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  . مقدمه1
  طرح مسئله .1. 1

هاي توجهی در فعالیتزنان روستایی نقش و سهم قابل
ویژه درزمینۀ تولیدات کشاورزي دارند. آنان کشاورزي و روستایی، به

از  %40که حدود طوريهاي مؤثر در روستا هستند؛ بهیکی از گروه
هاي از فعالیت %90ده درزمینۀ کشاورزي و شهاي انجامفعالیت
دهند؛ اما بنابه دالیلی دستی را انجام میشده درزمینۀ صنایعانجام

اندرکاران مسائل توسعۀ روستایی ریزان و دستکمتر موردتوجه برنامه
 1). وندربن و هاوکینز2، ص. 1386اند (میرزایی و شهیدي، واقع شده

بیشتر جوامع، زنان بیش از مردان کار دارند که در ) اظهار می1988(
- رنگ تلقی میکنند؛ اما در محاسبات اقتصادي یا نقش آنان کممی

آید و اهمیت تولیدي و اقتصادي کمتري حساب نمیشود یا اصالً به
حق زنان براي کار در خانه، کشاورزي، نگهداري، دارند و اگر حقوق به

خانه لحاظ شود و آمار و حمایت و پرورش اعضاي خانواده یا مدیریت 
 %30تا %25ارقام در جهان آن را منعکس نمایند، سطح بازدهی 

 ۀدر اهداف توسع ،مروزهرو است که انیازاافزایش خواهد یافت؛ 
 يهایژگیو لیدلهزنان ب یی مانندخاص روستا يهاگروه ،ییروستا

 ،معصوم، خانی، و قدیريانی(غن خاص خود، در مرکز توجه قرار دارند
کنندة ترویجی باید فراهم - هاي آموزشیبرنامه ).121، ص. 1387
هایی براي زنان روستایی باشند تا همپاي مردان از امکانات فرصت

مند شوند؛ به اعتبارات موردنیاز دست یابند؛ با مشاغل آموزشی بهره
ازپیش جدید آشنا شوند و درنهایت، جایگاه حقوقی خود را بیش

). آموزش زنان روستایی، 247، ص. 1374بشناسند (محبوبی، 
آید و شمار میبراینکه نیاز محسوس جامعۀ زنان روستایی بهافزون

هاي فنی برد، در بهبود آگاهیهاي فنی زنان را باال میسطح آگاهی
مردان روستایی نیز مفید است و وظیفۀ آموزشی مروجان را در امر 

ضعیت درحالی است نماید. این وآموزش بزرگساالن مرد آسان می
)، باوجود نقش عمدة زنان 1991( 2عقیدة نانیلو و گادزماکه به

هاي ترویجی گیري آموزشروستایی در تولیدات کشاورزي، جهت
سوي مردان است و از زنان روستایی غفلت شده است. بیشتر به

هاي کشاورزي را انجام فرض رایج این است که مردان بیشترِ فعالیت
توسعه، زنان الیکه مخصوصاً در کشورهاي درحالدهند؛ درحمی

کنند. بنابر روستایی نقش بسیار مهمی در اقتصاد روستایی ایفا می
از خدمات  %34)، زنان روستایی تنها 1990( 3گزارش سوانسون

طور مفید از ها بهاز آن %5کنند و تنها آموزشی ترویج را دریافت می
 4سیویو د ياوکرکنند. می ترویجی استفاده - هاي آموزشیبرنامه

 - یآموزش از خدماتروستایی  زنانکنند که نیز بیان می )2009(

 ،کنندیم هئارا يکشاورز يهاسازمانجهان، که درسراسر  ايیجیترو
مردان  زةاندانوع خدمات به نیا اگر کنند ویم افتیدر را %5تنها 
 دیدر تول يوربهره شیافزا %22موجب  ،تفگریآنان قرار م اریدراخت

 )1376(، گلزایی، و نظري انیکوهسار شد.یم يمحصوالت کشاورز
دختران جوان کنند که درباب اهمیت آموزش زنان روستایی بیان می

در آینده را  ياارزنده هايکه نقش هستندکشور  ةندیزنان آ ییروستا
مختلف  يهاخود در جنبه يهانقش يفایا يبرا خواهند کرد و فایا
- دست يالزم است برا؛ بنابراین، مهارت دارند دانش و ،یآگاهبه  ازین
 ياز کارها یک. یانجام شود ییهايزیربرنامه اردمو نیآنان به ا یابی

با  ،رایز؛ آموزش است آنان آییدانش وکار ،یآگاه شیافزا يالزم برا
آنان را  یقبل يهااندوخته ها وتوان دانستهیم ی،آموزش ازطرف

 فنی و یعلم دیجد يآنان را با دستاوردها ،گریدرفازط کرد و تیتقو
اند از براي توضیح اینکه چرا زنان روستایی نتوانسته آشنا ساخت.

ترویجی بهره گیرند، دالیل بسیاري وجود دارند  - هاي آموزشیبرنامه
ها و آییها، گردهمبندي زمانی نشستها از شیوة جدولکه دامنۀ آن

بودن مکان یز نبود دسترسی و نامناسبهاي ترویجی و ننمایشگاه
شود و تا تبعیض در استخدام کارکنان ها براي زنان شروع میآن

ترتیب، عوامل اینیابد؛ بهترویجی (غالباً مردان) گسترش می
طور عمقی، در طبیعت جنسی، فرهنگ و جامعه اي که بهگسترده
آموزش اند، از شرکت زنان در آموزش کشاورزي رسمی و وارد شده

کنند. فرصت آموزشی نابرابر براي ترویجی غیررسمی جلوگیري می
شود هاي ترویجی میها در برنامهزنان سبب مشارکت نابرابر آن

ی، گیبیعل قیتحق جینتا براساس). 60، ص. 1377پسند، (شاه
 يهازنان از دوره از %10فقط  ، در ایران)1386(زرافشانی، و اوالیی 

 باًیمردان تقر يرقم برا نیا کهیدرحال برند؛میره به یجیترو - یآموزش
. این وضعیت در بسیاري از نقاط ایران نیز حاکی از این سه برابر است
 يجهاد کشاورز جیترو تیریمدکه گزارش طوريامر است؛ به

 کشاورزانشرکت دهد که نشان می 1391سال در آمل شهرستان 
  زنان روستایی است.از  شتریب ترویجی - هاي آموزشیبرنامهمرد در 

بر اهمیت نقش و سهم زنان شده مبنیبا توجه به مباحث مطرح
ها، در جامعۀ روستایی و ضرورت افزایش سطح دانش و مهارت آن

بررسی و تعیین میزان مشارکت زنان هدف اصلی تحقیق حاضر 
ترویجی و شناسایی  - هاي آموزشیروستایی شهرستان آمل در برنامه

ها است تا با مشارکت آنان در این برنامه مؤثر بر املترین عومهم
 ۀتوسعدرجهت رفع موانع، تقویت و بتوان شناخت این عوامل 

  اند از:اهداف فرعی تحقیق عبارت مشارکت آنان اقدام نمود.
 گویان؛هاي فردي پاسخ. توصیف ویژگی1
 گویان از منابع اطالعاتی؛. بررسی میزان استفادة پاسخ2
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 گویان؛سی میزان مشارکت اجتماعی پاسخ. برر3
 ترویجی؛ - هاي آموزشیگویان نسبت به برنامه. بررسی نگرش پاسخ4
 گویان؛هاي اقتصادي پاسخ. بررسی میزان ویژگی5
 گویان.هاي شخصیتی پاسخ. بررسی میزان ویژگی6
  . پیشینۀ نظري تحقیق2. 1

- نییتع«با عنوان را  ی) پژوهش1390زاده (فیاحمدوند و شر 
 يمورد ۀمطالعیی (روستازنان  یمشارکت اجتماع يهاکننده

مشارکت که ها نشان داد افتهیاند. انجام داده )»احمدریشهرستان بو
 ،نیهمچن بود.موردمطالعه درحد متوسط  ییزنان روستا یاجتماع

 ،یاجتماع یۀسن، سرما يرهایدار متغیمعن ۀرابطبیانگر وجود  جینتا
سطح  ،یاطالعات نابعتماس با م الت،یت، سطح تحصنگرش به مشارک

 یو اشتغال در خارج از منزل با مشارکت اجتماع یو آگاهاطالعات 
نشان داد که  زین ونیرگرسحاصل از  يهاافتهی. بودند ییزنان روستا

در  راتییتغاز  %37از  شیب ینیبشیپ ییپژوهش توانا ينظر يالگو
سن، بعد خانوار،  يرهایو متغ استه زنان را داشت یمشارکت اجتماع

و اطالعات و  یسطح آگاه الت،یتحصسطح  ،یاجتماع یۀسرما
مشارکت  يهاکنندهنییتع نیتراز مهم ،اشتغال در خارج از منزل

    اند.بوده ییزنان روستا یاجتماع
ثر بر ؤعوامل م« با عنوان ی) در پژوهش1389( و تاجریزي روستا

 ی، به بررس»يدیتول يهایتعاون  در ییروستامشارکت زنان 
در  یجنوبدر استان خراسان  يدیتول يهایمشارکت زنان در تعاون

 نینشان داد که ب یهمبستگ لیتحل جیاند. نتاپرداخته1386سال 
 زانیها و میتعاون يعملکرد - یسازمان و یاجتماع ،يعوامل اقتصاد

وجود  يداریمعنمثبت و  ۀرابط ،تیدر فعال ییمشارکت زنان روستا
به همسرانشان و  ییزنان روستا یوابستگ زانیم نیب ،نیدارد. همچن

 يداریمعن یمنف ۀرابط ی،تعاون يهاتیدر فعالها مشارکت آن زانیم
 استیودنت - تی نیانگیم ۀسیآزمون مقا جیمشاهده شده است. نتا

و زنان  رسرپرست خانوا ییمشارکت زنان روستا نیکه بنشان داد 
  وجود دارد. يداریتفاوت معن ،نانیاطم %99با  ،تکلفتحت ییروستا
عوامل  یبررس«با عنوان را  ی) پژوهش1386( يدیو شه ییرزایم

 یجیو ترو یآموزش يهاتیفعالدر  ییثر بر حضور زنان روستاؤم
سطح سواد، سن، تعداد نشان داد که  جیاند. نتاانجام داده »يکشاورز
 زانیدر م يداریمعن ریثأت ی،اجتماع عوامل ریخانوار و سا ياعضا

. اندداشتهترویجی  - هاي آموزشیاز فعالیت ییاستقبال زنان روستا
 يهاو شرکت در کالس یجیترو يهاتیفعالانجام  ،نیهمچن
 یو باغ یزراع يهاتیکه متناسب با زمان انجام فعال ايیآموزش

و تعداد زنان تر بوده موفق اند،گرفتهیصورت م(سابقۀ کشاورزي) 
  است. سوق دادهها تیفعال نیاانجام  سويبهرا  يشتریب ییروستا

عوامل  یبه بررس ی) در پژوهش1384( نیآقابیوسفیو  یوثوق
در  ییزنان روستا یمشارکت اجتماعثر بر ؤم یو فرهنگ یاجتماع

 جی. نتاپرداختند انهیآغکند شهرستان م يدر روستا ،توسعه ندیفرا
 ،ییزنان روستا یمشارکت اجتماع نیانگیکه م پژوهش نشان داد

مشارکت  ان،یگوپاسخ از %4و فقط  است داشته ینییسطح پا
شده، انجام يآمار يهالی. براساس تحلاندداشته زیادي یاجتماع

 يرهایبا متغ ییزنان روستا یمشارکت اجتماع نیوجود رابطه ب
(عوامل  تالی)، سن، تحصیدروننگرش زنان نسبت به خود (عوامل 

 لیوسا ،نیو همچن يها به مراکز شهرآن یدسترس زانی)، مياهینزم
  شده است. دأیی) تي(عوامل ساختار یجمعارتباط
با عنوان را  ی) پژوهش1389(ی، حجازي، و حسینی رترابیم
- تیدر فعال ییمشارکت زنان روستابر  رگذاریثأت یارتباط يهاعامل«
انجام  »بخش آسارا، کرج يرزپس از برداشت محصوالت کشاو يها

 گامبهبه روش گام ونیرگرس لیآمده از تحلدستبه جیاند. نتاداده
 ،یجمعو منابع ارتباط یسازمان يهامنابع و داده نشان داد که

 ییروستامشارکت زنان  ۀوابست ریمتغ انسیاز وار %6/32درمجموع 
  اند. نموده نییپس از برداشت را تب يهاتیدر فعال
با عنوان را  ی) پژوهش1391(ی، حجازي، و حسینی رترابیم
 ةزیبر انگ ییزنان روستا یخانوادگو  يفرد يهایژگیو ریثأت یبررس«

آزمون  جینتا اند.انجام داده »يکشاورز يهاتیها در فعالمشارکت آن
استفاده از منابع  يرهایکه متغ دچندگانه نشان دا ونیرگرس
 الت،یتحص زانیو م يکشاورز يهايناوراستفاده از ف ،یاطالعات

مشارکت زنان  ةزیانگ زانیم راتییاز تغ %6/25 نییتب ییتوانا
  داشتند.  يکشاورز يهاتیرا در فعال ییروستا

) در پژوهشی با 1391قنبري، حجاریان، انصاري، و کیانی (
- شناسایی عوامل و موانع مشارکت زنان روستایی در فعالیت«عنوان 

و  یدر امور اجتماع ییکه زنان روستا ندداد نشان» يهاي کشاورز
 تعامل حیثکه از ياگونهدارند؛ به يادیمشارکت ز ياقتصاد
ها مجامع و تشکل يهايگیرتصمیم از زنان در %25 باًیتقر ی،اجتماع

از زنان  %50بیش از ي،بعد اقتصاد در اند.بوده ينقش مؤثر يدارا
ي، پرورش ماکیان و دامدار ،یعدر امور زراروستایی موردمطالعه، 

  tمشارکت زنان با استفاده از روش میانگینماهیان مشارکت داشتند. 
 دهندة سطح مشارکتاست که نشان 1/3اي، برابر با نمونهتک

خانوار و  همچنین، نتایج نشان داد که بین بعد است. ادیتا ز متوسط
  رد.وجود دا يداریسن با میزان مشارکت رابطۀ مثبت و معن

) در پژوهشی به بررسی تأثیر 1389مهر (اعظمی و سروش
متغیرهاي فردي و اقتصادي زنان روستایی در مشارکت آنان در 
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هاي تولید پرداختند. نتایج نشان داد که بین مشارکت زنان و تعاونی
  داري وجود دارد.اقتصادي رابطۀ مثبت و معنی - هاي فرديمؤلفه
که نشان دادند یق خود تحق درنیز ) 1973( 5اسمیتو  يرد

با تعداد فرزندان  عموماً داوطلبانه  يهاتیمشارکت زنان در فعال
  .ابدییم شیافزا
  شناسی تحقیق. روش2
  قلمرو جغرافیایی تحقیق .1. 2

در موقعیت  ،کیلومترمربع 3074وسعتی حدود  باشهرستان آمل 
 35و  قیقهد 36شرقی و طول درجۀ 51و  قیقهد 43جغرافیایی 

از شمال به ۀ آن اربعحدود که است شمالی قرار گرفته عرض درجۀ

جادة از جنوب به  بابل،، از مشرق به شهرستان بابلسر و محمودآباد
 .محدود است نورو از مغرب به شهرستان  تهراناستان هراز و 

 11 بخش و 5از  آملشهرستان  ،يآخرین تقسیمات کشور اساسبر
براساس سرشماري  .ه استتشکیل شدآبادي  353و  دهستان

برابر با  آمل جمعیت شهرستان ،1390عمومی نفوس و مسکن سال 
نفر شهري و  222066باشد که از این تعداد، نفر می 370774
نفر روستایی هستند. در این شهرستان، نسبت  148708

که  )1392درصد است (مرکز آمار ایران،  %40روستانشینی حدودا 
دهند تانشینان را زنان تشکیل میاز جمعیت روس %45حدود 

  ). 1391شهرستان آمل،  يجهاد کشاورز تیریمد(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
→

  

  
↓  

 
  موقعیت نسبی استان مازندران و شهرستان آمل - 1شکل 

1392مأخذ: مرکز آمار ایران، 
شهرستان آمل،  کشاورزيبرداري تعداد واحدهاي بهره

میان، زراعت و پرورش دراین .واحد است 80546وع درمجم
خود برداري را بهطیور خانگی بیشترین واحدهاي بهره

   ):1(جدول اند اختصاص داده
  

  برداري کشاورزي شهرستان آملآمار واحدهاي بهره -  1جدول 
  1392مأخذ: مرکز آمار ایران، 

  
  

 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي برداريبهره
کشاورزي شهرستان 
  برحسب نوع فعالیت

  باغبانی  اعتزر
  

تولید 
  ايگلخانه

پرورش 
طیور 
  خانگی

پرورش 
زنبور 
  عسل

پرورش 
  دام بزرگ

پرورش 
دام 

  کوچک

پرورش 
کرم 
  ابریشم

  مجموع

  80546  2  2821  7611  163  24411  590  19746  25202  واحد
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  روش تحقیق .2. 2
ی ازنوع کاربردي و ازنظر روش، کم اساس هدف،تحقیق حاضر بر

است. در این پژوهش، پیمایشی صورت توصیفی (غیرآزمایشی) و هو ب
جامعۀ آماري همۀ زنان روستایی ساکن در روستاهاي تابعۀ 

) که =67488Nباشند (نفر می 67488شهرستان آمل هستند که  
اي تناسبی، گیري تصادفی طبقهنفر به روش نمونه 384میان،  ازاین
عنوان طبقات هاي شهرستان به(احتساب بخشآماري عنوان نمونۀ به

) با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند 2گیري) (جدول نمونه
)384n=.( اي ها و اطالعات موردنظر، پرسشنامهآوري دادهگرد براي

- صاحبچهار بخشی براساس مرور ادبیات پژوهش و نظرخواهی از 
ه سنجش میزان مشارکت نظران در این حوزه تهیه شد. بخش اول، ب

و استفادة آنان از این ترویجی  - زنان روستایی در برنامه هاي آموزشی
- به بررسی ویژگی ،اختصاص داشت. بخش دوم گویه) 13ها (برنامه

گویه) و  6گویه)، نگرشی ( 8اقتصادي (گویه)،  11هاي اجتماعی (
 به بررسی ،گویه) زنان روستایی پرداخت. بخش سوم 15شخصیتی (

گویه) اختصاص داشت.  10آنان از منابع اطالعاتی ( ةاستفادمیزان 
استثناي هاي پرسشنامه بهشایان ذکر است که براي سنجش بخش

بخش نگرشی (از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم) از طیف لیکرت 
شده است. بخش قسمتی در دامنۀ هیچ تا خیلی زیاد استفاده  شش

گویان اختصاص داشت. هاي فردي پاسخگیچهارم نیز به بررسی ویژ
چندین نسخه از آن دراختیار گروهی براي تعیین روایی پرسشنامه، 

 نیزان شامل اساتید علوم ترویج و آموزش کشاورزي و از متخصص
از کارشناسان کشاورزي شهرستان آمل قرار داده شد و تعدادي 

 رايبها صورت گرفت. اصالحات الزم برحسب پیشنهادهاي آن
گویان حجم نمونه پرسشنامه، خارج از پاسخ 30تعیین ضریب اعتبار، 

ها وارد ذکرشده، دادههاي پرسشنامهآوري توزیع گردید. پس از جمع
کامپیوتر شد و با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ، اعتبار پرسشنامه 

   دست آمد.به 86/0تا  78/0بین 
  ها (واحد: نفر)هریک از بخشآماري از  نمونۀ تعداد - 2جدول  

  1391مأخذ: مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان آمل، 

هاي بخش  ردیف
تعداد   تعداد زنان روستایی  شهرستان

  نمونه
  29  5125  زاده عبدالهامام  1
  16  2805  الریجان  2
  94  16389  دابودشت  3
  141  24884  مرکزي  4
  104  18285  دشت سر  5

  384  67488  مجموع

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

صورت اند که بهبررسی تحقیقات داخلی و خارجی استخراج شده
  اند:) ارائه گردیده3مختصر در جدول (

بررسی عوامل  ا هدفبمتغیرهاي موردآزمون در تحقیق  - 3جدول 
  ترویجی - شیهاي آموزی در برنامهیمؤثر بر مشارکت زنان روستا
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

  محققان  متغیر (عامل)

  سن
؛ میرزایی و شهیدي، 1390زاده، احمدوند و شریف

؛ قنبري و 1384آقابین، ؛ وثوقی و یوسفی1386
  1389مهر، ؛ اعظمی و سروش1391همکاران، 

تعداد اعضاي 
  خانواده

؛ 1973؛ ردي و اسمیت، 1391میرترابی و همکاران، 
؛ قنبري و همکاران، 1390زاده، دوند و شریفاحم

  1389مهر، ؛ اعظمی و سروش1391

  سطح تحصیالت
؛ میرزایی و شهیدي، 1390زاده، احمدوند و شریف

میرترابی و  ؛1384آقابین، ؛ وثوقی و یوسفی1386
  1389مهر، ؛ اعظمی و سروش1391همکاران، 

مهر، ی و سروش؛ اعظم1391، میرترابی و همکاران  درآمد ماهیانه
1389  

میزان استفاده از 
  منابع اطالعاتی

همکاران، ؛ میرترابی و 1390زاده، احمدوند و شریف
- ؛ وثوقی و یوسفی1391همکاران، میرترابی و  ؛1389

  1384آقابین، 

هاي ویژگی
  اجتماعی

؛ روستا و تاجریزي، 1390زاده، احمدوند و شریف
ي و همکاران، قنبر ؛1386میرزایی و شهیدي، ؛ 1389

1391  
  1390زاده، احمدوند و شریف  نگرش به مشارکت

هاي ویژگی
  اقتصادي

؛ روستا و تاجریزي، 1390زاده، احمدوند و شریف
- و سروش یاعظم ؛1391؛ قنبري و همکاران، 1389

  1389مهر، 
  1386 ي،دیو شه ییرزایم  سابقۀ کشاورزي
  1391قنبري و همکاران،   وضعیت مالکیت

  1384آقابین، وثوقی و یوسفی  شخصیتیعوامل 

  . مبانی نظري تحقیق3
  .  مشارکت1. 3

یابی به اهداف عمران ترین عنصر دستعنوان کلیديمشارکت به
روستایی، از اهمیت خاصی برخوردار است. مشارکت حالتی است که 

ارادي، آگاهانه، با میـل و رضـایت خـود و بـدون  طورافراد در آن، به
کنند و همکاري آنان ها شرکت میبرنامهاز ار، در برخی گونه اجبهیچ

 یابـدمـی یـابی ادامـهگیري تا اجرا، نظـارت و ارزشتصمیم ۀاز مرحل
  ). 34، ص. 1383(کوهی، 
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کننده در آن، یندي است که افراد مشارکتامشارکت واقعی فر

درمورد موضوعی که با زندگی  ،رسیدن به یک هدف مشترك رايب
پیوند دارد، درکنار احترام به باورهاي یکدیگر، با هم فرد یا گروه 
هاي افراد نقشی بسیار کنند. این نوع مشارکت که تجربههمکاري می

گیري، افزایی در تصمیمبر پدیدآوردن همافزون، دنارزنده در آن دار
   شود.موجب توانمندسازي و خودیاري زنان روستایی می

هاي ها و برنامهفعالیت . جایگاه  زنان  و مشارکت در2. 3
  کشاورزي و  روستایی

عنوان نیمی از جمعیت روستایی، نقش بارزي زنان روستایی به
نیروي عمده هاي اقتصادي و اجتماعی دارند. آنان در انجام فعالیت

 منبعی بالقوه براي پیشبرد اقتصاد روستایی و براي ایجاد تحول و
. هستندغذایی  ورزي وکشا بیشتر نرخ رشد تولیداتافزایش هرچه

پایدار روستایی توجه بیشتر به زنان را که  ۀرسیدن به توسع
اجتماعی  اقتصادي وهاي همپاي مردان در فعالیت دوشادوش و

  .  )53، ص. 1384 (آگهی، طلبدمی مشارکتی فعاالنه دارند،
در بررسی وضعیت زنان روستایی در ایران  )1379خلق (نیک

بر مشارکت در بخش روستایی عالوهزنان دهد که نشان می
کشاورزي و صنایع روستایی، در بخش خدمات روستایی نیز از 

اند. تقسیم کار همیشه طوري گذشته نقش فعال و چشمگیري داشته
انجام 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 بسیاري از موارد بیشتر است؛ زیرا، انجام کار 

دست شدن شرایط زندگی بهکشاورزي و دامداري وابسته به آماده
هاي زنان روستایی است. در اغلب نقاط ایران، زنان مطابق با سنت

پردازند. از دوختن لباس و جامعۀ خود به کارهاي هنري دستی می
اهی نخ و رنگ آن را نیز خود تهیه       بافتن پوشاك پشمی که گ

هاي کنند تا بافتن حصیر، گلیم، جاجیم و فرش، ازجمله فعالیتمی
 - هاي آموزشیدر برنامهمشارکت زنان روستایی بارز آنان است. 

به ها و کمک طرح ها،ها در شناخت پروژهنآموجب آگاهی ترویجی 
 نیز در استمرار و وشود روستایی می ۀهاي توسعبرنامهاجراي  آنان در

 داري از نتایج ونگه ووري بهره هاي اجراشده وبرنامه ۀتداوم بهین
  .ثیر بسزایی داردأها تدستاوردهاي آن

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

ایجاد  برايرا  ترویجی اطالعات ادلو تب ، فنیعمومی دانش انتقال
رویجی، ت - خدمات آموزشی ۀتسریع در ارائ هاي مشارکت وزمینه

برداران بخش براي تولیدکنندگان و بهره ،فنی ةتحقیقی و مشاور
، هاي اخیرد. در سالنکنمهیا می ، ازجمله زنان روستاییکشاورزي

ها و موریتأم مۀههاي الزم براي تحقق اهدافی همچون ایجاد زمینه
هاي هاي تولید و محیطوظایف وزارت جهاد کشاورزي در کانون

منابع انسانی بخش کشاورزي و بهبود دانش، بینش  ۀتوسع روستایی،
و ارتقاي  (شامل مردان و زنان) بردارانو مهارت تولیدکنندگان و بهره

پایدار در  ۀبه توسع یابیدستهاي کشاورزي و وري فعالیتبهره
تقویت  ،هاي آبخیز و همچنینهاي تولید و حوزهمزرعه، کانون سطح

ها و رفع برداران، شناخت توانمنديو تعمیم ارتباط مستقیم با بهره
هاي افزایش ارزش افزوده در حوزه ا هدفمشکالت کشاورزان ب

(سازمان جهاد کشاورزي هرمزگان،  شودپوشش محقق میتحت
سطح دانش، کیفی  ارتقاي کمی و و بهبود راستا، برايدراین .)1387

سیر فزاینده و با توجه به زنان روستایی هاي توانمنديمهارت و 
- نآبه  اطالعات الزم بایستی هاي جدید،پیشرفتپرشتاب تحوالت و 
براي بهبود را هاي الزم این طریق بتوانند توانایی ها ارائه شود تا از
 شان کسب کنندةخانواد رفاه و آسایش خود و وضعیت زندگی،

 اسباب ،تبع آنو به )189- 190، صص. 1386 ذنی،ؤم (مهربانیان و
 را فراهم کنند؛ پایدار کشاورزي و روستایی ۀتوسع ندایفر عیتسر

همزمان با مشارکت فراگیر  مشارکت زنان روستایی ئلۀمسبنابراین، 
 طورهب روستایی، ۀهاي توسعهاي روستایی در برنامهالیهسایر اقشار و 

موردتوجه  ص،اخ طوربه ي ترویجیهاو آموزش هابرنامه و عام
ها و نهادها ازجمله مراکز خدمات جهاد کشاورزي قرار گرفته سازمان

  است.
  ها. یافته4
  گویانهاي فردي پاسخویژگی. 1. 4

سـال  10معیـار سال بـا انحـراف 42گویان، میانگین سنی پاسخ
 31 - 50) در گـروه سـنی %05/45یا  173است که بیشترین آنان (

گویان سطح تحصیالت خـویش را سـوم سال قرار دارند. بیشتر پاسخ
) بیان نمودند. این وضعیت درحـالی اسـت %80/25یا  99راهنمایی (

یــا  82) و دیــپلم (%10/22یــا  85کــه ســطوح تحصــیلی کــاردانی (
هاي بعدي قرار داشـتند. میـانگین تعـداد اعضـاي ) در رتبه40/21%

نفر متغیـر  8نفر تا  2نفر است که این تعداد از  4گویان پاسخخانوادة 
سـال اسـت کـه  12گویـان است. میانگین سابقۀ کشـاورزي پاسـخ

- ) فاقد هرگونه سابقۀ کشاورزي مـی%40/47یا  182بیشترین آنان (
هزار تومان اسـت کـه  705گویان باشند. میانگین درآمد ماهانۀ پاسخ

تومان  متغیر است. تقریبـاً  000/500/1هزار تومان تا  300در دامنۀ 
باشـند گویان بیان داشتند که فاقـد زمـین زراعـی مـیاز پاسخ 60%

  ): 4(جدول 



  43                                            ... ی درزنان روستای ثر بر مشارکتؤشناسایی عوامل م                               سال سوم                        
  

  
  بیشینه  کمینه  معیارانحراف  میانگین  درصد  فراوانی  سطوح متغیر  متغیر

  58  18  12/10  33/42  -   -   -   سن (سال)

  سطح تحصیالت

  -   -   -   -   8/1  7  سوادبی
  -   -   -   -   8/14  57  ابتدایی
  -   -   -   -   8/25  99  سیکل
  -   -   -   -   4/21  82  دیپلم
  -   -   -   -   1/22  85  کاردانی

  -   -   -   -   14  54  کارشناسی و باالتر
  8  2  37/1  4  -   -   -   تعداد اعضاي خانواده (نفر)
  25  0  48/8  23/12  -   -   -   سابقۀ کشاورزي (سال)

  15000000  3000000  47/1540000  7050000  -   -   -   میزان درآمد ماهانه (ریال)

  وضعیت مالکیت زمین
  38  146  بلی

 -   -   -   -  
  62  238  خیر

  گویان از منابع اطالعاتی . میزان استفادة پاسخ2. 4
گویـان سـؤال گویۀ داراي طیف لیکرت از پاسخ 10این متغیر با 

انـد. ) نشان داده شده5آمده درقالب جدول (دستهاي بهشد که داده
)، =74/16CVدهـد کـه تلویزیـون (ول نشـان مـینتایج ایـن جـد

ـــایگان ( ـــاونی=26/29CVهمس ـــتایی ) و تع ـــان روس ـــاي زن ه
)13/36CV=) 84/57)، بیشـــترین و بروشـــورCV= ـــت )، اینترن
)11/56CV=) 60/55) و رایانهCV= کمتـرین منـابع اطالعـاتی ،(

  گویان هستند:مورداستفادة پاسخ
  )=384nگویان از منابع اطالعاتی (بندي میزان استفادة پاسخرتبه - 5جدول 

  1392پژوهش،  هايمأخذ: یافته
  رتبه  ضریب تغییرات  معیارانحراف  *ايمیانگین رتبه  هاگویه

  1  74/16  75/0  48/4  تلویزیون
  2  26/29  15/1  93/3  همسایگان

  3  13/36  25/1  46/3  هاي زنان روستاییتعاونی
  4  42/41  28/1  09/3  ماهواره
  5  11/43  19/1  76/2  رادیو

  6  36/43  11/1  56/2  روزنامه و مجالت
  7  52/45  27/1  79/2  کتاب
  8  60/55  39/1  50/2  رایانه
  9  11/56  24/1  21/2  اینترنت
  10  84/57  07/1  85/1  بروشور

  =خیلی زیاد5=زیاد؛ 4=متوسط، 3=کم، 2=خیلی کم؛ 1=هیچ؛ 0: *     
  

  گویان . میزان مشارکت اجتماعی پاسخ3. 4
گویـان سـؤال گویۀ داراي طیف لیکرت از پاسخ 11ن متغیر با ای

انـد. ) نشان داده شده6آمده درقالب جدول (دستهاي بهشد که داده
دهـد کـه مراسـم عـزاداري و عروسـی نتایج این جـدول نشـان مـی

)16/19CV=) ــات هــاي تعــاونی ) و شــرکت=17/23CV)، انتخاب

اي مربوط بـه پایگـاه ه)، بیشترین و فعالیت=42/28CVروستایی (
ـــه )، فعالیـــت=01/59CVبســـیج ( ـــه کتابخان ـــوط ب هـــاي مرب

)66/52CV=) 16/50) و انجمن اولیـاي مدرسـهCV= کمتـرین ،(
  گویان هستند:میزان مشارکت اجتماعی پاسخ

  

  )=384nویان (گهاي فردي پاسخویژگی - 4جدول 
  1392پژوهش،  هايمأخذ: یافته
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  )=384nگویان (بندي میزان مشارکت اجتماعی پاسخرتبه - 6جدول 

  1392پژوهش،  هايمأخذ: یافته
  رتبه  ضریب تغییرات  معیارانحراف  *ايگین رتبهمیان  هاگویه

  1  16/19  91/0  75/4 یعروس و يعزادار مراسم
  2  17/23  98/0  23/4 انتخابات

  3  42/28  10/1  87/3  شرکت تعاونی روستایی
  4  61/28  19/1  16/4  جلسات قرآنی روستا

  5  22/30  23/1  07/4 مساجدامور 
  6  96/31  16/1  63/3 ییروستا يهایتعاون و الحسنهقرض جلسات
  7  44/39  27/1  22/3 يهمسردار و يدارخانه آموزش يهاکالس

  8  62/45  25/1  74/2  دهیار و شوراهاي روستا
  9  16/50  53/1  05/3  انجمن اولیاي مدرسه

  10  66/52  99/0  88/1  کتابخانه روستا هاي مربوط بهفعالیت
  11  01/59  31/1  22/2  هاي مربوط به پایگاه بسیج روستافعالیت

  =خیلی زیاد5=زیاد؛ 4=متوسط، 3=کم، 2=خیلی کم؛ 1=هیچ؛ 0: *
 

هـاي گویـان نسـبت بـه برنامـه. میزان نگـرش پاسـخ4. 4
  ترویجی - آموزشی

گویان سؤال شد گویۀ داراي طیف لیکرت از پاسخ 6 این متغیر با
اند. ) نشان داده شده7آمده درقالب جدول (دستهاي بهکه داده

گویان معتقد هستند که شرکت دهد پاسخاین جدول نشان مینتایج 
ترویجی منجر به افزایش دانش و اطالعات  - هاي آموزشیدر برنامه

)24/12CV=) 25/14)، افزایش مهارتCV= و مشارکت در (
  شود:) می=38/15CVتوسعۀ روستا (

  

  )=384nیجی (ترو - هاي آموزشیگویان نسبت به برنامهبندي نگرش پاسخرتبه - 7جدول 
  1392پژوهش،  هايمأخذ: یافته

  رتبه  ضریب تغییرات  معیارانحراف  *ايمیانگین رتبه  هاگویه
  1  24/12  48/0  92/3  افزایش دانش و اطالعات زنان

  2  25/14  56/0  93/3 افزایش مهارت زنان
  3  38/15  58/0  77/3  روستا ۀتوسع در زنان مشارکت
  4  55/15  65/0  18/4 خانه اقتصاد هبودب
  5  28/18  66/0  61/3 يکشاورز و روستا ۀتوسع

  6  35/19  72/0  72/3  افزایش عملکرد زنان
  =کامالً موافقم5=موافقم؛ 4=بی نظرم، 3=مخالفم، 2=کامالً مخالفم؛ 1: *      

  گویانهاي اقتصادي پاسخمیزان ویژگی. 5. 4
شد گویان سؤال گویۀ داراي طیف لیکرت از پاسخ 8این متغیر با 

انـد. ) نشـان داده شـده8آمده درقالب جـدول (دستهاي بهکه داده
هـاي گویان بیشتر به فعالیتدهد که پاسخنتایج این جدول نشان می

- هاي خیاطی، آرایشگري و مغـازه)، فعالیت=91/36CVکشاورزي (
) و بازاریــــــابی و فــــــروش محصــــــوالت =16/42CVداري (

)10/47CV=:مشغول هستند (  
  

  )=384nگویان (هاي اقتصادي پاسخبندي میزان ویژگیتبهر - 8جدول 
  1392پژوهش،  هايمأخذ: یافته

  رتبه  ضریب تغییرات  انحراف معیار  *میانگین رتبه اي  هاگویه
  1  91/36  34/1  63/3 يکشاورز يهاتیفعال

  2  16/42  29/1  06/3 ي و ...دارمغازه ي،شگریآرا ،یاطیخ يهاتیفعال
  3  10/47  38/1  93/2 محصوالت روشفبازاریابی و 

  4  36/53  43/1  68/2 ي (پرورش قارچ، زنبورعسل و دامداري)دیتول يکارها انجام
  5  42/53  25/1  34/2 هاي خوداشتغالیفعالیت يبرا یبانک التیتسه افتیدر

  6  34/57  21/1  11/2 یخصوص مشاغل
  7  94/57  35/1  23/2 یدستعیصنا و یبافیقال يهاتیفعال

  8  17/65  16/1  78/1 يادار و یدولت اغلمش
  لی زیاد=خی5=زیاد؛ 4=متوسط، 3=کم، 2=خیلی کم؛ 1=هیچ؛ 0: *
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  گویانهاي شخصیتی پاسخ. میزان ویژگی6. 4

گویان سؤال گویۀ داراي طیف لیکرت از پاسخ 15این متغیر با 
اند. ) نشان داده شده9آمده درقالب جدول (دستهاي بهشد که داده

نفس دهد که میزان اعتمادبهایج این جدول نشان مینت
)48/16CV=) 98/17)، میزان توجه به نتیجۀ انجام کارCV= و (

)، =51/18CVپذیري (گیري و مسئولیتمیزان شجاعت در تصمیم
پذیري )، میزان ریسک=93/24CVطلبی (بیشترین و میزان کمال

)53/23CV=29/23گرایی () و میزان استقاللCV= ،( کمترین
  گویان هستند:هاي شخصیتی پاسخویژگی

  )=384nگویان (هاي شخصیتی پاسخبندي میزان ویژگیرتبه - 9جدول 
  1392پژوهش،  هايمأخذ: یافته

میانگین   هاگویه
  *رتبه اي

ضریب   معیارانحراف
  رتبه  تغییرات

  1  48/16  75/0  55/4 نفسمیزان اعتمادبه
  2  98/17  82/0  56/4  میزان توجه به نتیجۀ انجام کار

  3  51/18  77/0  16/4  گیري و مسئولیت پذیريمیزان شجاعت در تصمیم
  4  63/18  76/0  08/4 میزان توجه به نظارت و کنترل

  5  66/18  81/0  34/4  میزان تسلط بر خود
  6  96/18  84/0  43/4 میزان نوآوري و خالقیت  و ابتکار

  7  43/19  75/0  86/3  گراییمیزان خطرپذیري و اعتدال
  8  46/19  79/0  06/4  نگري- میزان تمرکز بر آینده
  9  90/19  79/0  97/3  سازي منابعمیزان توانایی در هماهنگ

  10  19/20  84/0  16/4  کوشیمیزان انگیزه براي پیشرفت دائمی و سخت
  11  12/21  83/0  93/3  شناسیمیزان فرصت

  12  39/21  86/0  02/4 میزان تجربۀ کاري و دا نش فنی
  13  29/23  92/0  95/3  گرایییزان استقاللم

  14  53/23  88/0  74/3 پذیريمیزان ریسک
  15  93/24  91/0  65/3 طلبیمیزان کمال

=خیلی زیاد5=زیاد؛ 4=متوسط، 3=کم، 2=خیلی کم؛ 1=هیچ؛ 0: * 
 - هاي آموزشیگویان در برنامه. میزان مشارکت پاسخ7. 4

  هاترویجی و استفادة آنان از این برنامه
هاي گویان در برنامهبراي توصیف کیفی متغیر مشارکت پاسخ

استفاده  ٥معیار از میانگینترویجی، از روش فاصلۀ انحراف - آموزشی
شده به چهار سطح، شد. در این روش، نحوة تبدیل امتیازات کسب

  صورت زیر برآورد شد:به
 : A < Mean – SDضعیف = A 

    : Mean – SD < B < MeanمتوسطB =    
 : Mean < C < Mean + SD خوبC =   
: Mean + SD < D عالیD =     

 - هاي آموزشیدهد که در برنامه) نشان می10نتایج جدول (
گویان داراي مشارکت در سطح خوب، از پاسخ %80/38ترویجی، 

 %80/13در سطح ضعیف و  %45/17در سطح متوسط،  95/29%
  داراي مشارکت در سطح عالی هستند:

  )=384nترویجی ( - هاي آموزشیگویان در برنامهبندي میزان مشارکت پاسخطبقه - 10دول ج
  1392پژوهش،  هايمأخذ: یافته

  درصد فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  سطوح مشارکت
  45/17  45/17  67 ضعیف
  40/47  95/29  115  متوسط
  20/86  80/38  149  خوب
  100  80/13  53 عالی
  -   100  384  جمع
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. همبستگی بین متغیرهاي مستقل تحقیق و میزان 8. 4

  ترویجی - هاي آموزشیمشارکت زنان روستایی در برنامه
با توجه به نتایج ضریب همبستگی مشخص گردید که بین عامل 

هاي تحقیقات سطح تحصیالت زنان روستایی (همسو با یافته
)، 1384آقابین، و وثوقی و یوسفی 1390زاده، احمدوند و شریف

میزان درآمد ماهانه (همسو با یافتۀ پژوهش میرترابی و همکاران، 
هاي )، میزان استفاده از منابع اطالعاتی (همسو با یافته1391

زاده، ؛ احمدوند و شریف1391تحقیقات میرترابی و همکاران، 
هاي اجتماعی )، میزان ویژگی1384آقابین، ؛ وثوقی و یوسفی1390

؛ 1390زاده، هاي احمدوند و شریفي پژوهشها(همسو با یافته
)، میزان  نگرش (همسو با یافتۀ تحقیق 1389روستا و تاجریزي، 
هاي اقتصادي (همسو ) و میزان ویژگی1390زاده، احمدوند و شریف

؛ اعظمی و 1390زاده، هاي تحقیقات احمدوند و شریفبا یافته

- آنان در برنامه) زنان روستایی با میزان مشارکت 1389مهر، سروش
 %1داري در سطح ترویجی، رابطۀ مثبت و معنی - هاي آموزشی

هاي راستا با یافتهوجود دارد و بین متغیر سن زنان روستایی (هم
؛ 1386؛ میرزایی و شهیدي، 1390زاده، تحقیقات احمدوند و شریف

) با میزان 1391؛ قنبري و همکاران، 1384آقابین، وثوقی و یوسفی
ترویجی، رابطۀ مثبت و  - هاي آموزشیان در برنامهمشارکت آن

وجود دارد؛ اما بین تعداد اعضاي خانوار  %5داري در سطح معنی
و مخالف با  1391زاده، (همسو با یافتۀ تحقیق احمدوند و شریف

؛ ردي و اسمیت، 1391هاي میرترابی و همکاران، هاي پژوهشیافته
هاي شخصیتی زنان ی) و ویژگ1391؛ قنبري و همکاران، 1973

ترویجی،  - هاي آموزشیروستایی با میزان مشارکت آنان در برنامه
  ):11دست نیامد (جدول داري بهرابطۀ معنی

  )=384nهاي ترویجی  (همبستگی بین متغیرهاي تحقیق و میزان مشارکت زنان روستایی در برنامه - 11جدول 
  1392پژوهش،  هايمأخذ: یافته

شدت 
 ***همبستگی

  طحس
)05/0( 

  سطح
)01/0( 

- سطح معنی 
 متغیر ضریب همبستگی  داري

  سن  091/0*  038/0  -   وجود همبستگی  ارتباط ناچیز
  تعداد خانوار  072/0  079/0  -   نبود همبستگی  نبود همبستگی
  سطح تحصیالت  259/0**  000/0  وجود همبستگی  -   ضعیف
  درآمد ماهیانه  296/0**  000/0  وجود همبستگی  -   ضعیف
 استفاده از منابع اطالعاتی 289/0** 000/0  وجود همبستگی -  ضعیف
 هاي اجتماعیویژگی 116/0* 023/0 وجود همبستگی -  ضعیف
 هاي نگرشیویژگی 185/0** 000/0 وجود همبستگی -  ضعیف
 هاي اقتصاديویژگی 485/0** 000/0 وجود همبستگی -  متوسط

 هاي شخصیتییویژگ 018/0 719/0  نبود همبستگی نبود همبستگی
؛ ارتباط ضعیف= 49/0تا  30/0؛ ارتباط متوسط= 96/0تا  05/0و باالتر؛ ارتباط نسبتاً قوي=  7/0: ارتباط خیلی قوي= )rشرح و توصیف شدت همبستگی (*** 
  )85، ص. 1391ساربان، (حیدري 09/0تا   01/0؛ ارتباط ناچیز= 29/0تا  10/0
             

میزان مشارکت زنان روستایی در تحلیل  رگرسیون . 9. 4
  ترویجی - هاي آموزشیبرنامه

براي تبیین میزان تغییرات و تعیین معادلۀ تخمین میزان 
عنوان ترویجی به - هاي آموزشیمشارکت زنان روستایی در برنامه
بین، همبستگی تحلیل رگرسیون متغیر مالك با متغیرهاي پیش

ه شد. پس از ورود همۀ کار گرفتگام بهبهچندگانه به روش گام
هاي اقتصادي، سطح ویژگی«دار، متغیرهاي متغیرهاي مستقل معنی

هاي تحصیالت، میزان درآمد ماهانه، میزان نگرش نسبت به برنامه
در » ترویجی، سن و میزان استفاده از منابع اطالعاتی - آموزشی

ات از تغییر %10/37معادله باقی ماندند. این متغیرها توانایی تبیین 

هاي متغیر مالك (میزان مشارکت) را دارا بودند. متغیر ویژگی
بینی )، سهم بیشتري در پیش485/0اقتصادي با داشتن باالترین بتا (

ترویجی نسبت به  - هاي آموزشیمتغیر میزان مشارکت در برنامه
  ).12سایر متغیرها دارد (جدول 

)، نتایج تحلیل 1391در پژوهش میرترابی و همکاران (
ترتیب، استفاده از منابع اطالعاتی، دهد که بهگرسیون نشان میر

- هاي کشاورزي و سطح تحصیالت بهترین پیشاستفاده از فناوري
ترویجی  - هاي آموزشیهاي مشارکت زنان روستایی در فعالیتبین
) 1390زاده (براین، در پژوهش احمدوند و شریفباشند. عالوهمی

  ترتیب، سن، تعداد دهد که بهینتایج تحلیل رگرسیون نشان م
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کنندة مشارکت زنان روستایی در هاي تعیینبینبهترین پیش
  ترویجی هستند. - هاي آموزشیفعالیت

متغیر وابسته :  - گام بهضرایب رگرسیون چندگانۀ گام - 12جدول 
  )=n 267(میزان مشارکت 

  1392پژوهش،  هايخذ: یافتهمأ
 B  Beta t Sig  متغیرهاي مستقل

  000/0  498/8  -   212/1  ثابت عدد
  1X(  072/0  485/0  830/10  000/0(هاي اقتصادي ویژگی

  2X(  131/0  235/0  426/5  000/0سطح تحصیالت (
  3X(  408/0  229/0  432/5  000/0(میزان درآمد ماهانه 

میزان نگرش نسبت به 
  4X(  040/0  128/0  787/2  006/0(موزشی هاي آبرنامه

  5X(  098/0  102/0  317/2  021/0(سن 
میزان استفاده از منابع 

  6X(  015/0  100/0  153/2  032/0(اطالعاتی 

داربودن مدل نهایی آمده و معنیدستبا توجه به اطالعات به  
رگرسیون در این تحقیق، براي برآورد معادلۀ تخمین، با معادلۀ زیر 

 - هاي آموزشیان میزان مشارکت زنان روستایی در برنامهتومی
  ترویجی را تخمین زد:

)X6(015/0+ )X5(098/0) +X4(040/0) +X3(408/0 +
)X2(131/0+ )X1(072/0+ 212/1Y=   

درنهایت، سهم نسبی هریک از عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی 
  ) است:2، مطابق  شکل (ترویجی - هاي آموزشیدر برنامه

  
  

  مدل عملیاتی تحقیق - 2شکل 
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

  گیري و ارائۀ پیشنهادها. نتیجه5
مطابق با نتایج تحقیق درزمینۀ میزان استفاده از منابع اطالعاتی، 

ترتیب باالترین هاي زنان روستایی بهتلویزیون، همسایگان، تعاونی
اند که بیانگر اهمیت و نقش مهم ص دادهخود اختصااولویت را به

هاي روستایی در کسب منابع اطالعات جمعی و فردي و تشکل
هاي مشارکت بعد ویژگیاطالعات ازسوي زنان روستایی است. در 

شرکت در مراسم عزاداري و عروسی و شرکت در اجتماعی نیز 
ان گویها را از دیدگاه پاسخترتیب باالترین اولویتانتخابات، به

- نتایج تجزیهاند. خود اختصاص دادهکننده در پژوهش بهشرکت
گویان معتقد پاسخدهد که وتحلیل درزمینۀ عوامل نگرشی نشان می

ترتیب ترویجی، به - هاي آموزشیهستند که شرکت در  کالس
اولویت موجب افزایش دانش و اطالعات زنان و نیز موجب افزایش 

تواند زمینۀ خود مینوبۀدیدگاه به گردد که این نوعمهارت آنان می
 - هاي آموزشیبیشتر زنان روستایی را در برنامهمشارکت هرچه

شرکت در  هاي اقتصادي، بندي ویژگیدر اولویتترویجی فراهم کند. 
هاي خیاطی، آرایشگري و هاي کشاورزي و شرکت در فعالیتفعالیت
گویان دیدگاه پاسخها را از ترتیب باالترین اولویتداري، بهمغازه

- درزمینۀ ویژگیاند. خود اختصاص دادهکننده در پژوهش بهشرکت
نفس، میزان توجه به نتیجۀ انجام میزان اعتمادبههاي شخصیتی، 

پذیري، میزان گیري و مسئولیتکار، میزان شجاعت در  تصمیم
توجه به نظارت و کنترل، میزان تسلط بر خود و میزان نوآوري و 

ترتیب ازجمله عوامل داراي اولویت هستند. بهبود ابتکار، بهخالقیت و 
ها در بیشتر آنساز مشارکت هرچهتواند زمینهو تقویت این عوامل می

ترویجی باشد. بررسی سطح مشارکت زنان  - هاي آموزشیبرنامه
گویان، مشارکت خوب و از پاسخ %55/82 روستایی نشان داد که

  ترویجی دارند. - هاي آموزشیزیادي در برنامه
نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین عامل سطح 

هاي ها در برنامهتحصیالت زنان روستایی و میزان مشارکت آن
- عبارتداري وجود دارد. بهترویجی، رابطۀ مثبت و معنی - آموزشی

دیگر، هرچه زنان روستایی داراي سطح تحصیالت باالتري باشند، 
تر ترویجی محتمل - هاي آموزشیامهها در برنمیزان مشارکت آن

خواهد بود. بین میزان استفاده از منابع اطالعاتی و مشارکت زنان 
- ترویجی، رابطۀ مثبت و معنی - هاي آموزشیروستایی در فعالیت

که دسترسی و استفادة بیشتر از منابع طوريداري مشاهده گردید؛ به
ها است. ر برنامهدهندة افزایش سطح مشارکت زنان داطالعاتی، نشان

دهندة اهمیت و لزوم توجه و اهتمام به این ویژگی نشان
ها و منابع دراختیارگذاشتن و سهولت دسترسی زنان به کانال
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اطالعاتی فردي و جمعی در محیط روستایی است. نتایج تحقیق 

هاي هاي اجتماعی، نگرشی و ویژگینشان داد که بین  ویژگی
هاي میزان مشارکت آنان در برنامهاقتصادي زنان روستایی با 

- داري وجود دارد که نشانترویجی، رابطۀ مثبت و معنی - آموزشی
 - هاي آموزشیدهندة بهبود مشارکت زنان روستایی در برنامه

ترویجی، درنتیجۀ تقویت هریک از عوامل اجتماعی، نگرشی و 
دار بین اقتصادي زنان روستایی است. وجود رابطۀ مثبت و معنی

ترویجی  - هاي آموزشییر سن با میزان مشارکت آنان در برنامهمتغ
دهد که با افزایش سن، سطح مشارکت بیشتر شده است. نشان می

دهندة برانگیز و موجب نگرانی است؛ زیرا، نشاناین مسئله تأمل
- عبارتباشد. بهها میحضور کمتر زنان جوان روستایی در این برنامه

هاي بیشتري براي مشارکت در برنامه تر تمایلدیگر، زنان مسن
ترویجی دارند. این مسئله لزوم توجه به دختران و زنان  - آموزشی

  سازد. روستایی را روشن می
نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ازبین عوامل مختلف، 

هاي هاي مشارکت زنان روستایی در فعالیتکنندهبینیبهترین پیش
هاي اقتصادي، سطح تحصیالت، یژگیترتیب وترویجی، به - آموزشی

درآمد، نگرش، سن و میزان استفاده از منابع اطالعاتی هستند که 
از متغیر مالك مشارکت زنان روستایی در  %1/37درمجموع، 

- کنند. با توجه به یافتهترویجی را تبیین می - هاي آموزشیفعالیت
  شوند:هاي تحقیق، اقدامات زیر پیشنهاد می

Ø هاي اقتصادي و درآمدزاي ویژة زنان روستایی، یتحمایت از فعال
هاي (در قالب طرحوکارهاي کوچک اندازي کسبراهازقبیل 

هاي بازاریابی و فروش دادن زنان در فعالیتخوداشتغالی)، مشارکت
دهی به بازارهاي محلی ویژة زنان محصوالت کشاورزي؛ مانند سامان

آموزش قدام درجهت اخصوص زنان جوان و دختران و همچنین، به
 اي؛ مانند خیاطی؛هاي حرفهزنان روستایی براي کسب مهارت

Ø ها یا تشویق زنان به سوادآموزي یا ادامۀ تحصیل و اعطاي مشوق
هاي کارگیري معلمان سوادآموزي، در قالب طرحتسهیالت ویژه با به

تعاملی بین سازمان نهضت سوادآموزي و سازمان جهاد کشاورزي 
دادن زنان روستایی هاي توسعۀ روستایی؛ مشارکتنامهدرراستاي بر

داراي تحصیالت باال در امور روستا براي تشویق سایر افراد به ادامۀ 
 تحصیل؛
Ø ویژه دختران، به مشارکت سازي و تشویق زنان روستایی بهزمینه

هاي اجتماعی و فرهنگی روستایی درجهت تقویت در انجام فعالیت
تبادل اطالعات ازطریق روابط فردي،  روابط اجتماعی و سهولت
ها و منابع اطالعاتی جمعیف ازقبیل سهولت دسترسی به رسانه

- روزنامه براي تقویت زمینۀ اطالعاتی و فرهنگی زنان با هدف زمینه
  ها.سازي فرایند مشارکت 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> α> 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.  
Key words: Participation, educational-extension programs, rural women, Amol County. 
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