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كورش رضائيمقدم و ليال نعمتپور
تاريخ دريافت2930/5/02 :



تاريخ پذيرش2939/0/9 :

چکيده
تشكلهاي زنان ،چنانچه بهدور از تبعيض و در پرتو مشاركت عمومي براي اشتغال شايستة زنان
شكل گيرد ،در تحقق عدالت اجتماعي بسيار مؤثر خواهد بود .توليد ورميکمپوست توسط
تشکلهاي زنان روستايي از طرحهاي سازمان جهاد کشاورزي و بهويژه دفتر امور زنان روستايي
و عشايري بود كه اهداف گوناگون را دنبال ميکرد .پژوهش حاضر در  2932بهمنظور شناخت
پيامدهاي فعاليت در تشکلهاي توليد ورميکمپوست براي جامعة روستايي در استان فارس و با
جامعة آماري  09تن از زنان عضو تشکل به روش گلوله برفي انجام شد .يافتههاي پژوهش نشان
داد كه از مهمترين تأثيرات اين تشکلهاي زنان بر جامعة روستايي ارتقاي سطح آگاهي زنان و
نيز افزايش اعتماد متقابل بين آنهاست؛ همچنين ،از مهمترين پيامدهاي فعاليت در اين تشکلها
براي زنان روستايي افزايش اعتماد به نفس و تقويت روحية رهبري است؛ حذف نقش واسطهها
و ايجاد اشتغال نيز از جمله پيامدهاي اقتصادي فعاليت در اينگونه تشكلها بهشمار ميروند .در
پايان مقاله ،نكاتي کاربردي از جمله ترويج کارآفريني زنان در تشکلها و ارائة آموزشهاي الزم
به تسهيلگران و زنان روستايي پيشنهاد ميشود.

 بهترتيب ،نويسنند مسنلول و دانشنيار گنروه تنرويج و آمنوزش كشناورزي ،دانشنكد كشناورزي ،دانشن اه شنيراز
( ،)rezaei@shirazu.ac.irو دانشجوي كارشناسي ارشد ترويج و آموزش كشاورزي ،دانشكد كشاورزي ،دانش اه شيراز.
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کليدواژهها :توليد ورميكمپوست ،توانمندسازي ،پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي ،تشکل ،زنان
روستايي ،فارس (استان).
***

نيروي انساني نقشي تعيينكننده در توسعه و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي كشورهاي در
حال توسعه ايفا ميکند .برخي از پژوهش ران دليل عمد پايين بودن پيشرفتهاي
فناوري در كشورهاي در حال توسعه را نه به محدوديت عاملهاي توليد بلكه به عدم
توسعهيافت ي منابع انساني نسبت ميدهند (ميرترابي و همکاران .)2933 ،در اين راستا،
بايد بخشي از سهم سرمايهگذاري دولت در توسعة منابع انساني به زنان تخصيص يابد؛ و
جهتگيري توسعة منابع انساني در امور زنان نيز بايد از افزايش كارآيي نيروي كار زنان
فراتر رود و رشد اجتماعي ،فرهن ي و سياسي آنها را در فرايند توسعه دربرگيرد.
هرچند ،ضرورت و الزام اقتصادي اشتغال و مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي
همواره در تاريخ توسعة جوامع روستايي مطرح بوده اما در اين زمينه ،هنوز براي زنان
روستايي وضعيت مطلوب ايجاد نشده است كه يكي از داليل آن توجه اندك به آموزش
زنان و عدم بسترسازي مناسب براي ايجاد فرصتهاي اشتغال آنهاست (پاپزن و
همکاران .)2932 ،عدم موفقيت پروژههاي روستايي در تأثيرگذاري بر توليد محصوالت
كشاورزي به علت غفلت از نقشهاي اساسي زنان در برنامهها بوده است (.)Schuster, 1982
به باور ،کول و باچايان ( ،)Cole and Bachayan, 2007بيشتر برنامههاي آموزشي-
ترويجي مخصوص مردان است و زنان معموالً فراموش ميشوند .تا زماني كه زمينة
گسترش تواناييهاي زنان روستايي فراهم نشود و آنها به درجهاي از توانمندي در
تسلط بيشتر بر منابع و كسب منافع در راستاي خوداتكايي قابل قبول و مشاركت در
تصميمگيريها نرسند ،اين بازي ران پنهان به جاي اهي كه درخور منزلت انساني
آنهاست ،دست نخواهند يافت (رمضانپور .)2933 ،راهبردهايي گوناگون براي
برخورداري زنان از منافع توسعه در قالب نظربههاي متعدد و از ديدگاههاي مختلف
مانند زنان و توسعه ،جنسيت در توسعه و زنان در توسعه ارائه شده است که جديدترين
آنها بر توانمندسازي زنان براي مشارکت در فرايند توسعه تکيه دارد .به عقيد مالهاترا و
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شولر ( ،)Malhatra and Schuler, 2002توانمندسازي فرايندي است که طي آن ،زنان
قادر به سازماندهي خود ميشوند ،اعتماد به نفس خود را ارتقا ميبخشند و از حقوق
خود در ارتباط با انتخاب آزاد و کنترل بر منابع استفاده ميکنند.
زنان با حضور در تشكلها ،عالوه بر برخورداري از مزاياي اقتصادي ،فرصت كسب
تجربه در زمينة رهبري و مديريت و همچنين ،شكستن حصارهاي جدايي آنها از نيمة دي ر
جامعه را بهدست ميآورند .افزون بر اين ،فعاليت در گروههاي كاري زنان به آنها كمك
ميکند تا حس خودباوري را كه پيشنياز مشاركت در تشكلهاست ،بهدست آورند.
تشكلهاي زنان بستري مناسب براي تأثيرگذاري آنها در تحقق عدالت اجتماعي است
(آجيلي و همکاران .)2933 ،با فراهم شدن زمينههاي اشتغال مناسب ويژ زنان روستايي ،مثل
طرح توليد ورميکمپوست( ،)2ميتوان نقش آنها را نمايانتر کرد .ورميکمپوست محصول
توليدشده از تجزية مواد آلي از طريق فعل و انفعاالت بين کرم خاکي و ميکروارگانيسمهاست
( .)Arancon et al., 2005; Gupta and Garg, 2008; Singh and Suthar, 2012توليد
ورميکمپوست يک فناوري کمهزينه براي فرآوري يا تغيير زبالههاي ارگانيک بوده
( )Padmavathiamma et al., 2008و داراي مزاياي متعدد است :بيبو ،مقرون بهصرفه،
و عاري از عوامل بيماريزا و آلودگي است ( .)Ozawa et al., 2005بدين ترتيب ،توليد
ورميکمپوست از دو جهت اهميت دارد؛ يكي آنکه حجم زيادي از مواد زائد آلي با اين
روش بازيافت ميشود و از نقطهنظر اقتصادي و زيستمحيطي مهم است ،دي ر آنکه
استفاده از ورميکمپوست توليدشده در زمينهاي کشاورزي سبب بهبود کيفيت خاك،
رشد گياهان و کاهش مصرف آب ميشود که چهبسا صرفة اقتصادي فراوان را بهدنبال
داشته باشد .تشکلهاي زنان روستايي در استان فارس و با حمايت دفتر امور زنان
روستايي و عشايري در زمينههاي مختلف از جمله توليد ورميکمپوست فعاليت ميكنند.
تشکلهاي روستايي ميتوانند پيامدهاي مثبت فراوان براي جامعة روستايي داشته باشند.
هدف کلي پژوهش حاضر شناخت نقش و تاثير تشکلهاي توليدکنند ورميکمپوست بر
زنان و جامعة روستايي بوده و در اين راستا ،اهداف اختصاصي زير دنبال شده است:
 شناخت پيامدهاي اجتماعي فعاليت زنان در تشکلهاي ورميکمپوست براي جامعة روستايي؛
 شناخت پيامدهاي فعاليت در تشکلهاي توليد ورميکمپوست براي زنان روستايي؛ و
 شناخت پيامدهاي اقتصادي فعاليت در تشکلهاي توليد ورميکمپوست براي زنان روستايي.
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پژوهش حاضر در  2932با بهرهگيري از روش كيفي مصاحبة عميق و ساختارمندانجام
شده است .بدين منظور ،دستورالعملي در زمينة شناسايي پيامدهاي فعاليت در تشکلهاي
زنان روستايي طراحي شد .تعداد  09تن از زنان عضو تشکلهاي توليد ورميکمپوست
شهرستانهاي کوار (روستاي نوروزان) ،مرودشت (روستاي مقصودآباد) ،پاسارگاد
(روستاي وکيلآباد) و بيضا (روستاي ابراهيمآباد) در استان فارس ،با استفاده از روش
()0

نمونهگيري گلوله برفي

در زمينة کارکردهاي تشکلهاي توليد ورميکمپوست مورد

مصاحبه قرار گرفتند .براي برداشت عميق اطالعات مصاحبهشوندگان از ضبط صوت و
دوربين تصويربرداري (تلفن همراه) استفاده شد .سپس ،اظهارات زنان روستايي بهدقت
مورد بررسي قرار گرفته و به صورت مکتوب درآمد .براي تحليل يافتهها ،از نظامهاي
کدبندي و توسعة طبقات( ،)9شمارش و نظامهاي طبقهبندي سلسلهمراتبي( )4استفاده شد.

پيامدهاي فعاليت در تشکلهاي زنان براي جامعة روستايي در قالب پيامدهاي اجتماعي
و اقتصادي بررسي شده و مفاهيم بهدست آمده از مصاحبه با زنان واکاوي شده است.
پيامدهاي اجتماعي فعاليت در تشکلها
پيامدهاي فعاليت در تشکلها در زمينة تضاد اجتماعي ،اعتماد و انسجام اجتماعي و
توسعة روستايي و نيز اثر تشکلها بر ويژگيهاي فردي زنان روستايي بررسي شده و
جمالت زنان در جدول  2و نمودار درختي عناوين موضوعات در ن اره  2آمده است.
اعتماد متقابل ميان زنان روستايي :زنان روستايي ،در زمينة کار و فعاليت خود ،بهويژه به
اعتماد متقابل بسيار اهميت ميدهند .فعاليتها و رفتارهاي آنها اغلب بر پاية اعتماد شکل
ميگيرد؛ به گفتة خود آنها« ،در روستا ،برعکس شهرها ،زنان خيلي همدي ر را ميشناسند.
کسي حس بدبيني به هم ندارد .اگر من ده ميليون داشته باشم ،بهراحتي ميدهم دست
همسايهام ،ميگويم برايم ن ه دار .زنان بيشتر به هم اعتماد ميکنند ،به هم کمک ميکنند».
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پيامدهای فعاليت زنان در تشکلهای توليد ورمیکمپوست
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منبع :يافتههاي پژوهش

نگاره  -7نمودار درختي پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي فعاليت در تشکلهاي زنان روستايي
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بهبود تعامالت زنان روستايي :فعاليتهاي اجتماعي زنان و اظهار نظر همة اعضا در
زمينههاي مختلف بر اطالعات زنان ميافزايد .به گفتة خود آنها ،فرد «با چند نفر دي ر
آشنا ميشود ،چيزهاي جديد ياد ميگيرد ،و بيشتر ميتواند با مشکالت کنار بيايد».
کاهش اختالفات ميان زنان روستايي :زنان ميگفتند كه با انجام کارهاي جمعي ،احترام
به دي ران بيشتر شده ،اختالفات کمرنگتر ميشوند؛ به گفتة خود آنها« ،ما قبالً اگر با
هم اختالفي داشتيم ،در اين تشکلها با هم يکي شديم ،دي ر اختالف نداريم ،دي ر
اختالفي بينمان نيست .االن خيلي همدي ر رو دوست داريم و در کارها به هم خيلي
کمک ميکنيم».
تقويت همدلي ميان زنان :به گفتة زنان مصاحبهشونده« ،وقتي با زنان يك گروه ميشوي،
حس ميکني اعضاي گروه جزو خانوادهات هستند .هر حرفي يا مشکلي داشته باشي ،به
آنها ميگويي؛ دوست داشته باشند ،قبول ميکنند و اگر هم مخالفتي داشته باشند ،راحت
ميگويند».
امنيت خاطر با تعلق به گروه :در کار جمعي ،اعضا نسبت به کار احساس مسلوليت
دارند و خود را متعلق بدان ميبينند و مانند يک پيکر واحد عمل ميکنند (قهار و
همکاران .)2933 ،زنان روستايي با عضو شدن در تشکلها خود را به گروهي وابسته
ميدانند و اين گروه را مرجعي براي مشکالت و نيازهايشان ميدانند؛ و به گفتة خود
آنها« :وقتي احتياج يا مشکل داشته باشيم ،به ما کمک ميکند ،جايي هست برويم و درد
دلهايمان را ب وييم».
شهامت در ايفاي نقش اجتماعي :در اکثر روستاها ،زنان فقط به کارهاي خانه ميپردازند و
وظيفة خود را رسيدگي به امور منزل ،تربيت فرزندان و پختوپز ميدانند ،در حالي که با
قرار گرفتن زنان در جاي اههاي اجتماعي خارج از چارچوب خانه ،تسريع فرايند توسعة
روستايي امكانپذير ميشود .تشکلهاي زنان ميتوانند زمينهساز حضور زنان در اجتماع
باشند؛ چنانكه زنان روستايي در مصاحبههاي خود نيز گفتهاند كه ياد گرفتهاند توکل کنند،
نترسند و کاري را انجام بدهند؛ و در جامعه نقشهاي متفاوت به عهده گرفتهاند.
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آيندهن ري :فعاليتهاي اجتماعي توجه زنان را به آينده جلب ميكند؛ زنان در پي تأمين
آيندهاي ايمن هستند« :ياد گرفتيم پسانداز داشته باشيم ،چونکه آدم نميداند صبح فردا
چه ميشود .يك وقتي گير ميکني ،همة اينها به دادت ميرسد».
مطرح شدن زنان روستايي در جامعه :زنان ميگفتند« :قبل از اينکه اين تشکلها راه بيفتد،
وقتي ميگفتند زن روستايي ،جوري ميگفتند که يعني هيچي بلد نيست .وقتي آمدند و
توليد ورميکمپوست را راه انداختند و کود توليد شد و کشاورزان خريدند ،درختان جوانه
زد و جان گرفت و محصول بيشتر شد ،دي ر به زنان به چشم دي ري ن اه کردند».
تربيت صحيح نسل آينده :در جلسات مرتبط زنان روستايي ،اطالعاتي مفيد در زمينههاي
تربيت فرزندان و نحو رفتار با آنها ارائه و در مورد آنها بحث ميشود« :به زن روستايي،
اگر اهميت بدهي ،به او ب ويي تو ميتواني فالن کار را انجام بدهي ،روي بچة خودش
هم تأثير ميگذارد ،بچة او هم موفقتر ميشود .اين تشکلها مادر خانواده را آموزش
ميدهد ،مادر خانواده هم بچهها را بهتر تربيت ميکند».
افزايش مشارکت اجتماعي :فعاليت زنان در قالب تشکل زمينة حضور آنها در جامعه را
فراهم کرده ،آنها را در توسعة روستايي دخيل ميکند؛ و به گفتة خود آنها« :در گروه،
هر کسي نظري دارد؛ وقت ي چند نفر نظر بدهند ،ميشود جمعبندي کرد و تصميم بهتري
گرفت .زنان با اين کار در اقتصاد کمکحال ميشوند».
ارتقاي سطح آگاهي :زنان روستايي بيان ميداشتند« :اين تشکلها روي خانمها تأثير
گذاشته ،دارند از اطالعات هم استفاده ميکنند و روابطشان بيشتر شده است».
بهبود روابط خانوادگي :در اين زمينه ،به گفتة مصاحبهشوندگان« :رابطة خانوادگي بيشتر
شده ،زن و مرد احترام بيشتري به هم ميگذارند .مردان فهميدند که اگر زنان هم فعاليت
کنند ،خيلي بهتر است؛ در اين صورت ،دونفره بار زندگي را به دوش ميکشيم ،خيالمان
هم راحتتر است .االن زنان روستايي براي مردان روستايي جاي اهي دي ر دارند ،يك
احترام دي ر به آنها ميگذارند».
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جدول  -1پيامدهاي اجتماعي فعاليت زنان در تشکلها براي جامعة روستايي ،شرح گفتههاي
پاسخگويان و تعداد تکرار آنها
پيامدهاي

شرح برخي جمالت

اجتماعي
اعتماد متقابل
ميان زنان
روستايي

«اين زنهايي که با آنها کار ميکنم ،اگر پول دستي هم بخواهند ،راحت بنه آنهنا منيدهنم؛
مدرک هم نميگيرم»« .ميتواند اعتماد محلي را باال ببرد»« .اعتماد زنان به هنم بيشنتر
ميشود .دور هم جمع ميشويم؛ بيشتر رفت و آمد ميکنيم»« .االن همة زنان يك گروه

بهبود تعامالت
زنان روستايي

بانکها کارهايمان را انجام بدهيم».

ميان زنان

33

«اطالع رساني بيشتر شده ،عالقة زنان روستايي به هم بيشتر شده ،بيشتر ميروند و
ميآيند»  « .خيلي وقتها با مشورت مشکالت مان حل شده ،از حال همدي ر خبنر

38

داريم ،همفکري ميکنيم» .

امنيت خاطر با

«يك گروه دارند که حاميشان هستند ،يك جور احساس امنيت دارند»« .ياد ميگينرد ينك

تعلق به گروه

جايي که رفت ،چه جوري کارش را راه بيندازد؛ به جايي ،گروهي ،وابسته ميشود».

شهامت در

«باعث فعاليت بيشتر زنان ميشود ،مشارکتشان در فعاليتهاي اجتماعي بيشتر منيشنود؛

ايفاي نقش

در زمينههاي مختلف ،در نقشهاي مختلف ظاهر ميشوند»« .زن ياد ميگينرد كنه بايند در

اجتماعي

31

هستند ،بيشتر همدي ر را قبول دارن».
«در زمينههاي مختلف ،چيز ياد ميگيريم ،ياد گرفتيم چه جوري برويم به ادارههنا ،در

تقويت همدلي

تکرار

77

34

جامعه ،سري ميان سرها در بياورد؛ روي پاي خودش بايستد».
«آدم هم آيند بچهاش ،هم آيند خودش ،و هم رضايت خانوادهاش تأمين منيشنود».

آينده ن ري

«ياد گرفتيم به فکر خود و آيند خودمان باشيم؛ کاري ،فعاليتي ،انجام بدهيم .درآمدي
هرچند جزئي هم داشته باشيم ،خوب است».

73

تشكلهاي توليد ورميكمپوست ،راهكاري ...
پيامدهاي

شرح برخي جمالت

اجتماعي
مطرح شدن
زنان روستايي
در جامعه
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تکرار

« در روستا ،به نظرات زنان اهميت نمي دهند ،ولي با فعاليت در اين تشکلها ،يناد
مي گيريم نظرمان را بيان کنيم»  « .زنان هميشه دوست دارند كه در جاهايي خودشان
را نشان بدهند ،در جايي ب ويند كه مي توانيم فالن کار را انجام بدهيم؛ اين تشکلها

38

اين فرصت را به آنها ميدهد» .
«ما اگر اين کار را کنيم ،بچههايمان که بزرگ ميشوند ،جوان منيشنوند ،بعنداً بيشنتر يناد
ميگيرند ،هم درآمد دارند ،هم محيطشان را تميز ن ه منيدارنند؛ روي زنندگيشنان تنأثير

تربيت صحيح

ميگذارد»« .االن مينشينيم نظرمان را ميدهيم؛ من ،شوهرم ،بچههنا کنه ببيننيم کندام بهتنر

نسل آينده

است! ،بچههايمان -درست است كه کوچکاند -ممکن است نظر خيلي خوبي ندهند ،ولي

73

ياد ميگيرند كه فکر کنند ،ميفهمند كه برايشان ارزش قائليم .مشورت کردن را ياد ميگيرند».
بهبود روابط

«حتي روابط خانوادگي ،روابط زن و شوهر را هم تحت تأثير قرار داده! روابط گرمتنر

خانوادگي

و صميمانهتر شده».

افزايش

«با اين کارها ،زنان روستايي هم وارد جامعه ميشوند .پيشنرفت فقنط توسنط منردان

مشارکت

صورت نميگيرد ،زن هم به عنوان جزئي از جامعه بايد نقش داشته باشد»« .االن زنان

اجتماعي

دارند پا به پاي مردان ،جامعه را ميسازند؛ دارند وارد اجتماع ميشوند».

ارتقاي سطح
آگاهي

74

71

«االن پيشرفت کردم ،به جلسهها که ميآيم ،چيزهاي جديد ياد منيگينرم»« .در جمنع
نشستم ،اطالعاتم بيشتر شده ،بهتر ميفهمم»« .مثالً من نميدانستم ميشنود از پوسنت

89

ميوه کود توليد کرد ،يا از اين کرمها اطالع نداشتم».

منبع :يافتههاي تحقيق

پيامدهاي فعاليت در تشکلها براي ويژگيهاي فردي زنان روستايي
پيامدهاي اجتماعي فعاليت در تشکلهاي زنان و بهويژه تأثير آن بر زنان روستايي
بررسي شده ،كه شرح جمالت زنان روستايي در جدول  0آمده است.
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يادگيري و اطالعات :زنان ميگفتند« :االن اطالعاتمان رفته باال؛ زني که رفته ،آمده چهارتا
حرف شنيده ،چهارتا چيز ديده ،خيلي بهتر از کسي است که هميشه در خانه نشسته».
اعتماد به نفس :مهمترين اثر تشکلها ،به گفتة همة زنان روستايي ،افزايش اعتماد به
نفس آنها بوده که پيامدهاي مثبت دي ر و از آن جمله عالقه ،ان يزه و خودباوري نيز
بروز خواهند کرد« :اعتماد به نفس زنان خيلي بيشتر شده ،قبالً توکل نداشتند کاري
انجام بدهند؛ ولي االن راحت کاري را که بدانند توانايي انجام آن را دارند ،عالقه هم
دارند ،انجام ميدهند».
آرامش روحي و رواني :يکي از مهمترين نيازهاي انسان حس تعلق به يک گروه است که
برآورده نشدن آن به سالمت روان فرد صدمه ميزند (صفويفر .)2933 ،به گفتة زنان
روستايي« :قبالً زنان بيکار بودند ،از صبح مينشستند در خانه فکر و خياالت ميکردند؛
اعصابشان خرد ميشد؛ ظهر که شوهرشان از سر کار ميآمد ،بهانه ميگرفتند و دعوا پيش
ميآمد؛ ولي حاال نه! ميرود فعاليتي انجام ميدهد ،سرحال هم هست».
کشف توانايي و مهارت :توانايي کار گروهي عاملي مهم در رشد شخصيت انسان
است که به زنان کمک مي کند تا از افکار دي ران ايده ب يرند ،عاليق خود را
بشناسند و در پي بهرهگيري از استعدادهايشان برآيند .زنان ميگفتند« :ميداند چه
توانايي اي دارد ،وقتي هنري دارد ،در اين گروهها بحث مي کند که چه جوري از
هنرش استفاده کند».
تقويت روحية رهبري :زنان روستايي ميگفتند« :من وقتي ببينم يکي مثل خودم دارد
يك گروه را ميچرخاند و همه را کنار هم جمع کرده ،خب! من هم ياد ميگيرم در يك
گروه کار کنم؛ اگر هم پسفردا الزم بود ،يك گروه را مديريت کنم ،حمايت کنم».
خودباوري :زناني که به خودشان و تواناييهايشان ايمان دارند ،در زندگي شخصي و
اجتماعي موفقتر خواهند بود« :خودشان را قبول دارند ،در تصميمگيريهايشان قاطعترند،
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بهتر تصميم ميگيرند ،ميتوانند تصميمات بزرگتر ب يرند .من ميتوانم به عنوان يك
توليدکننده حتي به صادرات فکر کنم؛ چرا من نتوانم کار کنم».
ايجاد ان يزه براي فعاليت :زنان بيان ميکردند« :وقتي زنان را به گروه ميآوريم ،تشويق
ميشوند ،ياد ميگيرند مديريت کنند هم خانهداري ،هم بچهداري ،هم شوهرداري و هم
کار در بيرون را».
روحية انتقادپذيري :در اين زمينه ،زنان ميگفتند« :ممکن است من عيبي يا ايرادي داشته
باشم ،وقتي يك نفر به من ب ويد ،خب! ناراحت ميشوم؛ اما در اين گروهها آنقدر با
هم دوست ميشويم که راحت ايراد همدي ر را ميگوييم که برطرف بشود؛ هيچ کسي
هم ناراحت نميشود».
تقويت روحية کار گروهي :فعاليت در اين تشکل ها مزاياي کارهاي گروهي را به
آنها نشان مي دهد و اغلب به کار گروهي عالقه مند شده ،در تشکل ميمانند .زنان
ميگفتند « :قبالً ما زنان با هم رابطه اي نداشتيم ،مخصوصاً من که از يك روستاي
دي ر آمده بودم .ولي االن جذب اين گروه ها شديم ،بيشتر از فاميلهايمان با هم
ارتباط داريم».
جاي اه زن در خانواده :در خانوادههاي روستايي ،کمتر از زنان روستايي مشورت ميخواهند.
فعاليت اجتماعي يا استقالل مادي ،هرچند اندک ،نقش زنان در خانوادههاي روستايي را
مشخصتر کرده ،کمک ميکند که زنان به جاي اه شايستة خود نزديک شوند؛ به گفتة
خود آنها ،استقالل زنان بيشتر ميشود ،ديد مردان عوض ميشود ،دي ر زنان را ضعيف
نميدانند ،ارزش زن باال ميرود؛ مديريت خانه کالً افتاده دست زن؛ االن دي ر زنان اين
خانه و آن خانه دنبال مردان نميگردند ،بلکه اين مردان هستند که دنبال زنان ميگردند،
ببينند کجا دارند کار ميکنند .زن دارد خانه را اداره ميکند».
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جاي اه زن در جامعه :با بهبود جاي اه زنان در خانواده و فعاليتهاي مختلف اجتماعي،
جاي اه زن در جامعه بهتر ميشود .زنان معتقدند« :روي جاي اه زن تأثير دارد .زن دي ر
يك فرد گوشهگير نيست که فقط به فکر کار خانه هست»« .ارزش زن خيلي باال ميرود،
همينکه از چشم دي ران يك زن موفق هست ،احساس غرور ميکند».
قدرت تصميمگيري در خانواده :زنان بيان ميکردند که با فعاليت در اين تشکلها،
اطالعات آنها افزايش مييابد و پس از آن ،بر تصميمات داخل خانواده تأثير ميگذارند.
آنها ميگفتند« :زن در اين تشکلها خيلي چيزها ياد ميگيرد و نمیگذارد در خانه
اشتباهي پيش بيايد»« .االن در خانة ما ،من يکي از پايههاي اصلي تصميمگيري شدهام».
بيان نظر و عقيده در جمع :به گفتة زنان ،برخي زنان که تا قبل از عضويت در تشکلها،
حتي در جمع حاضر نميشدند ،پس از عضويت ،در جلساتي که مسلوالن هم حضور
دارند ،صحبت ميکنند« :آن وقتها اصالً بلد نبوديم حرف بزنيم ،نميفهميديم چه
ب وييم .بعضيها حتي ميروند به جلساتي که در شهر هست ،صحبت ميکنند».
مديريت خانهداري :زنان بيان ميکرد ند که وقتي عالوه بر کار خانه ،کار دي ري نيز
داشته باشند ،براي انجام کارها برنامهريزي ميکنند تا بتوانند همة کارها را انجام دهند
و به کارهايشان نظم و ترتيب بدهند « :اين کارهاي بيرون باعث شده که برای
کارهايم ،يک برنامه ريزي خاص داشته باشم ،مثالً زمان خاصي را براي بچههايم
ب ذارم ،زمان خاصي را براي کار خانه ،زماني براي زندگي شخصيام .برنامة زندگيام
ر ا روي کاغذ پياده کردم؛ آخر هر هفته برنامه را چک مي کنم ،تحليل ميکنم که چرا
بعضي جاها برنامهام موفق نبوده ،بي نظمي از خودم بوده يا چيز دي ري ،نظم خاصي
آمده به زندگيام».
سودمندي براي جامعه :زنان ميگفتند که با کار در عرصههاي اجتماعي ،ميتوانند نقشی
مفيد در روستا و کشور داشته باشند( :زن) «ميتواند در اقتصاد کشورش ،در اقتصاد
جامعة خودش نقش مؤثري داشته باشد ،فرد مفيدي باشد براي جامعه».
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جدول  -2پيامدهاي اجتماعي فعاليت در تشکلها براي زنان روستايي ،شرح جمالت و مفاهيم
شرح برخي جمالت
«اطالعاتمان رفته باال ،ميرويم ،ميآييم ،سؤال ميکنيم»« .قبالً هيچي نميدانستم .حاال درست اسنت

مفهوم
يادگيري و

که سوادم کم است ،ولي  ...حاال از خيلي چيزها و اين ادارهها سنر در منيآورم»« .يناد گنرفتيم چنه
جوري از زبالهها استفاده کنيم ،زبالهها هم يک ثروت است ،اگر از آنها درست استفاده بشود».

اطالعات

«در گروه ،وقتي حرف ميزني ،نظر ميدهي ،خودت را صاحبنظر ميداني»« .اگر جلسه باشند،
ميرويم در گروه راحت حرف ميزنيم ،چون ميرويم در جمع ،اعتماد به نفسمان بيشتر شده».
«وقتي يکي کار را انجام بدهد ،بقيه ترسشان ميريزد ،پشت سرش آن کار را انجام ميدهند».

عتماد به نفس

«ياد گرفتم چه جوري برنامهريزي کنم که هم به کار خانه برسم ،هم به کار بيرون .مديريت منيکننم
همه چيز را»« .برنامهريزي ميکنم ،بيشتر کارها را شبها انجام ميدهم کنه روز بتنوانم بنه کنار
بيرون خودم هم برسم».
«االن (همة اعضای) خانة ما ميدانند که در کشناورزي ،در دامنداري ،و در صننايع دسنتي هنم
خودشان ميتوانند کار کنند»« .خيليها وقتي زود ازدواج ميکنند ،راه پيشرفتشان بسته ميشود؛
با کار در اين گروهها ،امکان پيشرفتشان فراهم ميشود»« .وقتي ميداند که منيتوانند کارهناي
بيشتري انجام بدهد ،چرا انجام ندهد؟!».
«(زن) ميتواند مديريت يک گروه را به عهده ب يرد»« .اگر سرپرست گروه خوب باشد ،او هنم
ميتواند يک جاي دي ر سرپرستي گروهي را به عهده ب يرد».

مديريت
خانهداري

کشف توانايي
و مهارت

روحية رهبري

«(تشکل) باعث شده که خودم را باور کنم»« .خودشان به کارشان ايمان دارند ،اعتقاد دارنند کنه
هر زني ميتواند کار کند .زنان خودشان را ،تواناييشان را باور کردنند و منيگوينند چنرا منن
نتوانم ،من هم ميتوانم».

خودباوري

«در قالب تشکل ميتوانيم نمايش اه برپا کنيم ،زنها بياينند کاريشنان را بنه نمنايش ب ذارنند».
«وقتي چهار نفر در اين تشکلها موفق ميشوند ،بقيه ميبينند و ان يزهاي ميشنود بنراي بقينه».
«در گروهها ،وقتي در مورد چيزي بحث ميشود ،عالقه پيدا ميکنند و ميروند دنبال آن».
«(تشکل) روحية انتقادپذيري و بيان نظر را در زنان ميبرد باال ،هر کسي هرچه به ذهنش برسد،
ميگويد؛ به نظر بقيه هم گوش ميدهد»« .بعضي وقتها اين زنان لج ميکنند و هرچه بقيه مي-
گويند ،آنها ميگويند نه! اما بيايند اينجا و نظر همه را گوش بدهند ،فکر ميکنند و ميگويند نظر

ان يز فعاليت

روحية
انتقادپذيري

آنها هم خوب است ،دي ر به بقيه هم فکر ميکنند».
«قبالً فکر ميکردم نميتوانم با زنان دي ر کار کنم ،ولي االن راحت با آنها کار ميکنم»« .روحينة کنار

روحية کار

گروهيام باال رفته ،راحتتر با گروه کار ميکنم»« .بيشتر دلمان ميخواهد کار گروهي انجام بدهيم».

گروهي

«وضعيتت هم در خانواد خودت ،هم در خانواد شوهرت فرق منيکنند .منثالً منيگوينند عروسنم

جاي اه زن در
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شرح برخي جمالت

مفهوم

شاغل است ،چقدر دربار عروسشان ذوق ميکنند! ،چقدر خواهرشوهرم دربار من ذوق منيکنند!،
بيشتر دربار تو ذوق ميکنند!»« .االن در خانه همه چيز از زينر نظنر منن رد منيشنود ،شنوهرم هنر

خانواده

کاري بخواهد انجام بدهد ،اول با من مشورت ميکند».
«ديد جامعه نسبت به زنان عوض ميشود ،بيشتر به زن احترام ميگذارند»« .زنان روستا را بناور
ميکنند ،آنها را دست کم نميگيرند؛ ارزش زن روستايي باال ميرود»« .وقتي در اين تشنکلهنا
باشي ،همهجا حرفت را قبول ميکنند و میگويند که او دارد فالن جا کار ميکند».

جاي اه زن در
جامعه

«اگر در خانه بخواهند تصميمي ب يرند ،نظرم را ميگويم و نظنرم االن اهمينت بيشنتري دارد».

قدرت

«(زنان) قدرت تفکرشان بيشتر شده ،فکر ميکنند چه کاري انجام بدهنند بهتنر اسنت! تصنميم
درستي ب يرند؛ اگر يک بار اشتباه کردند ،آن را تکرار نکنن».

تصميمگيري
در خانواده

«در جمع راحت سؤالهايمان را ميپرسيم ،اگر سؤالي هم پرسيدند ،جواب ميدهيم»« .راحت حرف-

بيان نظر و

هايمان را ميزنيم ،اگر سؤالي داشته باشيم ،ميپرسيم»« .قبالً اصالً در جمع صحبت نميکنردم ،مني-
ترسيدم ،رويم نميشد .،ولي االن نه ،خيلي بهتر شدم ،راحت ميتوانم با زنان ارتباط برقرار کنم».
«ياد گرفتم چه جوري برنامهريزي کنم که هم به کار خانه برسم و هم به کار بينرون .منديريت
ميکنم همه چيز را»« .برنامهريزي ميکنم ،بيشتر کارها را شبها انجام ميدهم که روز بتوانم به
کار بيرون خودم هم برسم».
«ميبينم من هم ميتوانم کاري انجام بدهم ،من هم در جامعنه نقشني دارم»« .زن وقتني کناري
انجام بدهد ،از اوقاتش استفاده کند ،ميگويد من هم ميتوانم مثمر ثمر باشم»« .ميتواني خودت
را حس کني ،ببيني چقدر ارزش داري براي جامعه».
«االن زنان ميروند به جهاد ،بسيج ،بانک ،همهجا»« .همه چيز ياد گرفتيم ،سر از بانک و سنر از همنه
چيز در ميآوريم»« .قبالً اصالً ميترسيديم برويم ادارهاي ،سازماني ،بانکي ،چينزي؛ ولني االن بندون
اينکه به مردان ب وييم ،هرجا کار داشته باشيم ،ميرويم و ميآييم .همة ادارهها را هم بلد شدهايم».
«هر زني وقتي از حقوق خودش آگاهي داشته باشد ،بهتر ميتواند از خودش دفناع کنند»« .االن
که به زن اهميت نميدهند ،مثل دوران جاهليت ميماند! فرقي ندارد که دختران را زنده به گنور

عقيده در
جمع
مديريت
خانهداري
سودمندي
براي جامعه
ارتباط با
نهادها

دفاع از حقوق

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

خود

«مردان اوايل نميگذاشتند ،االن قبول کردند که برويم فعاليت کنيم؛ اصالً اين کنار را قبنول نداشنتند،
ولي االن قبول دارند و ميگويند خوب است» «خود زنها ميتوانند به شوهرانشان ب وينند کنه فنالن

حذف سنت
هاي نادرست

زن دارد کار ميکند و شوهرانشان را تشويق کنند که اجازه بدهند تا فعاليت کنند».

منبع :يافتههاي تحقيق

و متعصبانه
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ارتباط با نهادها :زنان ميگفتند که قبل از فعاليت در اين تشکلهنا ،کارهناي اداري خنود را
به دي ران يا به شوهرانشان ميسپردند ،ولي هماکنون خودشان به ادارههاي مربنوط مراجعنه
ميکنند و در اين زمينه ،اطالعات زيادي کسنب کنردهانند« :يناد گنرفتم کارهنايم را خنودم
انجام بدهم .آن وقتها هيچوقت به بانک نميرفتم ،ولي االن بلد شدم چهطوري است».
دفاع از حقوق خود :زنان روستايي بيان ميکردند که فعاليتهاي اجتماعي به آنها کمک
ميکند با حق و حقوق خود آشنا شوند .آنها ميگفتنند« :االن ينکجورهنايي بنا حنق و
حقوق خودمان آشنا ميشويم ،ميدانيم که زن فقط يک به اصنطالح وسنيله نيسنت کنه
فقط کار خانه را انجام بدهد؛ ميتواند در کنار مردش نقشآفريني کند».
حذف سنتهاي نادرست و متعصنبانه :در جامعنة روسنتايي ،مردسناالري وجنود دارد .امنا
افزايش اطالعات و حضور زنان در جامعه ميتواند اين حصارها و سنتهاي تعصبگرايانه
را شکسته ،تساوي را جاي زين برتري مرد بر زن کنند .زننان اظهنار منيداشنتند« :همنهاش
دستور که صبح تا غروب در خانه باش ،اين کار را بکن آن کار را بکن؛ ولي وقتني (زننان)
ميآيند از محيط خانه بيرون و تالش کنند ،مردان هنم ببيننند تشنويق منيشنوند بنه اينکنه
اجازه بدهند زنها فعاليت خارج از خانه هم داشته باشند».
پيامدهاي اقتصادي فعاليت در تشکلها براي زنان روستايي
جدول  9شرح جمالت و نظرات زنان روستايي در زمينة پيامندهناي اقتصنادي فعالينت
زنان در تشکلهاي توليد ورميکمپوست را نشان ميدهد.
افزايش درآمد :زنان روستايي نقش تشکلهناي زننان در افنزايش درآمند خانوارهنا را
بسيار مهم تلقي ميکنند .ناگاوالما و همکاران ( ،)Nagavallemma et al., 2006افنزايش
درآمد زنان روستايي در هند را از پيامدهاي فعاليت در تشکلهاي توليد ورميکمپوست
دانستهاند .به گفتة زنان روستايي« :شايد شوهرش درآمد آنچناني نداشته باشد ،ولني زن
از هنرش استفاده ميکند و ميتواند کمکخرج خانه باشد».
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جدول  -3پيامدهاي اقتصادي فعاليت زنان در تشکلها برای جامعة روستايي ،شرح جمالت و
تعداد تکرار آنها
پيامدهاي

شرح برخي جمالت

اقتصادي

افزايش
درآمد

تکرار

«اگر زنان گروهي بشوند ،بيشتر ميتوانند روي اقتصاد تأثير ب ذارند»« .خيلي کمک منيکنند ،منثالً
وامهايي که در اين گروهها ميگيريم ،ميرويم کاري راه مياندازيم ،و درآمندي دارينم»« .هرچنند،

88

درآمدش کم باشد ،به درد خانواد روستايي ميخورد».

پسانداز و

«خيلي تأثير گذاشته ،قبالً خانمها اصالً به فکر پسانداز نبودند؛ ولني االن روی حسناب

سرمايه-

پيشرفتشان يا روی حساب اينکه از بقيه عقب نيفتند ،پساندازشان بيشتر شنده»« .اينن درآمندها

گذاري

و فعاليتهايشان کمک ميکند و در دقيقة نود به دادمان میرسد».

ايجاد

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

اشتغال

درآمدها بيشتر شده»« .وامي ميگيرند ،فکر ميکنند که چه کاري با آن انجام بدهند بهتر است».

78

31

«االن زنان دربار بازار کلي چيز ميدانند .قبالً اگر ميخواستند قالي ببافند ،منينشسنتند ينک
حذف نقش
واسطهها

نفر نخ بياورد ببافند؛ تمام هم که ميشد ،مينشستند که بيايد ببرد؛ ولي االن منيگوينند چنرا
به وسيلة واسطه کارمان را انجام بدهيم؟ چرا خودمان کار را دسنت ن ينريم؟ االن خودشنان

73

نخ تهيه ميکنند و ميآيند و ميبافند! خودشان هم ميفروشند و درآمدشان هم بيشنتر اسنت.
اين دالالن را از اين وسط برميدارند».

منبع :يافتههاي تحقيق

پسانداز و سرمايهگذاري :زنان با فعاليت در اين تشکلها به اهميت پسانداز پني بنردهانند.
تحقيق مجتهد و حسنزاده ( )2932نيز نشان داد که اين طرحها توان پنساننداز را بناال
مي برد و سرمايه گذاري بيشتر را در فرايند توليد امکانپذير ميکنند .بنه گفتنة زننان:
«پساندازها رفع گرفتاري مردم و رواج کارشان اسنت .بيکنار نيسنتند کنه دسنت روی
دست ب ذارند .هر کسي هرچه تالش کند ،برای خودش و به نفع خودش است».
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ايجاد اشتغال :زنان ميگفتند(« :تشکل) باعث پيشنرفت روسنتا منيشنود .منا در روسنتا
عطاري نداشتيم ،خياطي نداشتيم ،مغاز لباس و پوشاک نداشنتيم .زننان کنه درآمندي از
اين راه داشتند ،هر کدام يک مغازه زدند و نيازهاي ما را برطرف ميکنند»« .درآمندش را
هم صرف کارهاي دي ر ميکنيم؛ براي عدهاي هم اشتغالزايي ميشود».
حذف نقش واسطهها :زنان ياد گرفتهاند که با ارتباط با ساير زننان روسنتايي ،شناسنايي
بازارها و عوامل اصلي در فضاي کار و فعاليتشان تا حد ممکن دست واسنطههنا را از
فعاليتهاي توليدي خود کوتاه کنند« :کشاورزهايمان ،زمان خريد بذر گندم و کود ،پول
نداشتند و مجبور بودند پول سودي ب يرند يا محصولشان را پيشفروش کنند؛ ولني از
زماني که زنان مشغول فعاليت شدند ،خيلي از اين مشکالت به کمک زنان حل ميشود».
با توجه به اظهارات زنان روستايي ،مفناهيم کلني در زميننة پيامندهناي اجتمناعي و
اقتصادي فعاليت در تشکلهاي زنان روسنتايي اسنتخراج و زيرمفناهيم مربنوط بنه هنر
مفهوم اصلي نيز از صحبتهاي زنان مشخص شده است .بنا اسنتفاده از اينن مفناهيم و
زيرمفاهيم ،نمودار درختي پيامدها طراحي شده است که ديدي کلي نسبت بنه پيامندهنا
ارائه ميدهد (ن ار .)2

تجربه نشان داده که نوآوريهاي مهم و پيشرفتهناي فنناوري در سنازمانهناي بنزرگ
دولتي به خاطر ماهيت عدم انعطافپذيري آنها با محيط اتفاق نخواهد افتاد و سنازگاري
با محيط در حال تغيير چيزي است که از يک ساختار بزرگ و پيچيد دولتي برنميآيند.
براي برونرفت از اين ساختار ،تنها راه مؤثر توسعة شرايط ايجاد و رقابت فعالينتهناي
اقتصادي کوچک است؛ از جملة اين ساختارها تشکلهاي زنان اسنت کنه بنا منديريت
صحيح ،پيامدهاي مثبت فراوان براي جامعة روستايي به دنبال خواهند داشت.
نياز اقتصادي يکي از عمده عواملي است که زنان روستايي را به فعاليت در تشکلهاي
زنان تشويق ميکند .تشکلهاي زنان روستايي ميتوانند به عنوان مراکز توسعة کارآفريني
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و ايجاد اشتغال عمل کرده ،سهم زنان روستايي در درآمد خانوار را افزايش دهند .آموزش
تسهيلگران روستايي براي هدايت تشکلها به سمت کارآفريني و کسبوکارهاي خان ي
ميتواند نقشی مهم ايفا کند .زنان روستايي بايد از کليشههاي حاکم موجود بيرون رفته،
شجاعت انجام کارهاي جديد را در خود بپرورانند .در اين زمينه ،حمايت سازمان جهاد
کشاورزي ،مراکز ترويج شهرستانها و نيز تشکلهاي زنان الزم است .ترويج کار گروهي
و کارآفريني زنان فوايد و مزاياي ناشي از افزايش توانمندسازي اقتصادي زنان را چندبرابر
ميکند .از دي ر مزايای افزايش توانمندسازي اقتصادي زنان عبارتاند از :افزايش استقالل
و عدم وابست ي مالي زنان ،توانايي ايستادگي در برابر سوءاستفاد همسران ،و ال و قرار
گرفتن آنها براي دي ران در جامعه.
بايد بستر فرهن ي ،اجتماعي ،سياسي و اقتصادي حضور زنان فراهم شود تا از
نيروي فكري ،خالقيت و نوآوري آنها در راستای توسعة اقتصادي خانواده و جامعه
بهرهمند شد .زنان يکي از پيامدهاي فعاليت در تشکل را بهبود جاي اه زنان روستايي در
جامعه و نيز شهامت ايفاي نقشهاي اجتماعي ميدانند .زنان روستايي ،همچنين،
تشکلهاي زنان را راهي براي برونرفت از حصارهاي اجتماعي و حضور فعال خود در
جامعه ميدانند .از اينرو ،حمايت و توسعة چنين تشکلهايي براي دستيابي به توسعة
منابع انساني ضروری مینمايد.
افزايش مشارکت زنان در فعاليتهاي گروهي برای کنترل کارکردها و ساختارهاي
کسب قدرت از اصول پايداري حرکتهاي زنان است .اما به داليلي از جمله عدم
دسترسي به منابع توليد و داراييها مانند زمين ،اعتبارات ،فناوري و خدمات ترويجي ،و
نيز کمسوادي آنها در مقايسه با مردان ،توان زنان در تصميمگيريها محدود شده است.
همچنين ،عدم دسترسي زنان روستايي به تشکلها و سازمانهاي دولتي و غيردولتي ،به
دليل ضعف عملکرد اين سازمانها در ارتباط با زنان و نيز عدم ايفاي نقش مؤثر از
سوي زنان روستايي عضو اين سازمانها به علت عدم برخورداري از آموزش هاي الزم،
از موانع جدي توانمندسازي و بهکارگيري زنان در عرصههاي مختلف اجتماعي و
اقتصادي است .تشکلهاي زنان يکي از راههاي افزايش حضور زنان در اجتماع بهشمار
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میرود .از اينرو ،لزوم ارائة آموزشهاي الزم به تسهيلگران روستايي بهخوبي نمايان
است .مديريت اين تشکلها نقشی مهم در موفقيت آنها دارد؛ بنابراين ،بايد لزوم دقت
بيشتر در انتخاب تسهيلگران روستايي و آموزش آنها براي مديريت يک گروه را نيز
يادآور شد.
سرمايهگذاري آموزشي کمتر براي ارتقاي مهارتهاي زنان ،وجود فرهنگ
مردساالري ،نامناسب بودن محيط کار ،وجود سنتها و باورهاي خاص در خانواده و
ن رش منفي به اشتغال زنان در برخي فعاليتها از مهمترين عوامل نرخ پايين مشارکت
زنان بهشمار ميروند .زنان روستايي يکي از پيامدهاي فعاليت در تشکلهاي زنان را
حذف سنتهاي نادرست و متعصبانه ميدانند .تأکيد بر جنبههاي مختلف تشکلهاي
زنان ،بحث در گروههاي زنان پيرامون پيامد فعاليت در تشکلها ،ارائة آموزش در زمينة
راهکارهاي حضور زنان در جامعه ميتواند در موفقيت تشکلها براي جذب زنان
روستايي مؤثر باشد.
دسترسي زنان به اعتبارات و اطالعات مورد نياز به افزايش و بهبود بهرهوري آنها در
كشاورزي ميانجامد .از اينرو ،پيشنهاد ميشود که تسهيالت اعتباري بيشتري براي
فعاليتهاي زنان در نظر گرفته شده ،دسترسي آنها بدين اعتبارات راحتتر شود.
اين باور جنسيتي که هميشه بايد کارهاي مهم را مردان انجام دهند و تاکنون نيز
مالک تقسيم کار اجتماعي در روستا بوده ،باعث شده است که مردان به فعاليت زنان
اهميتي ندهند و امتيازهای کمتري براي کار زنان قائل شوند؛ چنين رويکردی موجب
ميشود که هم مردان و هم زنان در زمينة تغييراتي که بايد براي بهبود زندگي زنان
صورت گيرد ،اهميتي قائل نشوند و يا موضعي انفعالي در پيش گيرند و در نتيجه ،زنان
خود به خود از صحنههاي اجتماعي و مشارکت مؤثر و فعال در جامعه بازمیمانند.
حضور زنان در تشکلها ميتواند اين باورهاي نادرست را کمرنگ کرده و از بين ببرد.
به گفتة زنان مورد مطالعه ،حضور آنها در تشکلها به افزايش قدرت تصميمگيري آنها
در خانواده ،مطرح شدن زنان روستايي در جامعه ،افزايش مشارکت اجتماعي ،و ارتقاي
سطح آگاهي آنها انجاميده است.
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vermicompost -1؛ ورميكمپوست ،متشكل از ورمي (كرم خاكي) و كمپوست (كود آلي) ،بنه معنني
نوعي كود آلي است كه از فعاليت كرم خاكي بهدست ميآيد.
2. snowball sampling
3. coding and developing category systems
4. creating hierarchical category systems
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