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آارآفريني  هاي توسعه راه"ـ صابر، فيروزه  <<<منابع>>> .فت آردنو دريا اينديراگاندي را از رئيس جمهور هند در آاخ دهلي

، تهران، انتشارات "اجتماعي و سياسي در ايران آارهاي تواناسازي زنان در راستاي برابري اقتصادي، زنان در ايران، راه
 ن روستايي از طريقتواناسازي زنا: شده در آارگاه آموزشي مجموعه مطالب ارايه" ـ نجفي، ميترا؛. ١٣٨١روشنگران، 
بررسي "پردازان شريف؛  انديشه ـ. ١٣٧٨، وزارت جهاد سازندگي، معاونت ترويج و مشارآت مردمي، تابستان "آارآفريني

، جهاد دانشگاهي سازمان همياري "ي اخير روستايي در دو دهه ها و دستاوردهاي چين در آارآفريني و توسعه برنامه
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