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 80/80/3333تاریخ تصویب :              31-13صص :        3335/ 88/ 31تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
شااورزی کخدمات جهااد ترویجی مراکز  -های آموزشیشناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در برنامههدف تحقیق حاضر،  هدف:

در شهرستان آمل است تا درنتیجة بهبود سطح مشارکت آنان، بتوان درجهت تسهیل و تسریع فرایند توسعة کشاورزی و روستایی گاا  مببتای 

 برداشت.

ای و همبستگی دارد. برای گاردآوری االالعاات، از مطالعاات کتابهاناه -لحاظ هدف، کاربردی است و ماهیت توصیفیتحقیق حاضر به روش:

مایش میدانی استفاده شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه است که روایی و پایاایی آن باا اساتفاده از نارهاای متهصصاان و آزماون آلفاای پی

جامعاة آمااری تحقیاق نفر از زنان روستایی شهرساتان آمال در اساتان مازنادران،  01188( موردتأیید قرار گرفت. 18/8>�>80/8کرونباخ )

ای تناسابی گیاری البقاهعنوان نمونه با استفاده از روش نمونهنفر به 381که براساس فرمول کوکران،  ( =01188N)دهند را شکل میحاضر 

 استفاده گردید. 30SPSSافزار وتحلیل االالعات از نر (. برای تجزیه=381nانتهاب شدند )

ترویجی در سطح خاوبی قارار دارد. نتاایج  -های آموزشیرنامهنتایج توصیفی تحقیق نشان داد که میزان مشارکت زنان روستایی در ب ها:يافته

-های اجتمااعی، ویژگایهای تحلیلی نیز نشان داد که بین سن، سطح تحصیالت، درآمد ماهیانه، میزان استفاده از منابع االالعاتی، ویژگییافته
داری وجاود ترویجی، رابطة مببات و معنای -های آموزشیها در برنامههای اقتصادی زنان روستایی با میزان مشارکت آنهای نگرشی و ویژگی

های اقتصادی، سطح تحصیالت، میزان درآمد، عوامل نگرشای، سان و میازان دارد.  نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که ویژگی

 کنند.ترویجی را تبیین می -موزشیهای آاز تغییرات میزان مشارکت زنان روستایی در برنامه %38/31استفاده از منابع االالعاتی، 

 ترین چالش تحقیق حاضر هستند.دسترسی به زنان روستایی و کسب االالعات موردنیاز، عمده ها/ راهبردها:محدوديت

نماودن نقاش و اهمیات وتحلیل جنسیتی با هدف ارائاة االالعااتی درجهات روشانبا توجه به نتایج تحقیق، انجا  تجزیه راهکارهاي عملي:

تواناد زش زنان روستایی در توسعة پایدار کشاورزی و روستایی، ارتقای سطح تحصیالت زنان روساتایی، بهباود نگارش زناان، و  یاره مایآمو

 مؤثر باشد.  ترویجی -های آموزشیبرنامهدرجهت مشارکت فزایندة زنان روستایی در 

شناساایی ویژه در منااالق شامالی کشاور، ة کشاورزی  و روستایی، بهبا توجه به سهم و نقش بنیادی زنان روستایی در توسع اصالت و ارزش:

کننادة فرایناد توساعة بهاش کشاورزی کاه تساهیلترویجی مراکز خدمات جهاد  -آموزشیهای در برنامه آنانمشارکت میزان بر  ی کهعوامل

 باشند، الزامی است. کشاورزی و روستایی می

 ترویجی، زنان روستایی، شهرستان آمل. -شیهای آموزمشارکت، برنامه ها:کلیدواژه

                                                           
 ولنویسندة مسئ Email: ahmadpour@iausari.ac.ir 
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 . مقدمه1
 طرح مسئله .1. 1

های توجهی در فعالیتزنان روستایی نقش و سهم قابل

ویژه درزمینة تولیدات کشاورزی دارند. آنان کشاورزی و روستایی، به

از  %18که حدود الوریهای مؤثر در روستا هستند؛ بهیکی از گروه

های از فعالیت %38ده درزمینة کشاورزی و شهای انجا فعالیت

دهند؛ اما بنابه دالیلی دستی را انجا  میشده درزمینة صنایعانجا 

اندرکاران مسائل توسعة روستایی ریزان و دستکمتر موردتوجه برنامه

 3(. وندربن و هاوکینز5، ص. 3380اند )میرزایی و شهیدی، واقع شده

بیشتر جوامع، زنان بیش از مردان کار دارند که در ( اظهار می3388)

-رنگ تلقی میکنند؛ اما در محاسبات اقتصادی یا نقش آنان کممی
آید و اهمیت تولیدی و اقتصادی کمتری حساب نمیشود یا اصاًل به

حق زنان برای کار در خانه، کشاورزی، نگهداری، دارند و اگر حقوق به

خانه لحاظ شود و آمار و حمایت و پرورش اعضای خانواده یا مدیریت 

 %38تا %52ارقا  در جهان آن را منعکس نمایند، سطح بازدهی 

 ةدر اهداف توسع ،مروزهرو است که انیازاافزایش خواهد یافت؛ 

 یهایژگیو لیدلهزنان ب یی مانندخاص روستا یهاگروه ،ییروستا

 ،معصو ، خانی، و قدیریانی) ن خاص خود، در مرکز توجه قرار دارند

کنندة ترویجی باید فراهم -های آموزشیبرنامه (.353، ص. 3381

هایی برای زنان روستایی باشند تا همپای مردان از امکانات فرصت

مند شوند؛ به اعتبارات موردنیاز دست یابند؛ با مشا ل آموزشی بهره

ازپیش جدید آشنا شوند و درنهایت، جایگاه حقوقی خود را بیش

(. آموزش زنان روستایی، 511، ص. 3311بشناسند )محبوبی، 

آید و شمار میبراینکه نیاز محسوس جامعة زنان روستایی بهافزون

های فنی برد، در بهبود آگاهیهای فنی زنان را باال میسطح آگاهی

مردان روستایی نیز مفید است و وظیفة آموزشی مروجان را در امر 

ضعیت درحالی است نماید. این وآموزش بزرگساالن مرد آسان می

(، باوجود نقش عمدة زنان 3333) 5عقیدة نانیلو و گادزماکه به

های ترویجی گیری آموزشروستایی در تولیدات کشاورزی، جهت

سوی مردان است و از زنان روستایی  فلت شده است. بیشتر به

های کشاورزی را انجا  فرض رایج این است که مردان بیشترِ فعالیت

توسعه، زنان الیکه مهصوصًا در کشورهای درحالدهند؛ درحمی

کنند. بنابر روستایی نقش بسیار مهمی در اقتصاد روستایی ایفا می

از خدمات  %31(، زنان روستایی تنها 3338) 3گزارش سوانسون

الور مفید از ها بهاز آن %2کنند و تنها آموزشی ترویج را دریافت می

 1سیویو د یاوکرکنند. می ترویجی استفاده -های آموزشیبرنامه

 -یآموزش از خدماتروستایی  زنانکنند که نیز بیان می (5883)

 ،کنندیم هئارا یکشاورز یهاسازمانجهان، که درسراسر  اییجیترو

مردان  زةاندانوع خدمات به نیا اگر کنند ویم افتیدر را %2تنها 

 دیدر تول یوربهره شیافزا %55موجب  ،تفگریآنان قرار م اریدراخت

 (3310)، گلزایی، و ناری انیکوهسار شد.یم یمحصوالت کشاورز

دختران جوان کنند که درباب اهمیت آموزش زنان روستایی بیان می

در آینده را  یاارزنده هایکه نقش هستندکشور  ةندیزنان آ ییروستا

مهتلف  یهاخود در جنبه یهانقش یفایا یبرا خواهند کرد و فایا

-دست یالز  است برا؛ بنابراین، مهارت دارند دانش و ،یآگاهبه  ازین
 یاز کارها یک. یانجا  شود ییهایزیربرنامه اردمو نیآنان به ا یابی

با  ،رایز؛ آموزش است آنان آییدانش وکار ،یآگاه شیافزا یالز  برا

آنان را  یقبل یهااندوخته ها وتوان دانستهیم ی،آموزش ازالرف

 فنی و یعلم دیجد یآنان را با دستاوردها ،گریدرفازال کرد و تیتقو

اند از برای توضیح اینکه چرا زنان روستایی نتوانسته آشنا ساخت.

ترویجی بهره گیرند، دالیل بسیاری وجود دارند  -های آموزشیبرنامه

ها و آییها، گردهمبندی زمانی نشستها از شیوة جدولکه دامنة آن

بودن مکان یز نبود دسترسی و نامناسبهای ترویجی و ننمایشگاه

شود و تا تبعیض در استهدا  کارکنان ها برای زنان شروع میآن

ترتیب، عوامل اینیابد؛ بهترویجی ) البًا مردان( گسترش می

الور عمقی، در البیعت جنسی، فرهنگ و جامعه ای که بهگسترده

آموزش اند، از شرکت زنان در آموزش کشاورزی رسمی و وارد شده

کنند. فرصت آموزشی نابرابر برای ترویجی  یررسمی جلوگیری می

شود های ترویجی میها در برنامهزنان سبب مشارکت نابرابر آن

ی، گیبیعل قیتحق جینتا براساس(. 08، ص. 3311پسند، )شاه

 یهازنان از دوره از %38فقط  ، در ایران(3380)زرافشانی، و اوالیی 

 باً یمردان تقر یرقم برا نیا کهیدرحال برند؛میره به یجیترو -یآموزش

. این وضعیت در بسیاری از نقاط ایران نیز حاکی از این سه برابر است

 یجهاد کشاورز جیترو تیریمدکه گزارش الوریامر است؛ به

 کشاورزانشرکت دهد که نشان می 3333سال در آمل شهرستان 

 زنان روستایی است.از  شتریب ترویجی -های آموزشیبرنامهمرد در 

بر اهمیت نقش و سهم زنان شده مبنیبا توجه به مباحث مطرح

ها، در جامعة روستایی و ضرورت افزایش سطح دانش و مهارت آن

بررسی و تعیین میزان مشارکت زنان هدف اصلی تحقیق حاضر 

ترویجی و شناسایی  -های آموزشیروستایی شهرستان آمل در برنامه

ها است تا با مشارکت آنان در این برنامه مؤثر بر املترین عومهم

 ةتوسعدرجهت رفع موانع، تقویت و بتوان شناخت این عوامل 

 اند از:اهداف فرعی تحقیق عبارت مشارکت آنان اقدا  نمود.

 گویان؛های فردی پاسخ. توصیف ویژگی3

 گویان از منابع االالعاتی؛. بررسی میزان استفادة پاسخ5
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 گویان؛سی میزان مشارکت اجتماعی پاسخ. برر3

 ترویجی؛ -های آموزشیگویان نسبت به برنامه. بررسی نگرش پاسخ1

 گویان؛های اقتصادی پاسخ. بررسی میزان ویژگی2

 گویان.های شهصیتی پاسخ. بررسی میزان ویژگی0

 . پیشینة نظري تحقیق2. 1
-نییتع»با عنوان را  ی( پژوهش3338زاده )فیاحمدوند و شر 
 یمورد ةمطالعیی )روستازنان  یمشارکت اجتماع یهاکننده

مشارکت که ها نشان داد افتهیاند. انجا  داده («احمدریشهرستان بو

 ،نیهمچن بود.موردمطالعه درحد متوسط  ییزنان روستا یاجتماع

 ،یاجتماع یةسن، سرما یرهایدار متغیمعن ةرابطبیانگر وجود  جینتا

سطح  ،یاالالعات نابعتماس با م الت،یت، سطح تحصنگرش به مشارک

 یو اشتغال در خارج از منزل با مشارکت اجتماع یو آگاهاالالعات 

نشان داد که  زین ونیرگرسحاصل از  یهاافتهی. بودند ییزنان روستا

در  راتییتغاز  %31از  شیب ینیبشیپ ییپژوهش توانا ینار یالگو

سن، بعد خانوار،  یرهایو متغ استه زنان را داشت یمشارکت اجتماع

و االالعات و  یسطح آگاه الت،یتحصسطح  ،یاجتماع یةسرما

مشارکت  یهاکنندهنییتع نیتراز مهم ،اشتغال در خارج از منزل

   اند.بوده ییزنان روستا یاجتماع
ثر بر ؤعوامل م» با عنوان ی( در پژوهش3383) و تاجریزی روستا

 ی، به بررس«یدیتول یهایتعاون  در ییروستامشارکت زنان 

در  یجنوبدر استان خراسان  یدیتول یهایمشارکت زنان در تعاون

 نینشان داد که ب یهمبستگ لیتحل جیاند. نتاپرداخته3380سال 

 زانیها و میتعاون یعملکرد -یسازمان و یاجتماع ،یعوامل اقتصاد

وجود  یداریمعنمببت و  ةرابط ،تیدر فعال ییمشارکت زنان روستا

به همسرانشان و  ییزنان روستا یوابستگ زانیم نیب ،نیدارد. همچن

 یداریمعن یمنف ةرابط ی،تعاون یهاتیدر فعالها مشارکت آن زانیم

 استیودنت -تی نیانگیم ةسیآزمون مقا جیمشاهده شده است. نتا

و زنان  رسرپرست خانوا ییمشارکت زنان روستا نیکه بنشان داد 

 وجود دارد. یداریتفاوت معن ،نانیاالم %33با  ،تکلفتحت ییروستا

عوامل  یبررس»با عنوان را  ی( پژوهش3380) یدیو شه ییرزایم

 یجیو ترو یآموزش یهاتیفعالدر  ییثر بر حضور زنان روستاؤم

سطح سواد، سن، تعداد نشان داد که  جیاند. نتاانجا  داده «یکشاورز

 زانیدر م یداریمعن ریثأت ی،اجتماع عوامل ریخانوار و سا یاعضا

. اندداشتهترویجی  -های آموزشیاز فعالیت ییاستقبال زنان روستا

 یهاو شرکت در کالس یجیترو یهاتیفعالانجا   ،نیهمچن

 یو با  یزراع یهاتیکه متناسب با زمان انجا  فعال اییآموزش

و تعداد زنان تر بوده موفق اند،گرفتهیصورت م)سابقة کشاورزی( 

 است. سوق دادهها تیفعال نیاانجا   سویبهرا  یشتریب ییروستا

عوامل  یبه بررس ی( در پژوهش3381) نیآقابیوسفیو  یوثوق

در  ییزنان روستا یمشارکت اجتماعثر بر ؤم یو فرهنگ یاجتماع

 جی. نتاپرداختند انهیآ کند شهرستان م یدر روستا ،توسعه ندیفرا

 ،ییزنان روستا یمشارکت اجتماع نیانگیکه م پژوهش نشان داد

مشارکت  ان،یگوپاسخ از %1و فقط  است داشته ینییسطح پا

شده، انجا  یآمار یهالی. براساس تحلاندداشته زیادی یاجتماع

 یرهایبا متغ ییزنان روستا یمشارکت اجتماع نیوجود رابطه ب

)عوامل  تالی(، سن، تحصیدروننگرش زنان نسبت به خود )عوامل 

 لیوسا ،نیو همچن یها به مراکز شهرآن یدسترس زانی(، میاهینزم

 شده است. دأیی( تی)عوامل ساختار یجمعارتباط

با عنوان را  ی( پژوهش3383)ی، حجازی، و حسینی رترابیم

-تیدر فعال ییمشارکت زنان روستابر  رگذاریثأت یارتباال یهاعامل»
انجا   «بهش آسارا، کرج یرزپس از برداشت محصوالت کشاو یها

 گا بهبه روش گا  ونیرگرس لیآمده از تحلدستبه جیاند. نتاداده

 ،یجمعو منابع ارتباط یسازمان یهامنابع و داده نشان داد که

 ییروستامشارکت زنان  ةوابست ریمتغ انسیاز وار %0/35درمجموع 

 اند. نموده نییپس از برداشت را تب یهاتیدر فعال

با عنوان را  ی( پژوهش3333)ی، حجازی، و حسینی رترابیم

 ةزیبر انگ ییزنان روستا یخانوادگو  یفرد یهایژگیو ریثأت یبررس»

آزمون  جینتا اند.انجا  داده «یکشاورز یهاتیها در فعالمشارکت آن

استفاده از منابع  یرهایکه متغ دچندگانه نشان دا ونیرگرس

 الت،یتحص زانیو م یکشاورز یهایناوراستفاده از ف ،یاالالعات

مشارکت زنان  ةزیانگ زانیم راتییاز تغ %0/52 نییتب ییتوانا

 داشتند.  یکشاورز یهاتیرا در فعال ییروستا

( در پژوهشی با 3333قنبری، حجاریان، انصاری، و کیانی )

-شناسایی عوامل و موانع مشارکت زنان روستایی در فعالیت»عنوان 
و  یدر امور اجتماع ییکه زنان روستا ندداد نشان« یهای کشاورز

 تعامل حیثکه از یاگونهدارند؛ به یادیمشارکت ز یاقتصاد

ها مجامع و تشکل یهایگیرتصمیم از زنان در %52 باً یتقر ی،اجتماع

از زنان  %28بیش از ی،بعد اقتصاد در اند.بوده ینقش مؤثر یدارا

ی، پرورش ماکیان و دامدار ،یعدر امور زراروستایی موردمطالعه، 

  tمشارکت زنان با استفاده از روش میانگینماهیان مشارکت داشتند. 

 دهندة سطح مشارکتاست که نشان 3/3ای، برابر با نمونهتک

خانوار و  همچنین، نتایج نشان داد که بین بعد است. ادیتا ز متوسط

 رد.وجود دا یداریسن با میزان مشارکت رابطة مببت و معن

( در پژوهشی به بررسی تأثیر 3383مهر )اعامی و سروش

متغیرهای فردی و اقتصادی زنان روستایی در مشارکت آنان در 
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های تولید پرداختند. نتایج نشان داد که بین مشارکت زنان و تعاونی

 داری وجود دارد.اقتصادی رابطة مببت و معنی -های فردیمؤلفه

که نشان دادند یق خود تحق درنیز ( 3313) 2اسمیتو  یرد

با تعداد فرزندان  عموماً داواللبانه  یهاتیمشارکت زنان در فعال

 .ابدییم شیافزا

 شناسي تحقیق. روش2
 قلمرو جغرافیايي تحقیق .1. 2

در موقعیت  ،کیلومترمربع 3811وسعتی حدود  باشهرستان آمل 

 32و  قیقهد 30شرقی و الول درجة 23و  قیقهد 13جغرافیایی 

از شمال به ة آن اربعحدود که است شمالی قرار گرفته عرض درجة

جادة از جنوب به  بابل،، از مشرق به شهرستان بابلسر و محمودآباد

 .محدود است نورو از مغرب به شهرستان  تهراناستان هراز و 

 33 بهش و 2از  آملشهرستان  ،یآخرین تقسیمات کشور اساسبر

براساس سرشماری  .ه استتشکیل شدآبادی  323و  دهستان

برابر با  آمل جمعیت شهرستان ،3338عمومی نفوس و مسکن سال 

نفر شهری و  555800باشد که از این تعداد، نفر می 318111

نفر روستایی هستند. در این شهرستان، نسبت  318188

که  (3335درصد است )مرکز آمار ایران،  %18روستانشینی حدودا 

دهند تانشینان را زنان تشکیل میاز جمعیت روس %12حدود 

 (. 3333شهرستان آمل،  یجهاد کشاورز تیریمد)
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 موقعیت نسبي استان مازندران و شهرستان آمل -1شکل 

3335مأخذ: مرکز آمار ایران، 

شهرستان آمل،  کشاورزیبرداری تعداد واحدهای بهره

میان، زراعت و پرورش دراین .واحد است 88210وع درمجم

خود برداری را بهالیور خانگی بیشترین واحدهای بهره

  (:3)جدول اند اختصاص داده
 

 برداري کشاورزي شهرستان آملآمار واحدهاي بهره - 1جدول 

 3335مأخذ: مرکز آمار ایران، 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي برداريبهره

کشاورزي شهرستان 

 برحسب نوع فعالیت

 اعتزر
 باغباني

 

تولید 

 ايگلخانه

پرورش 

طیور 

 خانگي

پرورش 

زنبور 

 عسل

پرورش 

 دام بزرگ

پرورش 

دام 

 کوچک

پرورش 

کرم 

 ابريشم

 مجموع

 88210 5 5853 1033 303 51133 238 33110 52585 واحد



 13                                            ... زنان روستایی در ثر بر مشارکتؤشناسایی عوامل م                               سال سو                         
 

 

 روش تحقیق .2. 2
ی ازنوع کاربردی و ازنار روش، کم اساس هدف،تحقیق حاضر بر

است. در این پژوهش، پیمایشی صورت توصیفی ) یرآزمایشی( و هو ب

جامعة آماری همة زنان روستایی ساکن در روستاهای تابعة 

( که =01188Nباشند )نفر می 01188شهرستان آمل هستند که  

ای تناسبی، گیری تصادفی البقهنفر به روش نمونه 381میان،  ازاین

عنوان البقات های شهرستان به)احتساب بهشآماری عنوان نمونة به

( با استفاده از فرمول کوکران انتهاب شدند 5گیری( )جدول نمونه

(381n=.) ای ها و االالعات موردنار، پرسشنامهآوری دادهگرد برای

-صاحبچهار بهشی براساس مرور ادبیات پژوهش و نارخواهی از 
ه سنجش میزان مشارکت ناران در این حوزه تهیه شد. بهش اول، ب

و استفادة آنان از این ترویجی  -زنان روستایی در برنامه های آموزشی

-به بررسی ویژگی ،اختصاص داشت. بهش دو  گویه( 33ها )برنامه
گویه( و  0گویه(، نگرشی ) 8اقتصادی )گویه(،  33های اجتماعی )

 به بررسی ،گویه( زنان روستایی پرداخت. بهش سو  32شهصیتی )

گویه( اختصاص داشت.  38آنان از منابع االالعاتی ) ةاستفادمیزان 

استبنای های پرسشنامه بهشایان ذکر است که برای سنجش بهش

بهش نگرشی )از کاماًل مهالفم تا کاماًل موافقم( از الیف لیکرت 

شده است. بهش قسمتی در دامنة هیچ تا خیلی زیاد استفاده  شش

گویان اختصاص داشت. های فردی پاسخگیچهار  نیز به بررسی ویژ

چندین نسهه از آن دراختیار گروهی برای تعیین روایی پرسشنامه، 

 نیزان شامل اساتید علو  ترویج و آموزش کشاورزی و از متهصص

از کارشناسان کشاورزی شهرستان آمل قرار داده شد و تعدادی 

 رایبها صورت گرفت. اصالحات الز  برحسب پیشنهادهای آن

گویان حجم نمونه پرسشنامه، خارج از پاسخ 38تعیین ضریب اعتبار، 

ها وارد ذکرشده، دادههای پرسشنامهآوری توزیع گردید. پس از جمع

کامپیوتر شد و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، اعتبار پرسشنامه 

  دست آمد.به 80/8تا  18/8بین 
 ها )واحد: نفر(هريک از بخشآماري از  نمونة تعداد -2جدول  

 3333مأخذ: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل، 

 رديف
هاي بخش

 شهرستان
 تعداد زنان روستايي

تعداد 

 نمونه

 53 2352 زاده عبدالهاما  1

 30 5882 الریجان 2

 31 30383 دابودشت 3

 313 51881 مرکزی 4

 381 38582 دشت سر 5

 364 88466 مجموع

 یرهاي تحقیق. متغ3. 2
متغیرهای مورداستفاده در تحقیق، براساس مرور ادبیات و 

صورت اند که بهبررسی تحقیقات داخلی و خارجی استهراج شده

 اند:( ارائه گردیده3مهتصر در جدول )

بررسي عوامل  ا هدفبمتغیرهاي موردآزمون در تحقیق  -3جدول 

 ترويجي -شيهاي آموزي در برنامهيمؤثر بر مشارکت زنان روستا
 3335های پژوهش، مأخذ: یافته

 محققان متغیر )عامل(

 سن

؛ میرزایی و شهیدی، 3338زاده، احمدوند و شریف

؛ قنبری و 3381آقابین، ؛ وثوقی و یوسفی3380

 3383مهر، ؛ اعامی و سروش3333همکاران، 

تعداد اعضای 

 خانواده

؛ 3313؛ ردی و اسمیت، 3333میرترابی و همکاران، 

؛ قنبری و همکاران، 3338زاده، دوند و شریفاحم

 3383مهر، ؛ اعامی و سروش3333

 سطح تحصیالت

؛ میرزایی و شهیدی، 3338زاده، احمدوند و شریف

میرترابی و  ؛3381آقابین، ؛ وثوقی و یوسفی3380

 3383مهر، ؛ اعامی و سروش3333همکاران، 

 درآمد ماهیانه
مهر، ی و سروش؛ اعام3333، میرترابی و همکاران

3383 

میزان استفاده از 

 منابع االالعاتی

همکاران، ؛ میرترابی و 3338زاده، احمدوند و شریف

-؛ وثوقی و یوسفی3333همکاران، میرترابی و  ؛3383
 3381آقابین، 

های ویژگی

 اجتماعی

؛ روستا و تاجریزی، 3338زاده، احمدوند و شریف

ی و همکاران، قنبر ؛3380میرزایی و شهیدی، ؛ 3383

3333 

 3338زاده، احمدوند و شریف نگرش به مشارکت

های ویژگی

 اقتصادی

؛ روستا و تاجریزی، 3338زاده، احمدوند و شریف

-و سروش یاعام ؛3333؛ قنبری و همکاران، 3383
 3383مهر، 

 3380 ی،دیو شه ییرزایم سابقة کشاورزی

 3333قنبری و همکاران،  وضعیت مالکیت

 3381آقابین، وثوقی و یوسفی شهصیتیعوامل 

 . مباني نظري تحقیق3
 .  مشارکت1. 3

یابی به اهداف عماران ترین عنصر دستعنوان کلیدیمشارکت به

روستایی، از اهمیت خاصی برخوردار است. مشارکت حالتی است کاه 

ارادی، آگاهاناه، باا میال و رضاایت خاود و بادون  الورافراد در آن، به

کنند و همکاری آناان ها شرکت میبرنامهاز ار، در برخی گونه اجبهیچ

 یابادمای یاابی اداماهگیری تا اجارا، نااارت و ارزشتصمیم ةاز مرحل

 (.  31، ص. 3383)کوهی، 
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کننده در آن، یندی است که افراد مشارکتامشارکت واقعی فر

درمورد موضوعی که با زندگی  ،رسیدن به یک هدف مشترک رایب

پیوند دارد، درکنار احترا  به باورهای یکدیگر، با هم فرد یا گروه 

های افراد نقشی بسیار کنند. این نوع مشارکت که تجربههمکاری می

گیری، افزایی در تصمیمبر پدیدآوردن همافزون، دنارزنده در آن دار

  شود.موجب توانمندسازی و خودیاری زنان روستایی می
هاي ها و برنامهفعالیت . جايگاه  زنان  و مشارکت در2. 3

 کشاورزي و  روستايي
عنوان نیمی از جمعیت روستایی، نقش بارزی زنان روستایی به

نیروی عمده های اقتصادی و اجتماعی دارند. آنان در انجا  فعالیت

 منبعی بالقوه برای پیشبرد اقتصاد روستایی و برای ایجاد تحول و

. هستند ذایی  ورزی وکشا بیشتر نرخ رشد تولیداتافزایش هرچه

پایدار روستایی توجه بیشتر به زنان را که  ةرسیدن به توسع

اجتماعی  اقتصادی وهای همپای مردان در فعالیت دوشادوش و

 .  (23، ص. 3381 )آگهی، اللبدمی مشارکتی فعاالنه دارند،

در بررسی وضعیت زنان روستایی در ایران  (3313خلق )نیک

بر مشارکت در بهش روستایی عالوهزنان دهد که نشان می

کشاورزی و صنایع روستایی، در بهش خدمات روستایی نیز از 

اند. تقسیم کار همیشه الوری گذشته نقش فعال و چشمگیری داشته

انجا  شده است که بیشترین وظایف خدماتی بر دوش زنان بوده 

تر تنها از کار خدماتی مردان کماست. ارزش کار زنان در روستاها نه

نیست، بلکه در بسیاری از موارد بیشتر است؛ زیرا، انجا  کار 

دست شدن شرایط زندگی بهکشاورزی و دامداری وابسته به آماده

های زنان روستایی است. در ا لب نقاط ایران، زنان مطابق با سنت

پردازند. از دوختن لباس و جامعة خود به کارهای هنری دستی می

اهی نخ و رنگ آن را نیز خود تهیه       بافتن پوشاک پشمی که گ

های کنند تا بافتن حصیر، گلیم، جاجیم و فرش، ازجمله فعالیتمی

 -های آموزشیدر برنامهمشارکت زنان روستایی بارز آنان است. 

به ها و کمک الرح ها،ها در شناخت پروژهنآموجب آگاهی ترویجی 

 نیز در استمرار و وشود روستایی می ةهای توسعبرنامهاجرای  آنان در

 داری از نتایج ونگه ووری بهره های اجراشده وبرنامه ةتداو  بهین

 .ثیر بسزایی داردأها تدستاوردهای آن

 کشاورزي . رسالت و اهداف مراکز خدمات جهاد 3. 3
که امکان  هستند هاییمراکز خدمات جهاد کشاورزی مجموعه

ایجاد  برایرا  ترویجی االالعات ادلو تب ، فنیعمومی دانش انتقال

رویجی، ت -خدمات آموزشی ةتسریع در ارائ های مشارکت وزمینه

برداران بهش برای تولیدکنندگان و بهره ،فنی ةتحقیقی و مشاور

، های اخیرد. در سالنکنمهیا می ، ازجمله زنان روستاییکشاورزی

ها و موریتأم مةههای الز  برای تحقق اهدافی همچون ایجاد زمینه

های های تولید و محیطوظایف وزارت جهاد کشاورزی در کانون

منابع انسانی بهش کشاورزی و بهبود دانش، بینش  ةتوسع روستایی،

و ارتقای  )شامل مردان و زنان( بردارانو مهارت تولیدکنندگان و بهره

پایدار در  ةبه توسع یابیدستهای کشاورزی و وری فعالیتبهره

تقویت  ،های آبهیز و همچنینهای تولید و حوزهمزرعه، کانون سطح

ها و رفع برداران، شناخت توانمندیو تعمیم ارتباط مستقیم با بهره

های افزایش ارزش افزوده در حوزه ا هدفمشکالت کشاورزان ب

)سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان،  شودپوشش محقق میتحت

سطح دانش، کیفی  ارتقای کمی و و بهبود راستا، برایدراین .(3381

سیر فزاینده و با توجه به زنان روستایی های توانمندیمهارت و 

-نآبه  االالعات الز  بایستی های جدید،پیشرفتپرشتاب تحوالت و 
برای بهبود را های الز  این الریق بتوانند توانایی ها ارائه شود تا از

 شان کسب کنندةخانواد رفاه و آسایش خود و وضعیت زندگی،

 اسباب ،تبع آنو به (383-338، صص. 3380 ذنی،ؤم )مهربانیان و

 را فراهم کنند؛ پایدار کشاورزی و روستایی ةتوسع ندایفر عیتسر

همزمان با مشارکت فراگیر  مشارکت زنان روستایی ئلةمسبنابراین، 

 الورهب روستایی، ةهای توسعهای روستایی در برنامهالیهسایر اقشار و 

موردتوجه  ص،اخ الوربه ی ترویجیهاو آموزش هابرنامه و عا 

ها و نهادها ازجمله مراکز خدمات جهاد کشاورزی قرار گرفته سازمان

 است.

 ها. يافته4
 گويانهاي فردي پاسخويژگي. 1. 4

ساال  38معیاار ساال باا انحاراف 15گویان، میانگین سنی پاسخ

 33 -28( در گاروه سانی %82/12یاا  313است که بیشترین آنان )

گویان سطح تحصایالت خاویش را ساو  سال قرار دارند. بیشتر پاسخ

( بیان نمودند. این وضاعیت درحاالی اسات %88/52یا  33راهنمایی )

یااا  85( و دیااپلم )%38/55یااا  82کااه سااطوح تحصاایلی کاااردانی )

های بعدی قارار داشاتند. میاانگین تعاداد اعضاای ( در رتبه18/53%

نفار متغیار  8نفر تا  5نفر است که این تعداد از  1گویان پاسخخانوادة 

ساال اسات کاه  35گویاان است. میاانگین ساابقة کشااورزی پاساخ

-( فاقد هرگونه سابقة کشااورزی مای%18/11یا  385بیشترین آنان )

هزار توماان اسات کاه  182گویان باشند. میانگین درآمد ماهانة پاسخ

تومان  متغیر اسات. تقریبااً  888/288/3هزار تومان تا  388در دامنة 

باشاند گویان بیان داشتند کاه فاقاد زماین زراعای مایاز پاسخ 08%

 (:  1)جدول 
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 بیشینه کمینه معیارانحراف میانگین درصد فراواني سطوح متغیر متغیر

 28 38 35/38 33/15 - - - سن )سال(

 سطح تحصیالت

 - - - - 8/3 1 سوادبی

 - - - - 8/31 21 ابتدایی

 - - - - 8/52 33 سیکل

 - - - - 1/53 85 دیپلم

 - - - - 3/55 82 کاردانی

 - - - - 31 21 کارشناسی و باالتر

 8 5 31/3 1 - - - تعداد اعضای خانواده )نفر(

 52 8 18/8 53/35 - - - سابقة کشاورزی )سال(

 32888888 3888888 11/3218888 1828888 - - - میزان درآمد ماهانه )ریال(

 وضعیت مالکیت زمین
 38 310 بلی

- - - - 
 05 538 خیر

 گويان از منابع اطالعاتي . میزان استفادة پاسخ2. 4
گویاان ساؤال گویة دارای الیف لیکرت از پاساخ 38این متغیر با 

اناد. ( نشان داده شاده2آمده درقالب جدول )دستهای بهشد که داده

(، =11/30CVدهااد کااه تلویزیااون )ول نشااان مااینتااایج ایاان جااد

هاااای زناااان روساااتایی ( و تعااااونی=50/53CVهمساااایگان )

(33/30CV=( بیشاااترین و بروشاااور ،)81/21CV= اینترنااات ،)

(33/20CV=( و رایانااه )08/22CV= کمتاارین منااابع االالعاااتی ،)

 گویان هستند:مورداستفادة پاسخ

 (=364nگويان از منابع اطالعاتي )بندي میزان استفادة پاسخرتبه -5جدول 
 3335پژوهش،  هایمأخذ: یافته

 رتبه ضريب تغییرات معیارانحراف *ايمیانگین رتبه هاگويه

 3 11/30 12/8 18/1 تلویزیون

 5 50/53 32/3 33/3 همسایگان

 3 33/30 52/3 10/3 های زنان روستاییتعاونی

 1 15/13 58/3 83/3 ماهواره

 2 33/13 33/3 10/5 رادیو

 0 30/13 33/3 20/5 روزنامه و مجالت

 1 25/12 51/3 13/5 کتاب

 8 08/22 33/3 28/5 رایانه

 3 33/20 51/3 53/5 اینترنت

 38 81/21 81/3 82/3 بروشور
 =خیلی زیاد2=زیاد؛ 1=متوسط، 3=کم، 5=خیلی کم؛ 3=هیچ؛ 8: *      

 

 گويان . میزان مشارکت اجتماعي پاسخ3. 4
گویاان ساؤال گویة دارای الیف لیکرت از پاساخ 33ن متغیر با ای

اناد. ( نشان داده شاده0آمده درقالب جدول )دستهای بهشد که داده

دهاد کاه مراسام عازاداری و عروسای نتایج ایان جادول نشاان مای

(30/33CV=( انتهابااات ،)31/53CV=و شاارکت ) هااای تعاااونی

ای مرباوط باه پایگااه ها(، بیشترین و فعالیت=15/58CVروستایی )

هاااای مرباااوط باااه کتابهاناااه (، فعالیااات=83/23CVبسااایج )

(00/25CV=( و انجمان اولیااای مدرساه )30/28CV= کمتاارین ،)

 گویان هستند:میزان مشارکت اجتماعی پاسخ

 

 (=364nويان )گهاي فردي پاسخويژگي -4جدول 

 3335پژوهش،  هایمأخذ: یافته
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 (=364nگويان )بندي میزان مشارکت اجتماعي پاسخرتبه -8جدول 
 3335پژوهش،  هایمأخذ: یافته

 رتبه ضريب تغییرات معیارانحراف *ايگین رتبهمیان هاگويه
 3 30/33 33/8 12/1 یعروس و یعزادار مراسم

 5 31/53 38/8 53/1 انتهابات
 3 15/58 38/3 81/3 شرکت تعاونی روستایی
 1 03/58 33/3 30/1 جلسات قرآنی روستا

 2 55/38 53/3 81/1 مساجدامور 
 0 30/33 30/3 03/3 ییروستا یهایتعاون و الحسنهقرض جلسات
 1 11/33 51/3 55/3 یهمسردار و یدارخانه آموزش یهاکالس

 8 05/12 52/3 11/5 دهیار و شوراهای روستا
 3 30/28 23/3 82/3 انجمن اولیای مدرسه

 38 00/25 33/8 88/3 کتابهانه روستا های مربوط بهفعالیت
 33 83/23 33/3 55/5 های مربوط به پایگاه بسیج روستافعالیت

 =خیلی زیاد2=زیاد؛ 1=متوسط، 3=کم، 5=خیلی کم؛ 3=هیچ؛ 8: *
 

هراي گويران نسربت بره برنامره. میزان نگررش پاسرخ4. 4

 ترويجي -آموزشي
گویان سؤال شد گویة دارای الیف لیکرت از پاسخ 0 این متغیر با

اند. ( نشان داده شده1آمده درقالب جدول )دستهای بهکه داده

گویان معتقد هستند که شرکت دهد پاسخاین جدول نشان مینتایج 

ترویجی منجر به افزایش دانش و االالعات  -های آموزشیدر برنامه

(51/35CV=( افزایش مهارت ،)52/31CV= و مشارکت در )

 شود:( می=38/32CVتوسعة روستا )
 

 (=364nيجي )ترو -هاي آموزشيگويان نسبت به برنامهبندي نگرش پاسخرتبه -8جدول 

 3335پژوهش،  هایمأخذ: یافته
 رتبه ضريب تغییرات معیارانحراف *ايمیانگین رتبه هاگويه

 3 51/35 18/8 35/3 افزایش دانش و االالعات زنان
 5 52/31 20/8 33/3 افزایش مهارت زنان

 3 38/32 28/8 11/3 روستا ةتوسع در زنان مشارکت
 1 22/32 02/8 38/1 خانه اقتصاد هبودب
 2 58/38 00/8 03/3 یکشاورز و روستا ةتوسع

 0 32/33 15/8 15/3 افزایش عملکرد زنان

 =کامالً موافقم2=موافقم؛ 1=بی نار ، 3=مهالفم، 5=کامالً مهالفم؛ 3: *      

 گويانهاي اقتصادي پاسخمیزان ويژگي. 5. 4
شاد گویان سؤال گویة دارای الیف لیکرت از پاسخ 8این متغیر با 

اناد. ( نشاان داده شاده8آماده درقالاب جادول )دستهای بهکه داده

هاای گویان بیشتر به فعالیاتدهد که پاسخنتایج این جدول نشان می

-های خیاالی، آرایشاگری و مغاازه(، فعالیت=33/30CVکشاورزی )
( و بازاریااااااابی و فااااااروش محصااااااوالت =30/15CVداری )

(38/11CV=:مشغول هستند ) 

 

 (=364nگويان )هاي اقتصادي پاسخبندي میزان ويژگيتبهر -6جدول 
 3335پژوهش،  هایمأخذ: یافته

 رتبه ضريب تغییرات انحراف معیار *میانگین رتبه اي هاگويه
 3 33/30 31/3 03/3 یکشاورز یهاتیفعال

 5 30/15 53/3 80/3 ی و ...دارمغازه ی،شگریآرا ،یاالیخ یهاتیفعال
 3 38/11 38/3 33/5 محصوالت روشفبازاریابی و 

 1 30/23 13/3 08/5 ی )پرورش قارچ، زنبورعسل و دامداری(دیتول یکارها انجا 
 2 15/23 52/3 31/5 های خوداشتغالیفعالیت یبرا یبانک التیتسه افتیدر

 0 31/21 53/3 33/5 یخصوص مشا ل
 1 31/21 32/3 53/5 یدستعیصنا و یبافیقال یهاتیفعال

 8 31/02 30/3 18/3 یادار و یدولت ا لمش
 لی زیاد=خی2=زیاد؛ 1=متوسط، 3=کم، 5=خیلی کم؛ 3=هیچ؛ 8: *
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 گويانهاي شخصيتي پاسخ. ميزان ويژگي6. 4

گويان سؤال گوية دارای طيف ليکرت از پاسخ 54اين متغير با 

اند. ( نشان داده شده9آمده درقالب جدول )دستهای بهشد که داده

نفس دهد که ميزان اعتمادبهايج اين جدول نشان مينت

(54/51CV=( ميزان توجه به نتيجة انجام کار ،)94/51CV= و )

(، =45/54CVپذيری )گيری و مسئوليتميزان شجاعت در تصميم

پذيری (، ميزان ريسک=99/45CVطلبي )بيشترين و ميزان کمال

(49/49CV=و ميزان استقالل )( 49/49گراييCV= ،) کمترين

 گويان هستند:های شخصيتي پاسخويژگي

 (=484nگويان )هاي شخصيتي پاسخبندي ميزان ويژگيرتبه -9جدول 
 5994پژوهش،  هایمأخذ: يافته

 هاگويه
ميانگين 

 *رتبه اي

ضريب  معيارانحراف

 تغييرات
 رتبه

 5 54/51 14/0 44/5 نفسميزان اعتمادبه

 4 94/51 44/0 41/5 ميزان توجه به نتيجة انجام کار

 9 45/54 11/0 51/5 گيری و مسئوليت پذيریميزان شجاعت در تصميم

 5 19/54 11/0 04/5 ميزان توجه به نظارت و کنترل

 4 11/54 45/0 95/5 ميزان تسلط بر خود

 1 91/54 45/0 59/5 ميزان نوآوری و خالقيت  و ابتکار

 1 59/59 14/0 41/9 گراييميزان خطرپذيری و اعتدال

 4 51/59 19/0 01/5 نگری-ميزان تمرکز بر آينده

 9 90/59 19/0 91/9 سازی منابعميزان توانايي در هماهنگ

 50 59/40 45/0 51/5 کوشيميزان انگيزه برای پيشرفت دائمي و سخت

 55 54/45 49/0 99/9 شناسيميزان فرصت

 54 99/45 41/0 04/5 ميزان تجربة کاری و دا نش فني

 59 49/49 94/0 94/9 گرايييزان استقاللم

 55 49/49 44/0 15/9 پذيریميزان ريسک

 54 99/45 95/0 14/9 طلبيميزان کمال

=خيلي زياد4=زياد؛ 5=متوسط، 9=کم، 4=خيلي کم؛ 5=هيچ؛ 0: * 

 -هاي آموزشيگويان در برنامه. ميزان مشارکت پاسخ7. 4

 هاترويجي و استفادة آنان از اين برنامه
های گويان در برنامهبرای توصيف کيفي متغير مشارکت پاسخ

استفاده  �معيار از ميانگينترويجي، از روش فاصلة انحراف -آموزشي

شده به چهار سطح، شد. در اين روش، نحوة تبديل امتيازات کسب

 صورت زير برآورد شد:به

 : A < Mean ˚  SDضعيف = A 

    : Mean ˚  SD < B < MeanمتوسطB =    

 : Mean < C < Mean + SD خوبC =  
: Mean + SD < D عاليD =    

 -های آموزشيدهد که در برنامه( نشان مي50نتايج جدول )

گويان دارای مشارکت در سطح خوب، از پاسخ %40/94ترويجي، 

 %40/59در سطح ضعيف و  %54/51در سطح متوسط،  94/49%

 دارای مشارکت در سطح عالي هستند:

 (=484nترويجي ) -هاي آموزشيگويان در برنامهبندي ميزان مشارکت پاسخطبقه -01دول ج

 5994پژوهش،  هایمأخذ: يافته
 درصد فراواني تجمعي درصد فراواني فراواني سطوح مشارکت

 54/51 54/51 11 ضعيف

 50/51 94/49 554 متوسط

 40/41 40/94 559 خوب

 500 40/59 49 عالي

 - 500 945 جمع
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. همبستگي بين متغيرهاي مستقل تحقيق و ميزان 8. 4
 ترويجي -هاي آموزشيمشارکت زنان روستايي در برنامه

با توجه به نتايج ضريب همبستگي مشخص گرديد که بين عامل 

هاي تحقيقات سطح تحصيالت زنان روستايي )همسو با يافته

(، 0931آقابين، و وثوقي و يوسفي 0931زاده، احمدوند و شريف

ميزان درآمد ماهانه )همسو با يافتة پژوهش ميرترابي و همکاران، 

هاي (، ميزان استفاده از منابع اطالعاتي )همسو با يافته0930

زاده، ؛ احمدوند و شريف0930تحقيقات ميرترابي و همکاران، 

هاي اجتماعي (، ميزان ويژگي0931آقابين، ؛ وثوقي و يوسفي0931

؛ 0931زاده، هاي احمدوند و شريفي پژوهشها)همسو با يافته

(، ميزان  نگرش )همسو با يافتة تحقيق 0933روستا و تاجريزي، 

هاي اقتصادي )همسو ( و ميزان ويژگي0931زاده، احمدوند و شريف

؛ اعظمي و 0931زاده، هاي تحقيقات احمدوند و شريفبا يافته

-آنان در برنامه( زنان روستايي با ميزان مشارکت 0933مهر، سروش
 %0داري در سطح ترويجي، رابطة مثبت و معني -هاي آموزشي

هاي راستا با يافتهوجود دارد و بين متغير سن زنان روستايي )هم

؛ 0931؛ ميرزايي و شهيدي، 0931زاده، تحقيقات احمدوند و شريف

( با ميزان 0930؛ قنبري و همکاران، 0931آقابين، وثوقي و يوسفي

ترويجي، رابطة مثبت و  -هاي آموزشيان در برنامهمشارکت آن

وجود دارد؛ اما بين تعداد اعضاي خانوار  %5داري در سطح معني

و مخالف با  0930زاده، )همسو با يافتة تحقيق احمدوند و شريف

؛ ردي و اسميت، 0930هاي ميرترابي و همکاران، هاي پژوهشيافته

هاي شخصيتي زنان ي( و ويژگ0930؛ قنبري و همکاران، 0399

ترويجي،  -هاي آموزشيروستايي با ميزان مشارکت آنان در برنامه

 (:00دست نيامد )جدول داري بهرابطة معني

 (=484nهاي ترويجي  )همبستگي بين متغيرهاي تحقيق و ميزان مشارکت زنان روستايي در برنامه -11جدول 

 0931پژوهش،  هايمأخذ: يافته

شدت 

 ***همبستگي

 طحس

(٠۵/٠) 

 سطح

(٠1/٠) 

-سطح معني 
 داري

 متغير ضريب همبستگي

 سن 130/1* 193/1 - وجود همبستگي ارتباط ناچيز

 تعداد خانوار 191/1 193/1 - نبود همبستگي نبود همبستگي

 سطح تحصيالت 153/1** 111/1 وجود همبستگي - ضعيف

 درآمد ماهيانه 131/1** 111/1 وجود همبستگي - ضعيف

 استفاده از منابع اطالعاتي 133/1** 111/1 وجود همبستگي - ضعيف

 هاي اجتماعيويژگي 001/1* 119/1 وجود همبستگي - ضعيف

 هاي نگرشيويژگي 035/1** 111/1 وجود همبستگي - ضعيف

 هاي اقتصاديويژگي 135/1** 111/1 وجود همبستگي - متوسط

 هاي شخصيتييويژگ 103/1 903/1  نبود همبستگي نبود همبستگي

؛ ارتباط ضعيف= 13/1تا  91/1؛ ارتباط متوسط= 31/1تا  15/1و باالتر؛ ارتباط نسبتاً قوي=  9/1: ارتباط خيلي قوي= (rشرح و توصيف شدت همبستگي )*** 

 (35، ص. 0930ساربان، )حيدري 13/1تا   10/1؛ ارتباط ناچيز= 13/1تا  01/1
            

ميزان مشارکت زنان روستايي در تحليل  رگرسيون . 9. 4

 ترويجي -هاي آموزشيبرنامه
براي تبيين ميزان تغييرات و تعيين معادلة تخمين ميزان 

عنوان ترويجي به -هاي آموزشيمشارکت زنان روستايي در برنامه

بين، همبستگي تحليل رگرسيون متغير مالك با متغيرهاي پيش

ه شد. پس از ورود همة کار گرفتگام بهبهچندگانه به روش گام

هاي اقتصادي، سطح ويژگي»دار، متغيرهاي متغيرهاي مستقل معني

هاي تحصيالت، ميزان درآمد ماهانه، ميزان نگرش نسبت به برنامه

در « ترويجي، سن و ميزان استفاده از منابع اطالعاتي -آموزشي

ات از تغيير %01/99معادله باقي ماندند. اين متغيرها توانايي تبيين 

هاي متغير مالك )ميزان مشارکت( را دارا بودند. متغير ويژگي

بيني (، سهم بيشتري در پيش135/1اقتصادي با داشتن باالترين بتا )

ترويجي نسبت به  -هاي آموزشيمتغير ميزان مشارکت در برنامه

 (.01ساير متغيرها دارد )جدول 

(، نتايج تحليل 0930در پژوهش ميرترابي و همکاران )

ترتيب، استفاده از منابع اطالعاتي، دهد که بهگرسيون نشان مير

-هاي کشاورزي و سطح تحصيالت بهترين پيشاستفاده از فناوري
ترويجي  -هاي آموزشيهاي مشارکت زنان روستايي در فعاليتبين

( 0931زاده )براين، در پژوهش احمدوند و شريفباشند. عالوهمي

 ترتيب، سن، تعداد دهد که بهينتايج تحليل رگرسيون نشان م
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اعضاي خانوار، عوامل اجتماعي و سطح تحصيالت زنان روستايي 

کنندة مشارکت زنان روستايي در هاي تعيينبينبهترين پيش

 ترويجي هستند. -هاي آموزشيفعاليت
متغير وابسته :  -گام بهضرايب رگرسيون چندگانة گام -21جدول 

 (=n 162)ميزان مشارکت 
 2931پژوهش،  هايخذ: يافتهمأ

 B Beta t Sig متغيرهاي مستقل

 000/0 734/4 - 121/2 ثابت عدد

 041/0 744/0 490/20 000/0 (1X)هاي اقتصادي ويژگي

 292/0 194/0 714/4 000/0 (2Xسطح تحصيالت )

 704/0 113/0 791/4 000/0 (3X)ميزان درآمد ماهانه 

ميزان نگرش نسبت به 

 (4X)موزشي هاي آبرنامه
070/0 214/0 444/1 004/0 

 034/0 201/0 924/1 012/0 (5X)سن 

ميزان استفاده از منابع 

 (6X)اطالعاتي 
024/0 200/0 249/1 091/0 

داربودن مدل نهايي آمده و معنيدستبا توجه به اطالعات به  

رگرسيون در اين تحقيق، براي برآورد معادلة تخمين، با معادلة زير 

 -هاي آموزشيان ميزان مشارکت زنان روستايي در برنامهتومي

 ترويجي را تخمين زد:
(X6)024/0+ (X5)034/0( +X4)070/0( +X3)704/0 +

(X2)292/0+ (X1)041/0+ 121/2Y=  

درنهايت، سهم نسبي هريک از عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستايي 

 ( است:1، مطابق  شکل )ترويجي -هاي آموزشيدر برنامه

 
 

 مدل عملياتي تحقيق -1شکل 
 2931هاي پژوهش، مأخذ: يافته

 گيري و ارائة پيشنهادها. نتيجه5
مطابق با نتايج تحقيق درزمينة ميزان استفاده از منابع اطالعاتي، 

ترتيب باالترين هاي زنان روستايي بهتلويزيون، همسايگان، تعاوني

اند که بيانگر اهميت و نقش مهم ص دادهخود اختصااولويت را به

هاي روستايي در کسب منابع اطالعات جمعي و فردي و تشکل

هاي مشارکت بعد ويژگياطالعات ازسوي زنان روستايي است. در 

شرکت در مراسم عزاداري و عروسي و شرکت در اجتماعي نيز 

ان گويها را از ديدگاه پاسخترتيب باالترين اولويتانتخابات، به

-نتايج تجزيهاند. خود اختصاص دادهکننده در پژوهش بهشرکت
گويان معتقد پاسخدهد که وتحليل درزمينة عوامل نگرشي نشان مي

ترتيب ترويجي، به -هاي آموزشيهستند که شرکت در  کالس

اولويت موجب افزايش دانش و اطالعات زنان و نيز موجب افزايش 

تواند زمينة خود مينوبةديدگاه به گردد که اين نوعمهارت آنان مي

 -هاي آموزشيبيشتر زنان روستايي را در برنامهمشارکت هرچه

شرکت در  هاي اقتصادي، بندي ويژگيدر اولويتترويجي فراهم کند. 

هاي خياطي، آرايشگري و هاي کشاورزي و شرکت در فعاليتفعاليت

گويان ديدگاه پاسخها را از ترتيب باالترين اولويتداري، بهمغازه

-درزمينة ويژگياند. خود اختصاص دادهکننده در پژوهش بهشرکت
نفس، ميزان توجه به نتيجة انجام ميزان اعتمادبههاي شخصيتي، 

پذيري، ميزان گيري و مسئوليتکار، ميزان شجاعت در  تصميم

توجه به نظارت و کنترل، ميزان تسلط بر خود و ميزان نوآوري و 

ترتيب ازجمله عوامل داراي اولويت هستند. بهبود ابتکار، بهخالقيت و 

ها در بيشتر آنساز مشارکت هرچهتواند زمينهو تقويت اين عوامل مي

ترويجي باشد. بررسي سطح مشارکت زنان  -هاي آموزشيبرنامه

گويان، مشارکت خوب و از پاسخ %44/41 روستايي نشان داد که

 ترويجي دارند. -هاي آموزشيزيادي در برنامه

نتايج ضريب همبستگي نشان داد که بين عامل سطح 

هاي ها در برنامهتحصيالت زنان روستايي و ميزان مشارکت آن

-عبارتداري وجود دارد. بهترويجي، رابطة مثبت و معني -آموزشي
ديگر، هرچه زنان روستايي داراي سطح تحصيالت باالتري باشند، 

تر ترويجي محتمل -هاي آموزشيامهها در برنميزان مشارکت آن

خواهد بود. بين ميزان استفاده از منابع اطالعاتي و مشارکت زنان 

-ترويجي، رابطة مثبت و معني -هاي آموزشيروستايي در فعاليت
که دسترسي و استفادة بيشتر از منابع طوريداري مشاهده گرديد؛ به

ها است. ر برنامهدهندة افزايش سطح مشارکت زنان داطالعاتي، نشان

دهندة اهميت و لزوم توجه و اهتمام به اين ويژگي نشان

ها و منابع دراختيارگذاشتن و سهولت دسترسي زنان به کانال
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اطالعاتي فردي و جمعي در محيط روستايي است. نتايج تحقيق 

هاي هاي اجتماعي، نگرشي و ويژگينشان داد كه بين  ويژگي

هاي ميزان مشاركت آنان در برنامهاقتصادي زنان روستايي با 

-داري وجود دارد كه نشانترويجي، رابطة مثبت و معني -آموزشي
 -هاي آموزشيدهندة بهبود مشاركت زنان روستايي در برنامه

ترويجي، درنتيجة تقويت هريک از عوامل اجتماعي، نگرشي و 

دار بين اقتصادي زنان روستايي است. وجود رابطة مثبت و معني

ترويجي  -هاي آموزشيير سن با ميزان مشاركت آنان در برنامهمتغ

دهد كه با افزايش سن، سطح مشاركت بيشتر شده است. نشان مي

دهندة برانگيز و موجب نگراني است؛ زيرا، نشاناين مسئله تأمل

-عبارتباشد. بهها ميحضور كمتر زنان جوان روستايي در اين برنامه
هاي بيشتري براي مشاركت در برنامه تر تمايلديگر، زنان مسن

ترويجي دارند. اين مسئله لزوم توجه به دختران و زنان  -آموزشي

 سازد. روستايي را روشن مي

نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه ازبين عوامل مختلف، 

هاي هاي مشاركت زنان روستايي در فعاليتكنندهبينيبهترين پيش

هاي اقتصادي، سطح تحصيالت، يژگيترتيب وترويجي، به -آموزشي

درآمد، نگرش، سن و ميزان استفاده از منابع اطالعاتي هستند كه 

از متغير مالک مشاركت زنان روستايي در  %1/73درمجموع، 

-كنند. با توجه به يافتهترويجي را تبيين مي -هاي آموزشيفعاليت
 شوند:هاي تحقيق، اقدامات زير پيشنهاد مي

 هاي اقتصادي و درآمدزاي ويژة زنان روستايي، يتحمايت از فعال

هاي )در قالب طرحوكارهاي كوچک اندازي كسبراهازقبيل 

هاي بازاريابي و فروش دادن زنان در فعاليتخوداشتغالي(، مشاركت

دهي به بازارهاي محلي ويژة زنان محصوالت كشاورزي؛ مانند سامان

آموزش قدام درجهت اخصوص زنان جوان و دختران و همچنين، به

 اي؛ مانند خياطي؛هاي حرفهزنان روستايي براي كسب مهارت

 ها يا تشويق زنان به سوادآموزي يا ادامة تحصيل و اعطاي مشوق

هاي كارگيري معلمان سوادآموزي، در قالب طرحتسهيالت ويژه با به

تعاملي بين سازمان نهضت سوادآموزي و سازمان جهاد كشاورزي 

دادن زنان روستايي هاي توسعة روستايي؛ مشاركتنامهدرراستاي بر

داراي تحصيالت باال در امور روستا براي تشويق ساير افراد به ادامة 

 تحصيل؛

 ويژه دختران، به مشاركت سازي و تشويق زنان روستايي بهزمينه

هاي اجتماعي و فرهنگي روستايي درجهت تقويت در انجام فعاليت

تبادل اطالعات ازطريق روابط فردي،  روابط اجتماعي و سهولت

ها و منابع اطالعاتي جمعيف ازقبيل سهولت دسترسي به رسانه

-روزنامه براي تقويت زمينة اطالعاتي و فرهنگي زنان با هدف زمينه
 ها.سازي فرايند مشاركت در برنامه
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Abstract 
Porpuse: This study aims to identify factors affecting rural women's participation in 
educational- extension programs of the Jihad- Agriculture service centers in Amol township, in 
order to be able to take positive steps in facilitating and accelerating the process of rural and 
agricultural development, as the result of the improvement in their level of participation. 
Methodology: Considering the aims of the study, the present study is applied research and 
descriptive-correlational in nature. To collect data, library research and field survey were used. 
The data collection instrument used in this study was a questionnaire, which reliability and 
validity has been confirmed by the use of the Cronbach's alpha test (86/0> �> 78/0) and the 
related experts� opinions. The research population consisted of 67,488 (N= 67488) rural women 
in Amol township; from which, based on Cochran formula, 384 subjects (N=384) were selected 
using proportional stratified sampling. SPSS16 software was also used for data analysis. 
Findings: Descriptive results of this study demonstrated that rural women's participation in 
educational-extension programs is on a good level. The analytical results showed that there is a 
significant positive relationship between rural women�s age, education level, monthly income, 
the extent of information sources� use, social characteristics, attitudinal characteristics, and 
economic characteristics on one hand; and the extent of their participation in educational-
extension programs on the other hand. The results of multiple regression analysis also revealed 
that the economic characteristics, educational level, income level, attitudinal factors, age and the 
extent of using information sources, explain 37.10% of the variations in participation rates of 
rural women in educational-extension programs. 
Research limitation: Access to rural women and gaining the needed information, were the 
major challenges in the present study. 
Practical implications: According to the research results, conducting gender analysis to provide 
information in order to clarify the role and the significance of rural women�s education in 
sustainable agriculture and rural development, educational promotion of rural women, improving 
women's attitudes  and etc. can be considerably effective in increasing the participation of rural 
women in educational- extension programs. 
Original/value: Considering the fundamental role of rural women in agricultural and rural 
development -especially in the northern regions of Iran-, identifying factors that affect the extent 
of their participation in educational-extension programs of Jihad-Agriculture service centers 
which facilitate agricultural and rural development, is so necessary.  
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