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 چکيده 

-یافته و درحال توسعه، نمیمشارکت زنان را به عنوان نيمی از نيروی کار موجود در جوامع توسعه

طور متوسط زنان در دهة اخير به به کنگرة امنيت غذایی، F.A.Oتوان نادیده گرفت. بر اساس گزارش 
ها در همة مراحل توليد محصوالت از توليدات بخش کشاورزی را برعهده داشتند؛ زیرا آن 02%

کنند. هدف از این فعاليت می دوشادوش مردانطور کلی تمامی امور، کشاورزی و توليدات دامی و به
کشاورزی و شناخت عوامل مؤثر بر  تحقيق، شناسایی و تعيين نقش زنان روستایی در فعاليت بخش

 –ميزان مشارکت زنان و نيز موانع مشارکت زنان در بخش کشاورزی است. روش تحقيق، توصيفی 
ای و پيمایشی استفاده شده است. آوری اطالعات از مطالعات کتابخانهتحليلی بوده است و برای جمع

شهر تشکيل به باالی شهرستان فریدونسال  10نفر از زنان روستایی  0022جامعة آماری تحقيق را 

نفر تعيين شد. برای تعين اعتبار متغيرهای تحقيق از  002دهند. حجم نمونه با استفاده فرمول کوکران می

افزار ها از نرمدست آمد. برای تحليل دادهبه %80ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر با 

ای و ضریب همبستگی پيرسون استفاده شد. نتایج تحقيق نمونهتک t های آماری، آزمونSPSSآماری 
ای که از نظر گونهنشان داد که زنان روستایی در امور اجتماعی و اقتصادی مشارکت زیادی دارند؛ به

اند. ها دارای نقش مؤثری بودههای مجامع و تشکلگيریاز زنان در تصميم %00تعامل اجتماعی تقریباً 

 %08در بخش دامداری،  %39در امور زراعی،  %10زن روستایی نمونة تحقيق،  002تصادی بين از بعد اق
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بخش در  %00در بخش پرورش ماکيان،  %13ای، در بخش توليد گلخانه %90در بخش صنایع دستی، 

اند. همچنين، ميانگين آال مشارکت داشتهدر بخش پرورش ماهی قزل %11پرورش زنبورعسل و 
دهندة سطح مشارکت است که نشان 1/9ای برابر با نمونهتک tبا استفاده از روش  مشارکت زنان

های براین، بين متغيرهای تعداد دام، ميزان مالکيت، شرکت در کالسمتوسط تا زیاد است. عالوه

ترین موانع داری وجود دارد. مهمآموزشی، بُعد خانوار و سن با ميزان مشارکت رابطة مثبت و معنی

 .ها بوده استنبودن آموزشکت زنان نيز وضعيت تأهل، ممانعت مردان و تخصصیمشار

 .شهرمشارکت زنان، اقتصاد روستایی، زنان روستایی، بخش کشاورزی، شهرستان فریدون :هاکليدواژه

 مقدمه. 1

 طرح مسئله .1.1

داری خاانوادگی  بربرداری کشاورزی و رواج بهرههای بهرهدر دنيای کنونی، با توجه به ساختار نظام

دهند، زنان در تولياد محصاوالت کشااورزی نقاش     که بخش عمدة نيروی کار آنان را زنان تشکيل می

سازی نظام موجود به نفع نظامی پایدار که تغييرات گساتردة اقتصاادی، زیساتی و    مهمی دارند. دگرگون

شاود؛  د جامعاه عملای مای   دهند، تنها در سایة مشارکت تماامی افارا  اجتماعی را در دستور کار قرار می

پایان؛ یعنای زناان را نادیاده    های بیتوان نيمی از جمعيت کشور، آن هم نيمی از توانمندیرو، نمیازاین

گياری زیااد   ها و استعدادهای زنان با هدف بهرهکارگيری توانایی(. به012: 1918طلب، انگاشت )شادی

کاه در جواماع   ها است. ازآنجاییهای آنفعاليت از نيروی انسانی جوامع، مستلزم شناخت دقيق و علمی

برند و نيمی از جمعيت روساتایی زناان هساتند،    درحال توسعه، نيمی از جمعيت در روستاها به سر می

هاای اقتصاادی زناان روساتایی در     یابی به این منابع نيروی انسانی، مطالعة فعاليتهای دستیکی از راه

 (100:  1980ده و دیگران، زاهای گوناگون است )لهساییعرصه

شده در مورد مشاارکت زناان روساتایی حااکی از آن اسات کاه زناان        مطالعات و مشاهدات انجام

کشاورز با داشتن تجربه و دانش باومی در زميناة تولياد محصاوالت غاذایی، نقاش بسايار مهمای در         

 %32تاا   %02کاه تولياد    هندکنند. بيشتر کشاورزان معيشتی جهان را زنان تشکيل می کشاورزی ایفا می

(. بار طباق آماار سرشاماری ساال      100: 1980از غذای جهان را برعهده دارند )شاهرودی و دیگاران،  

: 1983اعالم شده است )مرکز آماار ایاران،    %19، سهم زنان روستایی کشور ما در اشتغال، حدود 1980
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از نياروی کاار    %02متوسط حدود طور (. هرچند واقعيت انکارناپذیر این است که زنان روستایی به191

شناسای  کنند، ولای نقاش و کاار آناان از دیاد  مباحاه جامعاه       های کشاورزی تأمين میرا در فعاليت

(. در کل کشور، سهم اشاتغال در بخاش کشااورزی    011:1981طلب،روستایی پنهان مانده است )شادی

و در نقااه روساتایی    %9/0اسات کاه در نقااه شاهری      %0/92است؛ سهم زنان از این مقادار   3/02%

اسات.   %9/19باشد. سهم عمدة فعاليت اقتصاادی در بخاش کشااورزی در اساتان اصافهان      می 3/09%

 (.  1988)مرکز آمار ایران، 

هاای اقتصاادی خاانواده و نياز در ارزش افازودة      گرفتن سهم زنان روستایی ایران در فعاليتنادیده

هاا درمحاسابات ملای درنظار     تاأثير ارزش کاار آن  ایجادشده در بخش کشاورزی، سبب شده است که 

که رویکردهای مشاارکتی باه توساعه، از اوایال     (. ازآنجایی83:  1983گرفته نشود )مهربانيان و مؤذنی، 

اند و به اهميت مشارکت، به عنوان یک وسايله و نياز   شمسی مورد توجه فزاینده قرار گرفته 1932دهة 

ای، (، در چنين توساعه 128:  1988ده است )زرافشانی و دیگران، یکی از اهداف توسعة پایدار تأکيد ش

(؛ زیارا،  193: 1981شوند )صافری شاالی،   زنان به مثابة نيمی از افراد جامعه، به مشارکت فراخوانده می

هاای خاانوادگی،   ها اعم از عرصاه یافتن به توسعة پایدار بدون مشارکت فعال زنان در همة عرصهدست

بارای رسايدن باه      (.Gobayan & Hakobian, 2005:14پذیر نيسات. ) ی امکاناقتصادی و اجتماع

وری توسااعة اقتصااادی و باارای گااذار از کشاااورزی ساانتی بااه پيشاارفته و افاازایش تولياادات و بهااره

گذاران بخش روستایی باید به نقش و جایگااه زناان در توساعة بخاش     محصوالت کشاورزی، سياست

د و باا تجهياز و توانمندساازی ایان منباع باا ارزش انساانی امکاان         کشاورزی توجهی ویژه داشته باشن

 (.108: 1980نما، تر کنند )حيدری و جهانرسيدن به توسعة کشاورزی را آسان

هدف از انجام این تحقياق، شناساایی ميازان مشاارکت و تعاين ساهم زناان روساتایی شهرساتان          

تا، مواناع مشاارکت زناان در بخاش     های بخش کشاورزی اسات. در ایان راسا   شهر در فعاليتفریدون

 های اصلی این تحقيق عبارتند از:اساس، پرسشاست؛ براین کشاورزی نيز بررسی شده

 ميزان مشارکت زنان روستایی در محدودة مورد مطالعه در بخش کشاورزی چگونه است؟   -1

 عوامل تأثيرگذار بر مشارکت زنان روستایی در بخش کشاورزی چيست؟   -0

 ان روستا در بخش کشاورزی کدامند؟موانع مشارکت زن -9
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 . پيشينة تحقيق 1.1

اند. نتاایج ایان   های خانه و مزرعه بررسی کرده( مشارکت زنان را در فعاليت1388) 0و پونيا 1کائور     

است که سطح توسعة روستا، طبقة اجتماعی، درآمد سرانه، وضاع اقتصاادی و ساطح     تحقيق نشان داده

 0و شاارم  9داری با زمان کار زنان در خاانواده داشاته اسات. ب ال    مثبت و معنیتکنولوژی خانواده رابطة 

هاا، زناان   اند. پس از برداشت ميوهبه مطالعة نقش زنان روستایی در باغبانی پرداخته ( در تحقيقی0228)

نادی و  بکاه ماردان بيشاتر باه بساته     کنناد؛ درحاالی  در اموری مانند تهية مربا، ژله و ترشی فعاليت مای 

وری، زناان ماورد   دهندة این است کاه بارای افازایش بهاره    پردازند. نتایج نشانزاریابی محصوالت میبا

هاا  مطالعه نياز به آموزش از طریق مروّجان زن و استفاده از تکنولوژی مناسب دارند. همچناين، تعااونی  

 ها را بهبود بخشند.ای آنهتوانند فعاليتهای محلی میو سازمان

( نقش زنان روستایی را در ارتقاء صنایع کوچاک کشااورزی ژاپان    0220و دیگران ) 0الدینشمس     

اند. بر اساس نتایج، بين سطح مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان با سن، انادازة مزرعاه و   بررسی کرده

تبياين  »( درمقالاة  1988داری وجود داشته اسات. خاانی و احمادی )   درآمد خانوار رابطة مثبت و معنی

 –اجتمااعی در منااطق روساتایی چيار      –های اقتصاادی گيریمؤثر بر مشارکت زنان در تصميمعوامل 

اند که باا ارتقااء ساطح تحصايالت زناان روساتایی،       به این نتيجه دست یافته« یامچی شهرستان زنجان

 ( در تحقيقای درباارة  1980یاباد. هادیاان )  ها نيز افزایش مای گيریانتظارات آنان از مشارکت در تصميم

های امور دام در شهرستان جهرم، باه ایان نتيجاه رسايده     تعيين سهم اقتصادی زنان روستایی در فعاليت

اسات   %00/03های مربوه باه اماور دام،   است که ميانگين سهم اقتصادی زنان روستایی در کلِ فعاليت

ده و همکااران  زااسات. لهساایی   %13ها سهم اقتصادی زنان روستایی بيش از از این فعاليت %30که در 

ای به بررسی مشارکت اقتصادی زنان روستایی استان فارس پرداختند و باه ایان نتاایج    ( در مقاله1980)

                                                 
1- Kaur 

2- Punia 

3- Bala 

4- Sharam 

5- Shames-El-Din 
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باراین، باا   ای معکاوس وجاود دارد. عاالوه   دست یافتند که بين تمهيدات و مشاارت اقتصاادی رابطاه   

 شود.های اقتصادی بيشتر میافزایش سن، مشارکت زنان در فعاليت

 نظري پژوهش . مباني 1

هاایی متفااوت در خاانواده و جامعاه     در طول تاریخ و در جوامع مختلف بشری، برای زن و مرد نقاش    

های زنان و مردان نياز  تعریف شده است. با گذشت زمان و تغييرات اجتماعی، اقتصادی و سياسی در نقش

، به نقال از  1919نوری، )خواجهها شده است تغييراتی پدید آمده که منجر به دگرگونی در هویت سنتی آن

( بدیهی است هدف از مشارکت بيشاتر زناان، صارفاً کساب درآماد      103: 1980زاده و همکاران، لهسایی

 ها است. نيست؛ بلکه بهبود منافع اجتماعی ناشی از استقالل مالی نيز در مورد توجه آن

ی کشاورزیِ مرتبط با مالکيت زمين است. هابخش دیگر مشارکت زنان در امور اقتصادی، در زمينة فعاليت    

هاای  آمده برای زنان، بر کارکرد اقتصادی و اجتمااعی فعاليات  دستهای اقتصادی بهدر این بخش نيز فرصت

دهد تا با بر ایجاد تعادل اجتماعی و اقتصادی بين زنان و مردان، به زنان فرصت میآنان تأثير زیادی دارد؛ عالوه

یابی به سطوح باالتر تحصيالت، صاحب منابعی اضاافی شاوند و ایان    ای جدید و دستهاستفاده از موقعيت

رو، الزم است کاه بخشای   (؛ ازاین80: 1981تری به نفع خویش تغيير دهند )سن، تعامالت را به شکل متعادل

ز از لحاا  ماالی   ریزی شود تا زنان نياز اهداف برنامة توسعه، بر پایة هدایت زنان به سوی توليد درآمدزا برنامه

طریق، با افزایش قدرت و توانایی زنان در نظارت و مراقبت از بازار کاالهای خود، قادرت  اینمستقل شوند. به

 آورند.  دست میشود و استقاللی درخور توجه بهگيری آنان نيز بيشتر میتصميم

: گروهی معتقدند کاه زناان از   نظر وجود دارنددر ارتباه با نقش زنان در توسعة ایران دو گروه صاحب    

آوردن اوضاع و شرایط مطلوب برای کار مردان و ساایر  ای و پنهان خود، با فراهمطریق ایفای نقش واسطه

اعضای خانواده، نقش مهمی در تعالی جامعه دارند. گروه دیگر، بيشتر به نقش زنان در عرصة اجتماع توجه 

های اجتماعی نااچيز اسات و بایاد    کنند که نقش زنان در فعاليتمی دارند و با استفاده از آمار و ارقام تأکيد

متحول شود. این گروه با توجه به این موضوع که زنان نيمی از جمعيت هستند، بر این عقياده هساتند کاه    

شود؛ بنابراین، باید شرایطی فاراهم آورد تاا   نکردن از نيروی کار زنان، موجب کندی رشد جامعه میاستفاده

 (.018: 1918طلب، های اجتماعی خود را ایفا کنند )شادیوانند هرچه بيشتر نقشزنان بت
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 شناسي پژوهش. روش3

 . روش تحقيق  1.3

ای مبناای تادوین   این مطالعه، پژوهشی کاربردی از نوع پيمایشی است که مطالعات اسنادی و کتابخاناه     

ایان پاژوهش اسات. گاردآوری     های سانجش  چارچوب نظری موضوع، پيشينة تحقيق و ساخت شناسه

-هاای صاورت  اطالعات مورد نياز به روش ميدانی و با استفاده از پرسشنامة پژوهش و با کمک پاژوهش 

هاا، نخسات باا دادن    گرفته تاکنون، انجام پذیرفته است. برای اطمينان از پایداری و اعتبار مفااهيم و گویاه  

ی راهنما انجام شد و در نتيجه، آلفای کرونباخ نزدیک باه  انفر از افراد جامعة آماری، مطالعه 92پرسشنامه به 

وگوهاای دقياق باا زناان روساتایی، در تأیياد       محاسبه شد. پس از تکميل پرسشنامه از طریاق گفات   80%

 شد. نظران و کارشناسان استفادهپرسشنامة نهایی نيز از نظرات صاحب

شاهر بودناد. بار طباق آمارهاای ساال       ریدونجامعة آماری تحقيق همة خانوارهای روستایی شهرستان ف   

نفر  93931است که به لحا  تعداد نفرها،  عدد بوده 3010شهر ، تعداد خانوارهای شهرستان فریدون1932

اند که به عنوان جامعة آماری این تحقياق،  خانوار در نقاه روستایی بوده 0989اند. از این تعداد خانوار، بوده

اند. برای تعيين حجم نمونه از دساتور عماومی کاوکران اساتفاده شاد. باه دليال        گيری وارد شدهدر نمونه

، تعداد شدههای زمانی و اقتصادی و به ویژه گستردگی جامعة آماری با استفاده از دستور تصحيحمحدودیت

عدد کاهش یافت و پس از بررسی الزم با توجه به شرایط منطقاه و ميازان همخاوانی     002ها به پرسشنامه

روستا به عنوان نمونه در منطقة مورد مطالعه انتخاب شدند و تعداد نموناه و تعاداد    12وستاها، در نهایت، ر

-ميالگرد، چوقا از دهستان برف مند تعيين شدند. روستاهای نمونة تحقيق عبارتند از:روستاها به روش نظام

کاوه موگاوئی، چوقياورت،    از پايش آبااد  کوه موگوئی، راچاه، اساالم  انبار، کلوسه، مصير از دهستان پشت

 لنگان، درة سيب ، ميدانک بزرگ از دهستان عشایر. آباد از دهستان چشمهنهضت

( مدل عملی که حاصل چارچوب نظری پژوهش اسات، رابطاة باين متغيرهاای مساتقل و      1شکل )   

متغيار  دهد که در آن ميزان مشارکت زناان روساتایی در بخاش کشااورزی     وابستة پژوهش را نشان می

هاایی دارناد، متغيار    وابسته است و عوامل فردی، اجتماعی، خانوادگی و آموزشی که هرکدام زیرشااخه 

 مستقل است.
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 مدل مفهومي تحقيق -1 شکل

 1931های پژوهش، مأخذ: یافته                                                     

 ابریشمباغداری، توليد گلخانه، پرورش کرم

 

 

 
 

 

 

 

 زراعت، صنایع دستی،پرورش زنبور عسل، امداری

 دامداری صنایع دستی

مشارکت ميزان 

زنان روستايي 

 هايدر فعاليت

 کشاورزی

 عوامل فردي

سن، سواد،  -

درآمد و 

 وضعيت تأهل

 عوامل آموزشي

 های ترویجیشرکت در کالس -

 استفاده از ابزارآالت کشاورزی -

 استفاده از منابع اطالعاتی

عوامل 

 خانوادگي

بعد خانوار،  -

تعداد خانوار و 

ميزان مالکيت 

 زمين

 اعيعوامل اجتم

عضویت در مجامع، مشارکت در  -

 مجامع و داشتن تعامل اجتماعی
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 . قلمرو تحقيق1.3

(. ایان شهرساتان باا وساعت     1شهر در شمال غرب استان اصفهان قرار دارد )شاکل  فریدون شهرستان    

لنگان، عشایر( یک کوه موگوئی، چشمهکوه موگوئی، پيشانبار، پشتدهستان )برف 0کيلومترمربع،  1/0093

نفاری آن،   01013روستای آن دارای سکنه هساتند. از کال جمعيات     80بخش و دو نقطة شهری دارد و 

کنند. بعد خانوار در ایان  شهر زندگی میانبار و فریدوندر نواحی روستایی و بقيه در شهر برف %02دود ح

باشاد. شهرساتان   نفار مای   9/0نفر و در مناطق روستایی  90/0نفر است که در نواحی شهری  0شهرستان 

 02222نگال  هکتااری، ج  190222هکتار دارد کاه شاامل مراتاع     010222شهر وسعتی در حدود فریدون

هکتااری اسات.    10022هکتااری، مساتحدثات و رودخاناه و جاادة      11822هکتاری، اراضی کشاورزی 

کيلوگرم؛  002تن و  9هکتار با عملکرد ميانگين  0022محصوالت عمده شامل این موارد هستند: گندم آبی 

-کيلوگرم؛ سايب  122ليد هکتار با ميانگين تو 1322کيلوگرم؛ جو  1022هکتار با ميانگين توليد  0022دیم 

هکتاار هساتند    02و  88تن و گلازار و ذرت هرکادام باه ترتياب،      09هکتار با ميانگين توليد  022زمينی 

 (.  1932شهر، )مدیریت جهاد کشاورزی فریدون
 

 
 موقعيت منطقة تحقيق در کشور، استان و شهرستان -1شکل 

 1931های پژوهش، مأخذ: یافته                                  
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 شهر به تفکيک جنسهاي شهرستان فريدونتوزيع جمعيت در دهستان -1جدول 
  1980مأخذ: سالنامة آماری،               

 زن مرد دهستان

 9323 9811 انباربرف

 0013 0990 کوه موگوئیپشت

 1000 1108 کوه موگوئیپيش

 1311 1020 لنگان

 1900 1012 عشایر

 هاي تحقيق . يافته4

 مل فردي  . عوا1. 4

ساال باا    01هاا  زن روستایی مورد مطالعه، مياانگين سان آن   002آمده از مجموع دستطبق نتایج به    

سال بوده است. از نظار وضاعيت تأهال، نزدیاک باه       30و بيشينة  02و با کمينة  10/10انحراف معيار 

د زناان روساتایی ماورد    از جامعة آماری، متأهل و بقيه مجرد یا بيوه بودند. همچنين، وضعيت سوا 13%

مادرک دیاملم و    %11مدرک سيکل و  % 90سواد بودند و از آنان بی %01مطالعه نشان داد که نزدیک به 

مدارک باالتر داشتند. نتایج حاصل از وضعيت درآمد ماهانة زنان روستایی نموناة آمااری نشاان داد کاه     

اسات.   3/100انحراف معيار آن نزدیاک باه   ریال بوده است که  9922222ميانگين درآمد ماهانه برابر با 

 %90ریال باوده اسات.    8222222ریال و نزدیک به  1222222مقدار کمينه و بيشينة درآمدها به ترتيب، 

اناد. الزم اسات   ریاال درآماد داشاته    0222222تقریباً بيشتر از  %0ریال و  0222222تا  9222222بين  

 از درآمد ماهانة خانوار مؤثر هستند.   %00بيان شود که زنان مورد مطالعه در تأمين 

باوده اسات. همچناين، انحاراف معياار       1/0ميانگين بعد خانوار در روستاهای نمونة تحقيق برابر با      

نفر اسات. مياانگين وساعت زماين در خاانوار برابار باا         11نفر و بيشينة  1و مقدار کمينة  09/1برابر با 

مترمرباع و بيشاينة یاک هکتاار باوده       02و با مقدار کميناة   1230متر مربع، با انحراف معيار  89/1290

 ( نشان داده شده است:0آمده از ميزان مالکيت زنان در جدول )دستاست. نتایج به
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 درصد سهم زنان روستايي از مالکيت -1جدول 
 1931های پژوهش، مأخذ: یافته

ميزان مالکيت  فاقد زمين
 اراضی باغی

ميزان مالکيت 
 عیزمين زرا

ميزان مالکيت 
 دام

ميزان مالکيت 
 زنبور

 اراضی آبی مالکيت

82% 0% 0% 0% 0% 9% 0% 

 . عوامل آموزشي1. 4

از جامعاة   %08های آموزشی نشاان داد کاه نزدیاک باه     نتایج حاصل از وضعيت شرکت در کالس    

موزشای در  هاای آ اند. وضعيت بازدهی شارکت در کاالس  ها شرکت داشتهنمونة تحقيق در این کالس

 ( نشان داده شده است:9جدول )

 هاي آموزشيوضعيت بازدهي کالس -3جدول

 1931های پژوهش، مأخذ: یافته                                           

 ضعيف متوسط خوب گویه
 91 00 8 درصد

 . عوامل اجتماعي و اقتصادي3. 4

ای ليکارت اساتفاده شاد    گزیناه  0ها از طيف عاونیها و تبرای تعيين ميزان مشارکت زنان در تشکل    

هاا و  آماده، مياانگين عضاویت در تشاکل    دسات (. بر اساس نتایج باه 1کم = و خيلی 0زیاد = )خيلی 

باوده اسات. همچناين، ميازان      0و بيشينة  1و مقدار کمينة  3/2، با انحراف معيار 10/0ها برابر با تعاونی

هاا  هاا و یاا تعااونی   عضو تشاکل  %32/0تحقيق نشان داد که تنها  عضویت زنان روستایی جامعة نمونة

/. بوده است. ازنظر تعامل اجتمااعی نياز نتاایج نشاان داد کاه      3اند که انحراف معيار حاصل برابر با بوده

 اند.  ها دارای نقش مثبت و مؤثری بودههای مجامع و تشکلگيریاز زنان در تصميم %00تقریباً 

  هاي عمدة بخش کشاورزيزنان روستايي در فعاليت. سهم مشارکت 4.4

در بخاش   %39در اماور زراعای،    %10زن روستایی جامعة نمونة تحقيق،  002از بعد اقتصادی بين      

ای،         دربخاش تولياد گلخاناه    %90در بخاش صانایع دساتی،     %08در بخاش باغاداری،    %09دامداری، 
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مااهی   در بخاش پارورش   %11ش پرورش زنباور عسال و   در بخ %00در بخش پرورش ماکيان،  13%

 اند.آال مشارکت داشتهقزل

          

       

       

          

                

            

               

                 

 

 هاي کشاورزيسهم مشارکت زنان در بخش -3شکل 
 1931های پژوهش، مأخذ: یافته                                         

 

ایی در اماور کشااورزی مشاارکت زیاادی     های آماری مشخص شد که زنان روسات با توجه به یافته    

-تاک  tهای زراعی و پرورش ماکيان است. باا اساتفاده از روش   دارند که بيشترین مشارکت در فعاليت

ای ليکرت )مشارکت خيلی زیااد، زیااد، متوساط، کام، خيلای کام( مياانگين        گزینه 0ای و طيف نمونه

باه عناوان مياناة نظاری بارای ارزیاابی        0/0دست آمد که چون این مقدار از عدد به 1/9مشارکت زنان 

شاود،  داری نياز مشااهده مای   های کشاورزی، بيشتر است و اخاتالف معنای  ها در فعاليتمشارکت آن

شود. نتاایج حاصال   بنابراین، سطح مشارکت زنان روستایی مورد مطالعه بين متوسط تا زیاد ارزیابی می

 است: (  نشان داده شده0( و )0در جداول )

 ميانگين مشارکت زنان روستايي در فعاليت کشاورزي -4 جدول

 1931های پژوهش، مأخذ: یافته                     
 خطای استاندارد انحراف معيار ميانگين تعداد

002 1/9 10/1 23/2 
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 هاي کشاورزيآزمون ميانگين مشارکت زنان در فعاليت -5جدول 
 1931ش، های پژوهمأخذ: یافته                   

T Df کم زیاد تفاوت ميانگين داریمعنی 

11/1 002 222/2 20/1 31/2 10/1 

 . عوامل تأثيرگذار بر مشارکت زنان روستايي 5.4

برای یافتن رابطة همبستگی بين متغير وابستة ميزان مشارکت زنان و متغيرهای مساتقل سان، ساواد،        

پيرسون استفاده شاد کاه نتاایج حاصال در جادول      بعد خانوار، درآمد و مالکيت از ضریب همبستگی 

 است: ( ارائه شده3شماره )

 رابطة همبستگي مشارکت زنان روستايي و عوامل فردي، خانوادگي، اجتماعي و آموزشي -6جدول 

 1931های پژوهش، مأخذ: یافته  
بعد  سواد سن مشارکت

 خانوار

وضعيت 

 تاهل

درآمد 

 خانوار

شرکت در 

 هاکالس

استفاده 

 ابزار از 

ميزان 

 مالکيت

 تعداددام

 030/2 331/2 -000/2 901/2 290/2 101/2 001/2 -911/2 401/2 ضریب پيرسون

 221/2 221/2 221/2 221/2 001/2 010/2 221/2 221/2 221/2 سطح معناداری

 002 002 002 002 002 002 002 002 002 تعداد
 

هاای آموزشای، بعاد خاانوار و     يت، شرکت در کاالس ( بين تعداد دام، ميزان مالک3بر طبق جدول )    

داری وجود دارد؛ به عنوان مثاال، باه هماان انادازه کاه      سن با ميزان مشارکت زنان رابطة مثبت و معنی

شود، به همان نسبت ميزان مشارکت زنان در روستا افازایش پيادا   ميزان مالکيت زنان روستایی بيشتر می

روستا فعاليت بيشتری دارند. بين متغيرهای سواد و اساتفاده از ابازار    های موجود دریابد و درفعاليتمی

سطح تحصيالت فرد روساتایی بااال    شود؛ یعنی، هرچهداری مشاهده میبا مشارکت رابطة منفی و معنی

شود و گاهی در ماواردی حتای تمایال باه مانادن در روساتا       رود، مشارکت وی در امورروستا کم می

داری مشااهده نشاده   درآمد و وضعيت تأهل و ميزان مشارکت زنان نيز رابطة معنی ندارد. بين متغيرهای

 است.
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 . موانع مشارکت زنان در بخش کشاورزي 6.4

برای بررسی موانع مشارکت زنان از عوامال فاردی، اجتمااعی و آموزشای اساتفاده شاد کاه نتاایج                   

 است: ده( نمایش داده ش3( و )8( و )1آمده در جداول )دستبه

 تحليل آماري موانع مشارکت زنان از بعد عوامل فردي -7جدول 

 1931های پژوهش، مأخذ: یافته                     
 خطای استاندارد انحراف معيار ميانگين موانع مشارکت

 %81 00/1 81/0 زیادبودن سن

 %3 33/2 8/9 وضعيت تأهل

 %1 1/1 0/9 حجم زیاد کار منزل

 %8 1/1 0/0 سوادیبی

 تحليل آماري موانع مشارکت زنان از بعد عوامل اجتماعي -8جدول 

 1931های پژوهش، مأخذ: یافته                   
 استاندارد انحراف معيار ميانگين سطح مشارکت

 %81 11/1 ½ زیادبودن بعد خانوار

 %89 19/1 1/9 ممانعت مردان

 %83 1/1 0 تمسخر اهالی

 %30 19/1 3/1 نفسنداشتن اعتمادبه

 تحليل آماري موانع مشارکت زنان از بعد عوامل آموزشي -9جدول 

 1931های پژوهش، مأخذ: یافته                   
 خطای استاندارد انحراف معيار موانع مشارکت

 %80 90/1 دوربودن کالس

 %83 0/1 مردبودن آموزگار

 %82 111/1 بودن سرفصل تدریسنامناسب

 %31 9/1 بودننتخصصی
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در بين عوامل فردی، حجم زیاد کار منزل و وضعيت تأهل بيشترین موانع مشارکت زناان روساتایی       

شوند. در ميان عوامل اجتماعی، ممانعات ماردان، زیاادبودن خاانوار،     در بخش کشاورزی محسوب می

رکتی را دارناد. در بررسای   نفس به ترتيب، بيشترین ميانگين موانع مشاتمسخر اهالی و نداشتن اعتمادبه

ها از بيشترین عوامال ممانعات مشاارکت زناان در     نبودن و دوربودن کالسعوامل آموزشی، تخصصی

آیند. آزمون تحليل موانع مشارکت زنان روستایی در بخش کشااورزی، در  شمار میبخش کشاورزی به

 ( آمده است:12جدول )

 ايي در بخش کشاورزيآزمون تحليل موانع مشارکت زنان روست -11جدول 
 1931های پژوهش، مأخذ: یافته              

 تفاوت ميانگين داریمعنی T df موانع مشارکت

 31/1 222/2 002 0/11 زیادبودن سن

 91/1 222/2 002 1/10 وضعيت تأهل

 38/2 222/2 002 0/02 حجم زیاد کار منزل

 03/2 222/2 002 1/10 سوادیبی

 91/2 222/2 002 0/10 رزیادبودن بعد خانوا

 11/1 222/2 002 0/12 ممانعت مردان

 381/2 001/2 002 0/0 تمسخر اهالی

 101/2 222/2 002 0/10 نفسبهنداشتن اعتماد

 111/2 222/2 002 8/1 دوربودن کالس

 011/2 100/2 002 0/8 مردبودن آموزگار

 101/2 222/2 002 91/3 هابودن سرفصلنامناسب

 011/2 222/2 002 0/0 ودننبتخصصی

 

هاا باه جاز تمساخر اهاالی و      شود که بين همة شااخص ( مالحظه می12با توجه به نتایج جدول )     

داری وجاود دارد. در ایان مياان، زیاادبودن     ، اختالف معنی0/0دهندگان با ميانة نظری مردبودن آموزش

نفاس زناان تاأثير    ر و فقادان اعتمادباه  سن، وضعيت تأهل، حجم زیاد کار منزل، زیادبودن بعاد خاانوا  

 بيشتری داشته است.
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 گيري . نتيجه5

زنان روستایی با داشتن تجربه و دانش بومی در زمينة توليد محصوالت غاذایی، نقاش بسايار مهمای        

از غاذای جهاان دارناد. در ایاران نياز ایان مشاارکت در         %32تا  %02در کشاورزی و در نتيجه، توليد 

رد شده است. در این تحقيق نيز مشخص شد که ميانگين مشارکت زنان روساتایی در  برآو % 02حدود 

اساتودنت، باه    tاست. بر طبق نتاایج آزماون    %01های کشاورزی محدودة مورد مطالعه، حدود فعاليت

، در بخاش پارورش   %10، در اماور زراعای   %13ترتيب، سطح مشارکت زنان در امور پرورش ماکياان  

، در %08، در بخاش صانایع دساتی    %00، در بخش باغداری %39در بخش دامداری ، %11آال ماهی قزل

کاه ایان مشاارکت در مراحال     باوده   %90ای و در بخش توليد گلخانه %00بخش پرورش زنبورعسل 

 مختلف توليد بوده است.

اسات، اماا    %00از نتایج دیگر تحقيق، آنکه هرچند ميزان سهمی که زنان در توليد درآمد خانوار دارند    

هساتند؛  « کارکنان خانوادگی بدون مازد »گيرد و در واقع، آنان ها تعلق نمیمبلغی به عنوان دستمزد به آن

توانناد در افازایش درآماد و    هرحال، زنان توانایی مشارکت بيشتری در امور کشاورزی دارند و میاما به

فاردی، دو عامال سان و ساواد بار       رفاه خانوار مؤثرتر باشند. همچنين، مشخص شد که از ميان عوامل

یابد ولی با افازایش ساواد،   طوری که با افزایش سن، مشارکت افزایش میمشارکت زنان موثر هستند؛ به

دیگر، زنان جوان روستایی کاه تحصايالت بيشاتری دارناد، تمایال      عبارتییابد. بهمشارکت کاهش نمی

سان کشااورزان، از مشاکالت کشااورزی      دهند و همين زیاادبودن کمتری به امور کشاورزی نشان می

کشور است که باید تمهيداتی اساسی در این زمينه صورت گيرد. وجود رابطة مثبت بين بعاد خاانوار و   

ساوادتر  که عمدتاً کام -ترميزان مشارکت زنان نيز مؤید همين موضوع است؛ یعنی، مشارکت زنان مسن

 تر، بيشتر است.در خانوارهای پرجمعيت -هستند

ترین عوامال ماؤثر برمشاارکت زناان، ميازان      گام مشخص شد که مهمبهر اساس مدل رگرسيون گامب   

های آموزشی، سن زنان، بعد خاانوار و تعاداد دام خاانوار باوده اسات.      ها، شرکت درکالسمالکيت آن

ایر هاا و سا  ها مشارکت بيشتری دارند، در راساتای توانمندساازی آن  ازآنجاکه زنان مسن در این فعاليت

 شوند:زنان روستایی کشور، موارد زیر پيشنهاد می
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هاای  ریازی هاای زناان روساتایی در برناماه    های جنسيتی؛ یعنی؛ نيازها و توانمنادی توجه به نقش -1

 کشاورزی؛

هاای کشااورزی و   ضرورت استقرار ارزش پولی بر کار غيربازاری زنان روستایی کشور در فعاليات  -0

تار آموزشای، ترویجای و    های بهتر و دقيقریزیهای آنان با هدف برنامهایجاد بانک اطالعاتی از فعاليت

 غيره؛

های کشااورزی و ایجااد باناک    توجه به نقش و کارکردهای خاص زنان روستایی کشور در فعاليت -9

 تر آموزشی، ترویجی و غيره؛  های بهتر و دقيقریزیها برای برنامههای آناطالعاتی از فعاليت

( بزرگسال هستند و ميازان  %12يشتر زنان روستایی فعال در بخش کشاورزی منطقه )به دليل اینکه ب -0

هاا توجاه بيشاتری    ها باال است، ضرورت دارد که به وضعيت ساواد و تحصايالت آن  سوادی در آنبی

هاای عينای و مازارع نموناه     شود و از وسایل کمک آموزشی از قبيل نمایش فيلم، سخنرانی، ارائة نمونه

 و ترویج استفاده شود؛ برای آموزش

هاای کنتارل جمعيات در کااهش     نفر( اداماة سياسات   1/0به سبب باالبودن بعد خانوار در منطقه ) -0

افزایای زناان   تواند فرصت بيشتری برای کساب آماوزش و داناش   حجم کارهای خانه مؤثر است و می

 فراهم سازد؛

بت باه اساتعدادها، تجربياات و    ساازی آناان نسا   نفس زنان روستایی، آگاهبا هدف افزایش اعتمادبه -3

هاای آموزشای، ترویجای و غياره     های گروهی و کاالس نقشی که در کشاورزی دارند، از طریق رسانه

 مؤثر است.  
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