
 

 

 

 

 

 

 

 713-33، صفحات 7333 پاييز، 3، شمارة 71فصلنامة روستا و توسعه، سال 

 

 پورمقدم و ليال نعمتكورش رضائي
 9/0/2939: تاريخ پذيرش 02/5/2930: تاريخ دريافت

  دهيچک
 زنانشايستة  شتغالا براي عمومي مشاركت پرتو در و تبعيض از دوربه چنانچه ،هاي زنانشكلت

کمپوست توسط يد ورميتول .د بودبسيار مؤثر خواه عدالت اجتماعي تحقق در ،دشكل گير
 ييژه دفتر امور زنان روستايوو به يسازمان جهاد کشاورز هاياز طرح ييزنان روستا يهاتشکل
شناخت  منظورهب 2932 حاضر درپژوهش  .دکريرا دنبال م گوناگوناهداف  كه بود يريو عشا

و با استان فارس در  ييروستا ةجامع ايکمپوست بريد ورميتول يهاتشکل فعاليت درپيامدهاي 
نشان  ي پژوهشهاافتهي. انجام شد يروش گلوله برف به از زنان عضو تشکل تن 09جامعة آماري 

و ن زنا يسطح آگاه يارتقا ييروستا ةزنان بر جامع يهاتشکلاين  تأثيراتن يتراز مهم كه ددا
ها ن تشکليا فعاليت در يهاامديپن يترمهماز  آنهاست؛ همچنين،ن يش اعتماد متقابل بيافزا نيز
 هاحذف نقش واسطه است؛ يرهبر ةيت روحيو تقو ش اعتماد به نفسيافزا ييزنان روستا يابر
در  .وندرشمار ميها بهگونه تشكلاين فعاليت در ياقتصاد يامدهايز از جمله پيجاد اشتغال نيو ا
الزم  يهاآموزش ةها و ارائزنان در تشکل ينيج کارآفرياز جمله ترو يکاربرد نكاتي، مقاله انيپا

 .شودپيشنهاد مي ييگران و زنان روستاليبه تسه

                                                             
 دانشنكد  كشناورزي، دانشن اه شنيراز      ،تنرويج و آمنوزش كشناورزي    گنروه  نشنيار ترتيب، نويسنند  مسنلول و دا  به

(rezaei@shirazu.ac.ir)دانشكد  كشاورزي، دانش اه شيراز ،ترويج و آموزش كشاورزي سي ارشد، و دانشجوي كارشنا. 

http://rvt.agri-peri.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=rezaei@shirazu.ac.ir&a_ordnum=60
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زنان  ،تشکل ،يو اقتصاد ياجتماع يامدهايپ ،يسازتوانمند ،كمپوستتوليد ورمي :هاواژهديکل
 (.استان) فارس ،ييروستا

*** 

 در اجتماعي كشورهاي و اقتصادي پيشرفت و توسعه در كنندهتعيين ينقش انساني نيروي
 هايپيشرفت بودن پايين  عمد دليل پژوهش ران از برخي. کنديم ايفا توسعه حال

 عدم به بلكه توليد هايعامل محدوديت به نه را حال توسعه در كشورهاي در فناوري
 ،راستا اين در .(2933و همکاران،  يرترابيم)دهند مي نسبت انساني منابع يافت يتوسعه

 ؛ ويابد تخصيص زنان به انساني منابع ةتوسع در دولت گذاريسرمايه سهم از بخشي بايد
 زنان كار نيروي ييآكار افزايش از بايد نيز زنان در امور انساني منابع ةتوسع گيريجهت
 . دربرگيرد توسعه فرايند در را نهاآ و سياسي فرهن ي رشد اجتماعي، و رود فراتر

هاي اقتصادي ضرورت و الزام اقتصادي اشتغال و مشاركت زنان در فعاليت هرچند،
زنان  برايهنوز  ،در اين زمينه اما جوامع روستايي مطرح بوده ةوسعت همواره در تاريخ

زش آن توجه اندك به آمول يدالايجاد نشده است كه يكي از  روستايي وضعيت مطلوب
زن و پاپ)ست هاآنهاي اشتغال سازي مناسب براي ايجاد فرصتبستر زنان و عدم

 محصوالت توليد بر تأثيرگذاريدر  روستايي يهاپروژه تيعدم موفق (.2932 همکاران،

 (.Schuster, 1982) بوده است هابرنامه در زنان اساسي هاينقش از غفلت علت به كشاورزي
 -هاي آموزشيبرنامه بيشتر، (Cole and Bachayan, 2007)باچايان  و کولبه باور، 
 ةزمين كه زماني تا .شوندمي فراموش معمواًل زنان و است مردان مخصوص ترويجي

 ي درتوانمند از ايدرجه به هاآن و فراهم نشود روستايي زنان هايگسترش توانايي
 مشاركت در و بولق قابل وداتكاييخ در راستاي منافع كسب و منابع بر بيشتر تسلط

 انساني منزلت درخور كه به جاي اهي پنهان بازي ران اين ،نرسند هاگيريتصميم
 براي يي گوناگونراهبردها .(2933رمضانپور، )يافت  نخواهند آنهاست، دست

 مختلف هايديدگاه از و متعدد يهابهنظر قالب در توسعه از منافع زنان برخورداري
 جديدترين کهاست  شده توسعه ارائه در توسعه و زنان در تتوسعه، جنسي و مانند زنان

 و مالهاترا  به عقيد .دارد تکيه توسعه يندفرا در مشارکت براي زنان توانمندسازي بر هاآن
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 زنان آن، طي که است ينديافر توانمندسازي ،(Malhatra and Schuler, 2002)شولر 
 حقوق از و بخشندمي ارتقا را خود نفس به اعتماد شوند،مي خود دهيسازمان به قادر

 .دکننمي استفاده منابع بر کنترل و آزاد انتخاب با ارتباط در خود

 كسب فرصت اقتصادي، مزاياي از برخورداري بر عالوه ،هاتشكل در با حضور زنان
 دي ر ةنيم از هاآن جدايي حصارهاي شكستن ،همچنين و مديريت و رهبري ةزمين در تجربه
 كمك آنها به زنان كاري هايگروه در فعاليت افزون بر اين،. آورنددست ميهب را جامعه

. آورند دستبه هاست،تشكل در مشاركت نيازپيش كه را حس خودباوري تاکند يم
 است عدالت اجتماعي تحقق در آنها گذاريتأثير براي مناسب يبستر هاي زنانتشكل

مثل  ،زنان روستايي  هاي اشتغال مناسب ويژينهبا فراهم شدن زم (.2933همکاران،  و يليآج)
محصول  کمپوستيورم .تر کردتوان نقش آنها را نمايان، مي(2)کمپوستيورمطرح توليد 

 ستهاسميکروارگانيو م يکرم خاک نيفعل و انفعاالت ب قياز طر يمواد آل ةيشده از تجزديتول
(Arancon et al., 2005; Gupta and Garg, 2008; Singh and Suthar, 2012). د يتول

 بوده کيارگان يهازباله رييتغ اي يفرآور يبرا نهيهزکم يورافن کي کمپوستيورم
(Padmavathiamma et al., 2008) صرفه، مقرون به ،بويب: متعدد است يايمزا يدارا و

 ديلتو دين ترتيب،ب (.Ozawa et al., 2005) است يزا و آلودگيماريامل بوعاز  يعارو 
 نيبا ا يآل دئاز مواد زا ادييحجم ز نکهيكي آ ؛دارد تيکمپوست از دو جهت اهميورم

 که، دي ر آنمهم است محيطيستينظر اقتصادي و زشود و از نقطهيم افتيباز روش
خاك،  تيفيکشاورزي سبب بهبود ک هايزمينشده در ديتول کمپوستيورم استفاده از

دنبال هرا ب اقتصادي فراوان ةصرف بساچهکه  شوديم و کاهش مصرف آب اهانيرشد گ
ت دفتر امور زنان يدر استان فارس و با حما ييزنان روستا يهاتشکل .داشته باشد

. ندكنميت يکمپوست فعاليد ورميمختلف از جمله تول يهانهيدر زم يريو عشا ييروستا
. داشته باشند ييروستا ةجامع يمثبت فراوان برا يامدهايتوانند پيم ييروستا ياهتشکل

کمپوست بر يورم  دکننديتول يهاتشکل ريشناخت نقش و تاثحاضر ژوهش پ يهدف کل
 :شده استر دنبال يز ياختصاصاهداف  ،ن راستايدر ا بوده و ييروستا ةزنان و جامع

 ؛ييروستا اي جامعةکمپوست بريورم يهاتشکل در زنان فعاليت ياجتماع يامدهايشناخت پ 

 و ؛ييزنان روستا ايکمپوست بريد ورميتول يهاتشکل فعاليت در يامدهايشناخت پ 

 ييزنان روستا يبراکمپوست يد ورميتول يهاتشکل فعاليت در ياقتصاد يامدهايشناخت پ . 
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ق و ساختارمندانجام يعم ةمصاحب كيفي روش از يريگبا بهره 2932در  حاضر پژوهش

 يهاتشکل فعاليت در يامدهايپشناسايي  ةنيدر زم يلعملدستورا ،ن منظوريدب. است شده
 کمپوستيد ورميتول يهااز زنان عضو تشکل تن 09تعداد . شد يطراح ييزنان روستا
، پاسارگاد (مقصودآباد يروستا)، مرودشت (نوروزان يروستا)کوار  يهاشهرستان

، با استفاده از روش سدر استان فار( آبادميابراه يروستا) ضايبو  (آبادليوک يروستا)
کمپوست مورد يد ورميتول يهاتشکل يهاکارکرد ةنيدر زم (0)يگلوله برف يريگنمونه

و  شوندگان از ضبط صوتق اطالعات مصاحبهيبرداشت عم يبرا .مصاحبه قرار گرفتند
دقت به يياظهارات زنان روستا ،پسس. استفاده شد (تلفن همراه) يبردارتصويرن يدورب

 يهانظاماز  ،هاافتهيل يتحل يبرا. دمآقرار گرفته و به صورت مکتوب در يمورد بررس
 . استفاده شد (4)يمراتبسلسله يبندطبقه هاي، شمارش و نظام(9)طبقات ةو توسع يکدبند

 ياجتماع يهاامديدر قالب پ ييروستا ةجامع ايزنان بر يهاتشکل فعاليت در يهاامديپ
 .است شده يدست آمده از مصاحبه با زنان واکاوم بهيمفاه وشده  يبررس يو اقتصاد

 ها تشکل فعاليت در ياجتماع يامدهايپ
 و ي، اعتماد و انسجام اجتماعيتضاد اجتماع در زمينةها تشکل فعاليت در يهاامديپ

 شده و يبررس ييزنان روستا يفرد يهايژگيها بر واثر تشکل نيز و ييروستا ةتوسع
 .آمده است 2ن اره  و نمودار درختي عناوين موضوعات در 2ان در جدول جمالت زن

به ويژه به، خود تيکار و فعال ةنيدر زم ،ييزنان روستا: ييان زنان روستاياعتماد متقابل م
اعتماد شکل  ةياغلب بر پاها آن يهاها و رفتارتيفعال. دهنديم بسيار اهميت اعتماد متقابل

. دشناسنيم  ر رايهمد يليا، زنان خهبرعکس شهر ،روستادر »آنها، رد؛ به گفتة خود يگيم
م دست هديم يراحتون داشته باشم، بهيليم ن دهم اگر. به هم ندارد ينيحس بدب يکس

  .«دکنني، به هم کمک مدکننيشتر به هم اعتماد ميزنان ب. م ن ه داريم برايگويم، ماهيهمسا
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 اي پژوهشهيافته: منبع

 هاي زنان روستاييتشکل فعاليت در درختي پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي نمودار -7نگاره 

ارتباط بيشتر با 

 های دولتیاداره

 

 یيتوسعه روستا

جذب  

 گردش ر

 

مشارکت 

 اجتماعی

 

بهبود 

روابط 

 خانوادگی

 

تربيت نسل 

 آينده

 

ايجاد 

 اشتغال

 

حذف 

نقش 

 واسطه ها

دفاع از حقوق  

 زن 

 
های حذف سنت

 غلط و متعصبانه

 

توان بيان عقايد در 

 جمع

 

 ايجاد ان يزه

بهبود جاي اه زن در  

 خانواده

 
 اه د جايبهبو

 زن در جامعه

افزايش قدرت  

 گيری تصميم

 ت منزليريمد 

 

زنان 

 روستایی

 

 آرامش روحی و روانی

 

 باوریخود

 
کار  يةروح

 گروهی

 

 يادگيری و اطالعات

 

 کشف توانايی و مهارت

 
 اعتماد به نفس

 روحية رهبری 

 پذيریانتقاد 

 

 کاهش 

 هااختالف

 تضاد اجتماعی

 

-همکاری برای طرح

 های توسعه

هماهن ی برای 

 گيریتصميم

 اعتماد و انسجام اجتماعی

 اعتماد متقابل بين زنان

 

 ن ریآينده

 

احساس تعلق 

 به گروه

 

های ايفای نقش

 اجتماعی متفاوت 

 

ايجاد عالقه بين 

 زنان روستايی

 

تعامل زنان برای 

 کسب اطالعات

 

 امدهای اجتماعیپي

کمپوست های توليد ورمیتشکلپيامدهای فعاليت زنان در 

 روستایی

 امدهای اقتصادیپي

 افزايش درآمد

 انداز و پس

 گذاریسرمايه

 

 جاد اشتغالاي

 

حذف نقش 

 هاواسطه
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اعضا در  ي زنان و اظهار نظر همةاجتماع يهاتيفعال: بهبود تعامالت زنان روستايي
 ر يبا چند نفر د»به گفتة خود آنها، فرد . دافزايياطالعات زنان مبر  ي مختلفهانهيزم

  .«ديايبا مشکالت کنار ب توانديشتر ميب و ،يردگياد ميد يجد ياهزي، چشوديآشنا م

، احترام يجمع يکارها انجام با كه گفتنديزنان م: کاهش اختالفات ميان زنان روستايي 
 با گرما قباًل ا»؛ به گفتة خود آنها، شونديتر ماختالفات کمرنگ ،شتر شدهي ران بيبه د

 ي رم، دياختالف ندار ي رم، ديشد يکيا با هم هتشکل ايندر م، يداشت يهم اختالف
 يليا به هم خهکار يم و دررو دوست دار ي رهمد يلياالن خ. ستين نماينب ياختالف

  .«ميکنيکمک م

 شوي،وقتي با زنان يك گروه مي»شونده، به گفتة زنان مصاحبه: تقويت همدلي ميان زنان
 به ي،داشته باش يا مشکلي يهر حرف. ات هستندهنوادي گروه جزو خااعضا يکنيحس م

، راحت دداشته باشن يهم مخالفت د و اگرکننيقبول م د،دوست داشته باشن ويي؛گيم آنها
  .«ويندگيم

 تيولمسل احساس کار به نسبت اعضا ي،جمع کار در: امنيت خاطر با تعلق به گروه
قهار و )کنند يم عمل واحد کريپ کي مانند نند ويبيم نداب متعلق را خود و دارند

وابسته  يها خود را به گروهبا عضو شدن در تشکل ييزنان روستا(. 2933همکاران، 
؛ و به گفتة خود داننديشان ميازهايمشکالت و ن يبرا ين گروه را مرجعيدانند و ايم

 درد و مويبر تهس يي، جاکنديکمک م ما م، بهيا مشکل داشته باشياج ياحت يوقت»: آنها
 .«هايمان را ب وييمدل

پردازند و در اکثر روستاها، زنان فقط به کارهاي خانه مي: شهامت در ايفاي نقش اجتماعي
دانند، در حالي که با وپز ميوظيفة خود را رسيدگي به امور منزل، تربيت فرزندان و پخت

ند توسعة هاي اجتماعي خارج از چارچوب خانه، تسريع فرايقرار گرفتن زنان در جاي اه
ساز حضور زنان در اجتماع توانند زمينههاي زنان ميتشکل. شودپذير ميروستايي امكان

اند توکل کنند، اند كه ياد گرفتههاي خود نيز گفتهكه زنان روستايي در مصاحبهباشند؛ چنان
 .اندهاي متفاوت به عهده گرفتهنترسند و کاري را انجام بدهند؛ و در جامعه نقش
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ن يمأت يزنان در پ كند؛مينده جلب يتوجه زنان را به آ ياجتماع يهاتيفعال: ن ريهآيند
 صبح فردا اندديکه آدم نمم، چونيانداز داشته باشيم پساد گرفتي»: من هستنديا ياندهيآ

  .«رسديبه دادت م ي، همة اينهاکنير ميگ يوقت يك. شوديم چه

ها راه بيفتد، قبل از اينکه اين تشکل»: گفتندن ميزنا: مطرح شدن زنان روستايي در جامعه
وقتي آمدند و . گفتند که يعني هيچي بلد نيستگفتند زن روستايي، جوري ميوقتي مي

کمپوست را راه انداختند و کود توليد شد و کشاورزان خريدند، درختان جوانه توليد ورمي
 .«م دي ري ن اه کردندزد و جان گرفت و محصول بيشتر شد، دي ر به زنان به چش

هاي در جلسات مرتبط زنان روستايي، اطالعاتي مفيد در زمينه: تربيت صحيح نسل آينده
به زن روستايي، »: شودتربيت فرزندان و نحو  رفتار با آنها ارائه و در مورد آنها بحث مي

ودش تواني فالن کار را انجام بدهي، روي بچة خاو ب ويي تو مي هاگر اهميت بدهي، ب
ها مادر خانواده را آموزش اين تشکل. شودتر ميگذارد، بچة او هم موفقهم تأثير مي

 .«کندها را بهتر تربيت ميدهد، مادر خانواده هم بچهمي

در جامعه را  هاحضور آن ةنيت زنان در قالب تشکل زميفعال: افزايش مشارکت اجتماعي
 ،گروه در»: ؛ و به گفتة خود آنهاکنديل ميدخ ييروستا ةآنها را در توسع ،فراهم کرده

 يم بهتريکرد و تصم يبندجمع شوديم ي چند نفر نظر بدهند،وقت ي دارد؛نظر يهر کس
 .«وندشيحال مدر اقتصاد کمکن کار يزنان با ا. گرفت

ر يثأا تهخانم ها روين تشکليا»: داشتنديان ميب ييزنان روستا: ارتقاي سطح آگاهي
  .«است شتر شدهين بشاروابط د وکننيز اطالعات هم استفاده ما دگذاشته، دارن

شتر يب ينوادگة خارابط»: شوندگانزمينه، به گفتة مصاحبهن يدر ا :بهبود روابط خانوادگي
ت يزنان هم فعال د که اگردنيفهم نمردا. دذارنگيبه هم م يشتريشده، زن و مرد احترام ب

 مانکشيم، خيالونفره بار زندگي را به دوش ميکنند، خيلي بهتر است؛ در اين صورت، د
 يك، ددارن ي رد ي اهيجا ييمردان روستا يبرا يياالن زنان روستا. است ترراحت هم

 .«دذارنگيم آنها به ي راحترام د
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هاي ها براي جامعة روستايي، شرح گفتهپيامدهاي اجتماعي فعاليت زنان در تشکل -1جدول 

 ر آنهاگويان و تعداد تکراپاسخ

 پيامدهاي

 اجتماعي
 تکرار جمالتبرخي شرح 

 متقابل اعتماد

زنان  ميان

 روستايي

دهنم؛  ند، راحت بنه آنهنا مني   کنم، اگر پول دستي هم بخواههايي که با آنها کار مياين زن»

اعتماد زنان به هنم بيشنتر   ». «تواند اعتماد محلي را باال ببردمي». «گيرممدرک هم نمي

االن همة زنان يك گروه ». «کنيمشويم؛ بيشتر رفت و آمد ميجمع ميدور هم . شودمي

 .«هستند، بيشتر همدي ر را قبول دارن

31 

 تعامالت بهبود

 روستايي زنان

 هنا، در اداره بهيم وگيريم، ياد گرفتيم چه جوري برچيز ياد مي ،هاي مختلفزمينه در»

 .«يمهانجام بد يمان رااها کارهبانک
33 

 ليهمد تقويت

 زنان ميان

روند و رساني بيشتر شده، عالقة زنان روستايي به هم بيشتر شده، بيشتر مياطالع»

مان حل شده، از حال همدي ر خبنر  ها با مشورت مشکالتخيلي وقت». «آيندمي

 . «کنيمداريم، همفکري مي

38 

 با خاطر امنيت

 گروه به تعلق

گينرد ينك   ياد مي». «حساس امنيت دارندشان هستند، يك جور ايك گروه دارند که حامي»

 .«شودجايي که رفت، چه جوري کارش را راه بيندازد؛ به جايي، گروهي، وابسته مي
77 

 در شهامت

 نقش ايفاي

 اجتماعي

شنود؛  هاي اجتماعي بيشتر مني شان در فعاليتشود، مشارکتباعث فعاليت بيشتر زنان مي»

گينرد كنه بايند در    زن ياد مي». «شوندظاهر ميهاي مختلف هاي مختلف، در نقشدر زمينه

 .«جامعه، سري ميان سرها در بياورد؛ روي پاي خودش بايستد

34 

 

 آينده ن ري

. «ودشن مين مني أش تاهنواداهم رضايت خ و خودش،  هم آيند ،اش  بچهآدم هم آيند»

 يدرآمد. ميهانجام بد ،کاري، فعاليتي م؛باشي   خودمانو آيند م به فکر خودياد گرفتي»

 . «است خوب ،هرچند جزئي هم داشته باشيم

73 
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 پيامدهاي

 اجتماعي
 تکرار جمالتبرخي شرح 

مطرح شدن 

زنان روستايي 

 در جامعه

ها، يناد  دهند، ولي با فعاليت در اين تشکلدر روستا، به نظرات زنان اهميت نمي»

زنان هميشه دوست دارند كه در جاهايي خودشان ». «گيريم نظرمان را بيان کنيممي

ها توانيم فالن کار را انجام بدهيم؛ اين تشکل ويند كه ميرا نشان بدهند، در جايي ب

 . «دهداين فرصت را به آنها مي

38 

 

 تربيت صحيح

 نسل آينده

شنوند، بعندًا بيشنتر يناد     شوند، جوان مني هايمان که بزرگ ميما اگر اين کار را کنيم، بچه»

شنان تنأثير   روي زنندگي دارنند؛  شان را تميز ن ه مني گيرند، هم درآمد دارند، هم محيطمي

هنا کنه ببيننيم کندام بهتنر      دهيم؛ من، شوهرم، بچهنشينيم نظرمان را مياالن مي». «گذاردمي

ممکن است نظر خيلي خوبي ندهند، ولي  -انددرست است كه کوچک -هايمان، بچه!است

 .«گيرنديمشورت کردن را ياد م. فهمند كه برايشان ارزش قائليمگيرند كه فکر کنند، ميياد مي

73 

بهبود روابط 

 خانوادگي

تنر  روابط گرم! ثير قرار دادهأهم تحت ت وهر راحتي روابط خانوادگي، روابط زن و ش»

 .«تر شدهو صميمانه
74 

افزايش 

مشارکت 

 اجتماعي

 انپيشنرفت فقنط توسنط منرد    . وندشروستايي هم وارد جامعه مي نا، زناهبا اين کار»

االن زنان ». «دوان جزئي از جامعه بايد نقش داشته باش، زن هم به عندگيرصورت نمي

  .«وندشوارد اجتماع مي ددارن د؛سازنمي عه راجام ن،پا به پاي مردا ددارن

71 

ارتقاي سطح 

 آگاهي

جمنع   در» .«گينرم اي جديد ياد مني هچيز آيم،ها که ميجلسه بهاالن پيشرفت کردم، »

از پوسنت   شنود نستم ميادمن نمي مثاًل». «مفهمنشستم، اطالعاتم بيشتر شده، بهتر مي

  .«ا اطالع نداشتمهيا از اين کرم ،ميوه کود توليد کرد

89 

 تحقيق هاييافته: منبع

 ييزنان روستا يفرد يهايژگيو ايها برتشکلفعاليت در  يامدهايپ

 ييبر زنان روستا ويژه تأثير آنو به زنان يهاتشکل ي فعاليت دراجتماع يهاامديپ

 .آمده است 0در جدول  ييشرح جمالت زنان روستا بررسي شده، كه
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مان رفته باال؛ زني که رفته، آمده چهارتا االن اطالعات»: گفتندزنان مي :يادگيري و اطالعات

 . «حرف شنيده، چهارتا چيز ديده، خيلي بهتر از کسي است که هميشه در خانه نشسته

ش اعتماد به ي، افزاييزنان روستا ةهم ةبه گفت ،هان اثر تشکليترمهم :نفس به اعتماد

ز ين يخودباور يزه وجمله عالقه، ان  آن از و  ريمثبت د يامدهاينفس آنها بوده که پ

 يکار دتوکل نداشتن شتر شده، قباًليب يلياعتماد به نفس زنان خ»: بروز خواهند کرد

، عالقه هم ددارن ام آن رايي انجتوانا انندکه بدرا  ياالن راحت کار يول هند؛انجام بد

  .«هنددي، انجام مددارن

ترين نيازهاي انسان حس تعلق به يک گروه است که  يکي از مهم: رواني و روحي آرامش

به گفتة زنان (. 2933فر، صفوي)زند برآورده نشدن آن به سالمت روان فرد صدمه مي

کردند؛ انه فکر و خياالت مينشستند در خقباًل زنان بيکار بودند، از صبح مي»: روستايي

گرفتند و دعوا پيش آمد، بهانه ميشد؛ ظهر که شوهرشان از سر کار مياعصابشان خرد مي

  .«دهد، سرحال هم هسترود فعاليتي انجام ميمي! آمد؛ ولي حاال نهمي

 مهم در رشد شخصيت انسان يگروهي عامل توانايي کار :مهارت و توانايي کشف

کند تا از افکار دي ران ايده ب يرند، عاليق خود را کمک مياست که به زنان 

داند چه مي»: گفتندزنان مي. هايشان برآيندگيري از استعدادبشناسند و در پي بهره

کند که چه جوري از ها بحث مياي دارد، وقتي هنري دارد، در اين گروهتوانايي

  .«هنرش استفاده کند

 ي مثل خودم داردکينم يبب يمن وقت»: گفتنديم ييازنان روست :رهبري ةتقويت روحي

در يك رم يگياد ميم ه من !اند و همه را کنار هم جمع کرده، خبچرخيم را گروه يك

 .«ت کنميت کنم، حمايريمد يك گروه راد، وفردا الزم بگروه کار کنم؛ اگر هم پس

و  يشخص يدر زندگمان دارند، يشان ايهاييکه به خودشان و توانا يزنان :خودباوري

 ترند،هايشان قاطعگيريخودشان را قبول دارند، در تصميم»: تر خواهند بوداجتماعي موفق
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 يكتوانم به عنوان يمن م. درنيتر ب مات بزرگيتصم دنناتوي، مدرنيگيم ميبهتر تصم

   .«نم کار کنماچرا من نتو ي به صادرات فکر کنم؛دکننده حتيتول

ق ي، تشوآوريممي گروه بهزنان را  يوقت»: کردنديان ميزنان ب :فعاليت ايجاد ان يزه براي

هم  ي و، هم شوهرداريدار، هم بچهيدارنهاهم خ دت کننيريمد درنيگياد مشوند، ييم

   .«را رونيبدر کار 

داشته  يراديا اي يبيمن ع ممکن است»: گفتنديزنان م ،نهين زميدر ا: پذيريانتقاد ةروحي

با  رها آنقدگروه ينا دراما  وم؛شيناراحت م !ب ويد، خب من نفر به يك يباشم، وقت

 يچ کسيه وييم که برطرف بشود؛گيم يراد همدي ر رام که راحت اويشيهم دوست م

  .«ودشيهم ناراحت نم

ها مزاياي کارهاي گروهي را به فعاليت در اين تشکل: گروهي کار تقويت روحية

 زنان. مانندمند شده، در تشکل ميبه کار گروهي عالقه دهد و اغلبآنها نشان مي

اي نداشتيم، مخصوصًا من که از يك روستاي قباًل ما زنان با هم رابطه»: گفتندمي

هايمان با هم ها شديم، بيشتر از فاميلولي االن جذب اين گروه. دي ر آمده بودم

 .«ارتباط داريم

. خواهندوستايي، کمتر از زنان روستايي مشورت ميهاي ردر خانواده: خانواده در زن جاي اه

را  ييروستا يهاهرچند اندک، نقش زنان در خانواده ي،ا استقالل مادي يت اجتماعيفعال

يک شوند؛ به گفتة نزد ة خودستي اه شايکند که زنان به جايکمک م ،تر کردهمشخص

ف يضع ي ر زنان را، دشوديعوض م ند مرداي، دشوديشتر مياستقالل زنان بخود آنها، 

ين زنان ا ي راالن د افتاده دست زن؛ نه کاًليت خاريمد رود؛ي، ارزش زن باال ماننددينم

 د،گردنيکه دنبال زنان م دن مردان هستنيبلکه ا د،گردنينم ننه دنبال مرداو آن خانه خا

  .«دکنياداره م را نهزن دارد خا. دکننيکار م دکجا دارن دننيبب
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هاي مختلف اجتماعي، با بهبود جاي اه زنان در خانواده و فعاليت: جامعه در نز جاي اه

زن دي ر . روي جاي اه زن تأثير دارد»: زنان معتقدند. شودجاي اه زن در جامعه بهتر مي

رود، ارزش زن خيلي باال مي». «گير نيست که فقط به فکر کار خانه هستيك فرد گوشه

 .«کندن موفق هست، احساس غرور ميکه از چشم دي ران يك زهمين

ها، ن تشکليت در ايبا فعالکه کردند يان ميزنان ب: خانواده در گيريتصميم قدرت

. گذارندير ميثأمات داخل خانواده تيبر تصم ،ابد و پس از آنييش مياطالعات آنها افزا

نه در خا دگذاريرد و نمیگياد مي هازيچ يليا خهتشکل ينا درزن »: گفتنديآنها م

 .«ماهشد يريگميتصم ياصل يهاهياز پا يکيمن  انة ما،خ دراالن ». «ديايش بيپ ياشتباه

ها، ت در تشکليزنان که تا قبل از عضو يزنان، برخ ةبه گفت: بيان نظر و عقيده در جمع

حضور  هم نکه مسلوال يدر جلسات ،تيشدند، پس از عضويدر جمع حاضر نم يحت

 هم چيديفهميم، نميم حرف بزنيدوبلد نب اصاًل هاآن وقت»: نندکيصحبت م ،دارند

  .«دکننيصحبت م ت،هسي که در شهر جلسات وند بهريم يحت هايبعض. موييب 

ند که وقتي عالوه بر کار خانه، کار دي ري نيز دکرزنان بيان مي: داريخانه مديريت

تا بتوانند همة کارها را انجام دهند کنند ريزي ميداشته باشند، براي انجام کارها برنامه

اين کارهاي بيرون باعث شده که برای »: و به کارهايشان نظم و ترتيب بدهند

هايم ريزي خاص داشته باشم، مثاًل زمان خاصي را براي بچهکارهايم، يک برنامه

ام برنامة زندگي. امب ذارم، زمان خاصي را براي کار خانه، زماني براي زندگي شخصي

کنم که چرا کنم، تحليل ميا روي کاغذ پياده کردم؛ آخر هر هفته برنامه را چک مير

نظمي از خودم بوده يا چيز دي ري، نظم خاصي ام موفق نبوده، بيبعضي جاها برنامه

 .«امآمده به زندگي

 یتوانند نقشي، مياجتماع يهاگفتند که با کار در عرصهيزنان م: جامعه براي سودمندي

اقتصاد  دراقتصاد کشورش،  در اندتويم»( زن: )در روستا و کشور داشته باشندد يمف

 .«جامعه يبرا ي باشددي، فرد مفي داشته باشدثرؤخودش نقش م ةجامع
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 ها براي زنان روستايي، شرح جمالت و مفاهيمهاي اجتماعي فعاليت در تشکلپيامد -2جدول 

 مفهوم جمالت برخي شرح

حاال درست اسنت  . دانستمقباًل هيچي نمي». «کنيمآييم، سؤال ميرويم، ميال، ميمان رفته بااطالعات»
يناد گنرفتيم چنه    ». «آورمها سنر در مني  حاال از خيلي چيزها و اين اداره... که سوادم کم است، ولي 

 .«ها هم يک ثروت است، اگر از آنها درست استفاده بشودها استفاده کنيم، زبالهجوري از زباله

يادگيري و 
 اطالعات

اگر جلسه باشند،  ». «دانينظر ميدهي، خودت را صاحبزني، نظر ميدر گروه، وقتي حرف مي»
. «مان بيشتر شدهرويم در جمع، اعتماد به نفسزنيم، چون ميرويم در گروه راحت حرف ميمي

 .«دهندجام ميريزد، پشت سرش آن کار را انشان ميوقتي يکي کار را انجام بدهد، بقيه ترس»
 عتماد به نفس

 کننم مديريت مني . ريزي کنم که هم به کار خانه برسم، هم به کار بيرونياد گرفتم چه جوري برنامه»
دهم کنه روز بتنوانم بنه کنار     ها انجام ميکنم، بيشتر کارها را شبريزي ميبرنامه». «همه چيز را

 .«بيرون خودم هم برسم

 مديريت

 داريخانه

دانند که در کشناورزي، در دامنداري، و در صننايع دسنتي هنم      خانة ما مي( اعضای همة)االن »
شود؛ شان بسته ميکنند، راه پيشرفتها وقتي زود ازدواج ميخيلي». «توانند کار کنندخودشان مي

توانند کارهناي   داند که مني وقتي مي». «شودشان فراهم ميها، امکان پيشرفتبا کار در اين گروه
 .«!انجام بدهد، چرا انجام ندهد؟بيشتري 

کشف توانايي 
 و مهارت

اگر سرپرست گروه خوب باشد، او هنم  ». «تواند مديريت يک گروه را به عهده ب يردمي( زن)»
 .«تواند يک جاي دي ر سرپرستي گروهي را به عهده ب يردمي

 روحية رهبري

ن ايمان دارند، اعتقاد دارنند کنه   خودشان به کارشا». «باعث شده که خودم را باور کنم( تشکل)»
گوينند چنرا منن    شان را باور کردنند و مني  زنان خودشان را، توانايي. تواند کار کندهر زني مي

 .«توانمنتوانم، من هم مي
 خودباوري

. «ها بياينند کاريشنان را بنه نمنايش ب ذارنند     توانيم نمايش اه برپا کنيم، زندر قالب تشکل مي»
. «شنود بنراي بقينه   اي ميبينند و ان يزهشوند، بقيه ميها موفق مياين تشکلوقتي چهار نفر در »
 .«روند دنبال آنکنند و ميشود، عالقه پيدا ميها، وقتي در مورد چيزي بحث ميدر گروه»

 ان يز  فعاليت

 برد باال، هر کسي هرچه به ذهنش برسد،پذيري و بيان نظر را در زنان ميروحية انتقاد( تشکل)»
-کنند و هرچه بقيه ميها اين زنان لج ميبعضي وقت». «دهدگويد؛ به نظر بقيه هم گوش ميمي

گويند نظر کنند و مياما بيايند اينجا و نظر همه را گوش بدهند، فکر مي! گويند نهگويند، آنها مي
 .«کنندآنها هم خوب است، دي ر به بقيه هم فکر مي

روحية 
 انتقادپذيري

روحينة کنار   ». «کنمتوانم با زنان دي ر کار کنم، ولي االن راحت با آنها کار ميکردم نميميقباًل فکر »
 .«خواهد کار گروهي انجام بدهيممان ميبيشتر دل». «کنمتر با گروه کار ميام باال رفته، راحتگروهي

روحية کار 
 گروهي

 جاي اه زن درگوينند عروسنم   منثاًل مني  . دکنن ت هم در خانواد  خودت، هم در خانواد  شوهرت فرق مني توضعي»
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 مفهوم جمالت برخي شرح

، !کنند ، چقدر خواهرشوهرم دربار  من ذوق مني !کنندشان ذوق ميشاغل است، چقدر دربار  عروس
شنود، شنوهرم هنر    االن در خانه همه چيز از زينر نظنر منن رد مني    ». «!کنندبيشتر دربار  تو ذوق مي

 .«کندکاري بخواهد انجام بدهد، اول با من مشورت مي

 خانواده

زنان روستا را بناور  ». «گذارندشود، بيشتر به زن احترام ميديد جامعه نسبت به زنان عوض مي»
هنا  وقتي در اين تشنکل ». «رودگيرند؛ ارزش زن روستايي باال ميکنند، آنها را دست کم نميمي

 .«دکنگويند که او دارد فالن جا کار ميکنند و میجا حرفت را قبول ميباشي، همه

جاي اه زن در 
 جامعه

. «گويم و نظنرم االن اهمينت بيشنتري دارد   اگر در خانه بخواهند تصميمي ب يرند، نظرم را مي»
تصنميم  ! کنند چه کاري انجام بدهنند بهتنر اسنت   قدرت تفکرشان بيشتر شده، فکر مي( زنان)»

 .«درستي ب يرند؛ اگر يک بار اشتباه کردند، آن را تکرار نکنن

قدرت 
 گيريتصميم

 در خانواده 

-راحت حرف». «دهيمپرسيم، اگر سؤالي هم پرسيدند، جواب ميهايمان را ميدر جمع راحت سؤال»

-کنردم، مني  قباًل اصاًل در جمع صحبت نمي». «پرسيمزنيم، اگر سؤالي داشته باشيم، ميهايمان را مي

 .«نم با زنان ارتباط برقرار کنمتواولي االن نه، خيلي بهتر شدم، راحت مي. شد،ترسيدم، رويم نمي

بيان نظر و 
عقيده در 

 جمع

منديريت  . ريزي کنم که هم به کار خانه برسم و هم به کار بينرون ياد گرفتم چه جوري برنامه»
دهم که روز بتوانم به ها انجام ميکنم، بيشتر کارها را شبريزي ميبرنامه». «کنم همه چيز رامي

 .«کار بيرون خودم هم برسم

مديريت 
 داريخانه

زن وقتني کناري   ». «توانم کاري انجام بدهم، من هم در جامعنه نقشني دارم  بينم من هم ميمي»
تواني خودت مي». «توانم مثمر ثمر باشمگويد من هم ميانجام بدهد، از اوقاتش استفاده کند، مي

 .«را حس کني، ببيني چقدر ارزش داري براي جامعه

سودمندي 
 براي جامعه

همه چيز ياد گرفتيم، سر از بانک و سنر از همنه   ». «جاروند به جهاد، بسيج، بانک، همهاالن زنان مي»
اي، سازماني، بانکي، چينزي؛ ولني االن بندون    ترسيديم برويم ادارهقباًل اصاًل مي». «آوريمچيز در مي

 .«ايمها را هم بلد شدهارههمة اد. آييمرويم و مياينکه به مردان ب وييم، هرجا کار داشته باشيم، مي

ارتباط با 
 نهادها

االن ». «تواند از خودش دفناع کنند  هر زني وقتي از حقوق خودش آگاهي داشته باشد، بهتر مي»
فرقي ندارد که دختران را زنده به گنور  ! مانددهند، مثل دوران جاهليت ميکه به زن اهميت نمي

يناد  ». «است که در جامعة اسالمي نبايد ديده بشنود  احترامي کنند، اين چيزيکنند يا به زنان بي
 .«گرفتم چه جوري از حق خودم دفاع کنم

دفاع از حقوق 
 خود

گذاشتند، االن قبول کردند که برويم فعاليت کنيم؛ اصاًل اين کنار را قبنول نداشنتند،    مردان اوايل نمي»
به شوهرانشان ب وينند کنه فنالن     توانندها ميخود زن« »گويند خوب استولي االن قبول دارند و مي

 .«کند و شوهرانشان را تشويق کنند که اجازه بدهند تا فعاليت کنندزن دارد کار مي

حذف سنت 
 هاي نادرست
 و متعصبانه

 هاي تحقيقيافته: منبع
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هنا، کارهناي اداري خنود را    گفتند که قبل از فعاليت در اين تشکلزنان مي :هانهاد با ارتباط

هاي مربنوط مراجعنه   اکنون خودشان به ادارهسپردند، ولي هميا به شوهرانشان ميبه دي ران 

يناد گنرفتم کارهنايم را خنودم     »: انند کنند و در اين زمينه، اطالعات زيادي کسنب کنرده  مي

 . «طوري استرفتم، ولي االن بلد شدم چهوقت به بانک نميها هيچآن وقت. انجام بدهم

به آنها کمک  ياجتماع يهاتيفعال که کردنديان ميب ييوستازنان ر :خود حقوق از دفاع

حنق و   بنا  يياهن جورينک االن »: گفتنند يآنها م. کند با حق و حقوق خود آشنا شونديم

يسنت کنه   له نيبه اصنطالح وسن   يکم که زن فقط يندايم، مويشين آشنا محقوق خودما

 .«دکن ينيآفراند در کنار مردش نقشتويم د؛انجام بده فقط کار خانه را

امنا  . در جامعنة روسنتايي، مردسناالري وجنود دارد     :هاي نادرست و متعصنبانه سنت حذف

 گرايانههاي تعصبتواند اين حصارها و سنتافزايش اطالعات و حضور زنان در جامعه مي

اش همنه »: داشنتند زننان اظهنار مني   . را شکسته، تساوي را جاي زين برتري مرد بر زن کنند 

( زننان )تا غروب در خانه باش، اين کار را بکن آن کار را بکن؛ ولي وقتني   دستور که صبح

شنوند بنه اينکنه    آيند از محيط خانه بيرون و تالش کنند، مردان هنم ببيننند تشنويق مني    مي

 . «ها فعاليت خارج از خانه هم داشته باشنداجازه بدهند زن

  ييزنان روستا يها براتشکلفعاليت در  ياقتصاد يهاامدپي

ي فعالينت  اقتصناد  يهنا امند يپ ينةدر زم ييشرح جمالت و نظرات زنان روستا 9جدول 

  .دهديکمپوست را نشان ميد ورميتول يهاتشکل زنان در

ش درآمند خانوارهنا را   يزننان در افنزا   يهنا نقش تشکل ييزنان روستا :ش درآمدافزاي 

ش يافنزا  ،(Nagavallemma et al., 2006)ناگاوالما و همکاران . کننديم يار مهم تلقيبس

کمپوست يد ورميتول يهاتشکل ي فعاليت درامدهايدر هند را از پ ييدرآمد زنان روستا

زن  ي، ولن ي نداشته باشدچنانيد شوهرش درآمد آنشا»: ييزنان روستا به گفتة .انددانسته

  .«دنه باشخرج خااند کمکتويم کند وياز هنرش استفاده م
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ها برای جامعة روستايي، شرح جمالت و تشکل فعاليت زنان درقتصادي پيامدهاي ا -3جدول 

 آنها تعداد تکرار

 پيامدهاي 

 اقتصادي
 تکرار شرح برخي جمالت

افزايش 

 درآمد

کنند، منثاًل   خيلي کمک مني ». «توانند روي اقتصاد تأثير ب ذارنداگر زنان گروهي بشوند، بيشتر مي»

هرچنند،  ». «اندازيم، و درآمندي دارينم  رويم کاري راه مييم، ميگيرها ميهايي که در اين گروهموا

 .«خورددرآمدش کم باشد، به درد خانواد  روستايي مي

88 

 و اندازپس

-سرمايه

 گذاري

انداز نبودند؛ ولني االن روی حسناب   ها اصاًل به فکر پسخيلي تأثير گذاشته، قباًل خانم»

اينن درآمندها   ». «اندازشان بيشتر شنده ب نيفتند، پسيا روی حساب اينکه از بقيه عق شانپيشرفت

 .«رسدکند و در دقيقة نود به دادمان میهايشان کمک ميو فعاليت

78 

 ايجاد

 اشتغال

فعاليت زنان بيشتر شده، به سمت کارهناي دي نر رفتنند و    ». «ها وام گرفتند و با آن کار انجام دادندخيلي»

 .«کنند که چه کاري با آن انجام بدهند بهتر است، فکر ميگيرندوامي مي». «درآمدها بيشتر شده

 

31 

 نقش حذف

 هاواسطه

نشسنتند ينک   خواستند قالي ببافند، مني قباًل اگر مي. داننداالن زنان دربار  بازار کلي چيز مي»

گوينند چنرا   نشستند که بيايد ببرد؛ ولي االن مني شد، مينفر نخ بياورد ببافند؛ تمام هم که مي

سيلة واسطه کارمان را انجام بدهيم؟ چرا خودمان کار را دسنت ن ينريم؟ االن خودشنان    به و

. فروشند و درآمدشان هم بيشنتر اسنت  خودشان هم مي! بافندآيند و ميکنند و مينخ تهيه مي

 .«دارنداين دالالن را از اين وسط برمي

73 

 هاي تحقيقيافته: منبع

 .انند انداز پني بنرده  ها به اهميت پسفعاليت در اين تشکلزنان با  :گذاريانداز و سرمايهپس

اننداز را بناال   ها توان پنس ن طرحيا که ز نشان دادين( 2932)زاده ق مجتهد و حسنيتحق

: بنه گفتنة زننان   . کنند پذير ميگذاري بيشتر را در فرايند توليد امکانبرد و سرمايهمي

 روی کنه دسنت   دسنتن يکنار ن يب. سنت ي مردم و رواج کارشان ارفع گرفتار اندازهاپس»

 .«استش خود به نفع و خودش د، برایتالش کن هچسي هرهر ک. ب ذارنددست 
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روسنتا   درمنا  . شنود يشنرفت روسنتا من   يباعث پ( تشکل)»: گفتنديزنان م: ايجاد اشتغال
از  يزننان کنه درآمند   . ميلباس و پوشاک نداشنت   م، مغازينداشت ياطيم، خينداشت يعطار

را  درآمندش ». «دکننيبرطرف م ي ما راازهاين د ومغازه زدن يکم د، هر کدانن راه داشتيا
 .«شوديميي زااشتغال ي هماعده يبرا يم؛کنيم ي رد ياهم صرف کاره

 يي، شناسنا يير زننان روسنتا  ياند که با ارتباط با سااد گرفتهيزنان  :هاحذف نقش واسطه
 هنا را از ن تا حد ممکن دست واسنطه اشتيکار و فعال يدر فضا يبازارها و عوامل اصل

د بذر گندم و کود، پول ين، زمان خريمااهکشاورز»: کوتاه کنند ي خودديتول يهاتيفعال
از  يولن  د؛فروش کننيشپ شان راا محصولي درنيب  يپول سود دمجبور بودن د ونداشتن

 .«شوديزماني که زنان مشغول فعاليت شدند، خيلي از اين مشکالت به کمک زنان حل م

و  ياجتمناع  يهنا امند يپ يننة در زم يم کلن ي، مفناه ييبا توجه به اظهارات زنان روستا
م مربنوط بنه هنر    يرمفناه ياسنتخراج و ز  ييزنان روسنتا  يهاتشکلفعاليت در  ياقتصاد

م و ين مفناه ين بنا اسنتفاده از ا  . ه استزنان مشخص شد يهاز از صحبتين يمفهوم اصل
هنا  امند ينسبت بنه پ  يکل يديشده است که د يها طراحامديپ يدرخت نمودارم، يرمفاهيز

 .(2ن ار  ) دهديارائه م

 بنزرگ  يهنا سنازمان  در يفنناور  يهنا شرفتيپ و مهم يهاينوآور که داده نشان تجربه
 يو سنازگار  افتاد نخواهد اتفاق طيمح با آنها يريپذانعطاف عدم تيماه خاطر به يدولت

. دين آيبرنم يدولت  ديچيپ و بزرگ ساختار کي از که است يزيچ رييتغ حال در طيمح با
 يهنا تين جاد و رقابت فعاليا طيشرا ةتوسع ثرؤم راه تنها ساختار، نيا از رفتبرون يبرا

ت يريزنان اسنت کنه بنا مند     يهان ساختارها تشکليا ةاز جمل ؛است کوچک ياقتصاد
 . به دنبال خواهند داشت ييستارو ةجامع يمثبت فراوان برا يامدهايح، پيصح

هاي نياز اقتصادي يکي از عمده عواملي است که زنان روستايي را به فعاليت در تشکل
کارآفريني  ةتوانند به عنوان مراکز توسعهاي زنان روستايي ميتشکل. کندزنان تشويق مي
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آموزش . دهندسهم زنان روستايي در درآمد خانوار را افزايش  کرده،و ايجاد اشتغال عمل 
کارهاي خان ي وو کسب ها به سمت کارآفرينيگران روستايي براي هدايت تشکلتسهيل

 ،هاي حاکم موجود بيرون رفتهزنان روستايي بايد از کليشه. مهم ايفا کند یتواند نقشمي
حمايت سازمان جهاد  ،در اين زمينه. بپروراننددر خود شجاعت انجام کارهاي جديد را 

کار گروهي  ترويج. هاي زنان الزم استها و نيز تشکلراکز ترويج شهرستانکشاورزي، م
 چندبرابر را زنان اقتصادي توانمندسازي افزايش از ناشي مزاياي و فوايد زنان و کارآفريني

 استقالل افزايش :اند ازعبارت زنان اقتصادي توانمندسازي افزايش از دي ر مزايای .کندمي
 قرار ال و و ،همسران  سوءاستفاد برابر در ايستادگي توانايي نان،ز مالي وابست ي و عدم
  .جامعه در دي ران براي آنها گرفتن

 از تا شود فراهم زنان حضور اقتصادي و سياسي فرهن ي، اجتماعي، بستر بايد
 جامعه و خانواده اقتصادي ةتوسع راستای در آنها نوآوري و خالقيت فكري، نيروي

در  يي اه زنان روستايت در تشکل را بهبود جايفعال يامدهاياز پ يکيزنان . شد مندبهره
 ، همچنين،ييزنان روستا. داننديم ياجتماع يهانقش يفايز شهامت ايجامعه و ن

در  خودو حضور فعال  ياجتماع يرفت از حصارهابرون يبرا يزنان را راه يهاتشکل
 به توسعة يابيدست يبرا ييهاشکلن تيچن ةت و توسعيحما رو،از اين .داننديجامعه م

  .نمايدضروری می يمنابع انسان
 ساختارهاي و کارکردها کنترل برایگروهي  هايفعاليت در زنان مشارکت فزايشا

 عدم از جمله يليدال به اما. استزنان  هايحرکت پايداري اصول از قدرت کسب
 و ،يجيترو خدمات و يفناور ،ن، اعتباراتيزم مانند هاييدارا و ديتول منابع به يدسترس

. است شده محدود هايريگميتصم در زنان توان مردان، با سهيمقا در هاآن يسوادکم زين
 به ،يردولتيغ و يدولت يهاسازمان و هابه تشکل ييروستا زنان يدسترس عدم ،نيهمچن

از  مؤثر نقش يفايا عدم زين و زنان با ارتباط در هاسازمان نيعملکرد ا ضعف ليدل
 الزم، يها آموزش از يبرخوردار عدم به علت هاسازمان نيا عضو ييروستا زنان يسو
 و ياجتماع مختلف يهاعرصه در زنان يريکارگبه و يتوانمندساز يجد موانع از

شمار بهش حضور زنان در اجتماع يافزا يهااز راه يکيزنان  يهاتشکل .است ياقتصاد
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ان ينما يخوببه ييگران روستاليالزم به تسه يهاآموزش ةلزوم ارائ رو،از اين. رودمی
لزوم دقت  ت آنها دارد؛ بنابراين، بايديمهم در موفق یها نقشن تشکليت ايريمد .است

 را نيز ک گروهيت يريمد يبرا هاو آموزش آن ييگران روستاليشتر در انتخاب تسهيب
 . يادآور شد
 فرهنگ زنان، وجود يهاهارتم يارتقا يبرا کمتر يآموزش يگذارهيسرما
 و در خانواده خاص يباورها و هاسنت وجود کار، طيمح بودن نامناسب ،يمردساالر

 مشارکت نيينرخ پا عوامل نيترمهم از هاتيفعال يبرخ در زنان اشتغال به يمنف ن رش
زنان را  يهاتشکلفعاليت در  يامدهاياز پ يکي ييزنان روستا .رونديم شماربه زنان

 يهامختلف تشکل يهاد بر جنبهيکأت. دانندينادرست و متعصبانه م يهاذف سنتح
 ةنيآموزش در زم ةها، ارائتشکلفعاليت در امد يرامون پيزنان پ يهازنان، بحث در گروه

جذب زنان  يها برات تشکليتواند در موفقيحضور زنان در جامعه م يراهکارها
  .ثر باشدؤم ييروستا

وري آنها در افزايش و بهبود بهره به ازين مورد اطالعات وه اعتبارات دسترسي زنان ب
 يبرا يشتريب يالت اعتباريتسهکه شود يشنهاد ميپرو، از اين. دانجامكشاورزي مي

  .دشوتر ن اعتبارات راحتيآنها بد يدسترس ده،زنان در نظر گرفته ش يهاتيفعال
 دهند و تاکنون نيز انجام مردان را مهم کارهايهميشه بايد  که جنسيتي اين باور

 زنان به فعاليت مردان است که شده باعث ،بوده روستا در اجتماعي کار تقسيم مالک
 موجب ؛ چنين رويکردیشوند قائل نانکار ز براي کمتري امتيازهای و ندهند اهميتي

 نانز زندگي بهبود بايد براي که تغييراتي ةزمين در زنان هم و مردان هم که شودمي
 زنان و در نتيجه، پيش گيرند در انفعالي موضعي يا و نشوند قائل اهميتي گيرد، صورت

. مانندمیباز جامعه در فعال و مؤثر مشارکت و اجتماعي هايصحنه از خود به خود
. ن ببردينادرست را کمرنگ کرده و از ب ين باورهايتواند ايها محضور زنان در تشکل
 آنها يريگميش قدرت تصميافزا هها بدر تشکل هاحضور آن عه،به گفتة زنان مورد مطال

 يو ارتقا ،ياجتماع مشارکت شيجامعه، افزا در ييروستا زنان شدن در خانواده، مطرح
 .ده استانجامي آنها يسطح آگاه
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1- vermicompost بنه معنني    ،(كود آلي)و كمپوست ( كرم خاكي)متشكل از ورمي  ،كمپوستورمي؛

  .آيددست ميوعي كود آلي است كه از فعاليت كرم خاكي بهن
2. snowball sampling 

3. coding and developing category systems  

4. creating hierarchical category systems 
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