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دولت در زمينه افزايش حضور آنان در فعاليت های اقتصادی و اجتماعي، 
هنوز زمينه های فرهنگي، اجتماعي، سياســي واقتصادی برای حضور 
فعال زنان در جامعه فراهم نشــده است. با مقايسه ارقام نرخ مشاركت 
زنان روستايي با زنان شهری، مردان روستايي و شهری عدم بسترسازی 
مناســب برای حضور زنان در فعاليت های مختلــف جامعه به خوبي 
مشخص و نمايان مي شود. حضور زنان روستايي در بازار كار بيشتر در 
بخش كشاورزی بوده اســت به طوری كه بر حسب آمارگيری نيروی 
كار در تابســتان ۱۳۹۶ در مركز آمار، اطالعات نشان مي دهد كه ۶۵,۶ 
درصد اشتغال زنان در بخش كشاورزی، ۲۰,۶ درصد در بخش صنعت 
و ۱۳,۸ درصد در بخش خدمات اســت. آمار نشان مي دهد كه بخش 
خدمات كمترين سهم را در اشتغال زايي برای زنان روستايي داشته است 
كه مي توان با شناســايي فرصت های اشتغال زايي در اين بخش، زمينه 
توسعه فرصت های شغلي را در مناطق روستايي برای زنان فراهم كرد. 
به خصوص توجه به رويكرد زنجيره ارزش محصول و فعاليت و توسعه 
فرصت های شــغلي غيركشاورزی مرتبط با آن ضمن افزايش كارايي و 

بهره وری زمينه ايجاد شغل را نيز فراهم مي سازد.
از سوی ديگر اطالعات آماری نشان مي دهد كه بيشترين نرخ بيكاری 
زنان روستايي در تابستان ســال ۱۳۹۶ مربوط به استان البرز با ۲۳,۹ 
درصد و كمترين مربوط به اســتان قم با حدود نزديك به صفر درصد 
است. همان طور كه مشــاهده مي  شود بر حسب منطقه جغرافيايي و 
سياســي نرخ بيكاری زنان روستايي متفاوت است. به نظر مي رسد بر 

حسب توسعه يافتگي مناطق نيز نرخ بيكاری متفاوت است.
آنچه در خصوص اشتغال زايي زنان روستايي مورد نياز است، انديشه 
جديد توجه به توليد و اشتغال در بخش كشاورزی و مناطق روستايي 
(فعاليت های غيركشاورزی) با رويكرد هم زماني توجه به توسعه روستايي 
و كشاورزی پايدار بوده كه خود مستلزم مشاركت دولت و مردم كشور 
همراه با زمينه ســازی مناسب برای جذب ســرمايه، فناوری، دانش و 
مديريت آن در توليد، بازار و زنجيره ارزش و عرضه است. بخش كشاورزی 
و روستايي كشور ما با مشكالت و تنگناهای عديده ای روبه رو است كه 
كاهش اين مشكالت و تنگناها نيازمند تفكر سيستمي و حكمراني خوب 
اســت. در اين ميان نگاه تك ابزاری به ايجاد شغل (همانند اعطای وام) 
بدون توجه به ابعاد ديگر اشــتغال پايدار، تحركي در بازار كار به وجود 
نخواهد آورد. از ســوی ديگر بدون شناخت قابليت ها و توانمندی های 
اقتصادی، زيرســاختي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي، توسعه اشتغال 
بر حســب هر بخش اقتصادی و هر فعاليتــي و در هر منطقه، امكان 
برنامه ريزی و مديريت بهينه و پايدار اشتغال به وجود نخواهد آمد. حال 
اين ســؤال پيش مي آيد كه اعتبارات اشتغال زايي مناطق روستايي از 
محل صندوق توسعه ملي بدون توجه به تفكر سيستمي، آيا به توسعه 
فرصت های شــغلي برای زنان روســتايي منجر خوهد شــد؟ آيا زنان 
روستايي خواهند توانست طرح های اقتصادی- اجتماعي هماهنگ با 
توسعه پايدار را شناسايي، تعريف، طراحي، اجرا و مديريت كنند؟ به نظر 
مي رسد رويكرد تك ابزاری بدون توجه به واقعيت های مناطق روستايي 
در نظر گرفته شده است و بيم آن مي رود كه اين اعتبارات از محل اصلي 
خود منحرف شــود و نه روستايي و نه روستا از آن منتفع شوند، اما در 
اسناد به اسم توسعه اشتغال در مناطق روستايي ثبت شود. اگر نگاهي 
به تجربيات قبلي توسعه اشتغال بر پايه تك ابزار اعطای وام انداخته شود، 
اين نگراني شدت مي يابد و ضرورت توجه به نگرش سيستمي (رويكرد 
زنجيره عرضه و ارزش كسب و كار) و توانمندسازی جامعه محلي را قبل 

از اعطای وام دوچندان مي سازد.

نرخ بيكاری جمعيت ده ساله و بيشتر به تفكيك شهری و روستايي و جنسيت 
بر حسب استان در تابستان ۱۳۹۶

نسبت اشتغالنرخ بيكارینرخ مشاركت اقتصادیاستان
۴۴,۸۱۱,۸۳۹,۵كل كشور

۴۸,۲۹,۵۴۳,۶آذربايجان شرقي

۵۰,۳۱۱,۸۴۴,۴آذربايجان غربي

۴۹,۵۱۰,۰۴۴,۵اردبيل

۴۵,۰۱۴۳۸,۷اصفهان

۴۰,۸۱۳,۸۳۵,۱البرز

۳۹,۲۱۱,۴۳۴,۷ايالم

۴۱,۵۱۱,۰۳۷,۰بوشهر

۴۳,۸۱۲,۶۳۸,۳تهران

۴۵,۲۱۸,۳۳۶,۹چهارمحال بختياری

۴۶,۵۱۱,۹۴۰,۹خراسان جنوبي

۴۹,۵۱۰,۲۴۴,۵خراسان رضوی

۵۱,۷۱۰,۱۴۶,۵خراسان شمالي

۴۳,۳۱۵,۰۳۶,۸خوزستان

۴۸,۶۹,۹۴۳,۸زنجان 

۴۳,۱۷,۱۴۰,۰سمنان

۳۶,۰۱۱,۴۳۱,۹سيستان و بلوچستان

۴۴,۵۱۰,۴۳۹,۹فارس

۴۲,۷۱۱,۲۳۷,۹قزوين

۳۹۱۰,۲۳۵,۰قم

۴۷۱۱,۷۴۱,۵كردستان

۴۴,۵۱۱,۶۳۹,۳كرمان

۴۵,۷۱۸,۲۳۷,۴كرمانشاه

۴۲,۴۱۰,۹۳۷,۸كهگيلويه و بويراحمد

۴۰,۹۱۲,۰۳۶,۰گلستان

۴۷,۰۹,۲۴۲,۷گيالن

۳۹,۲۱۲,۱۳۴,۵لرستان

۴۴,۹۹,۵۴۰,۶مازندران

۴۰,۲۸,۲۳۶,۹مركزی

۴۴,۷۱۰,۹۳۹,۸هرمزگان

۴۴,۹۹,۸۴۰,۵همدان

۴۷,۴۱۲,۴۴۱,۵يزد

با توجه به آمار و اطالعات ارائه شده مي توان چنين نتيجه گرفت كه چنانچه 
هدف دولت و سياست های توسعه ای كشــور توجه به حضور فعال زنان در 
جامعه به عنوان نيمي از نيروی كار جامعه  باشد بايستي بستر مناسب فرهنگي، 
اجتماعي، سياســي و اقتصادی برای حضور آنان فراهم شود تا بتوان انتظار 
داشت از نيروی فكری، خالقيت، ابتكار و نوآوری اين خيل عظيم نيروی كار 

در جهت توسعه اقتصادی خانواده و جامعه بهره مند شد.

در سند توسعه پايدار تا ۲۰۳۰ و در ميان اهداف ۱۷گانه اين سند، پايان دادن به فقر در تمامي اشكال آن در سراسر جهان، پايان دادن به گرسنگي و 
دستيابي به امنيت غذايي و بهبود تغذيه و ترويج كشاورزی پايدار، در نظر گرفته شده است، اهدافي كه نقش و تأثير زنان روستايي را به عنوان عامالن 
كليدی دستيابي به اين تغييرات اقتصادی، محيط زيستي و اجتماعي در تحقق آن نمي توان ناديده گرفت.


