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 چکیده

 های آموزشی ترویجی در شهرستان اصفهان است.رهای مؤثّر بر مشارکت زنان روستایی در دورههدف کلّی تحقیق حاضر، بررسی سازوکا هدف:

باشقند جامعة آماری تحقیقق، زنقان روسقتایی شهرسقتان اصقفهان مقی پیمایشی است. -به لحاظ گردآوری اطالعات، توصیفی حاضر یقتحق روش:

(93593 = Nکه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه )های مورد نیاز با نفر به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. داده 195ای تعداد گیری طبقه

و رگرسقیون چندگانقه مقورد  Tبسقتگی، آزمقون های آماری نظیقر ضقریب ه آوری و با استفاده از آزمونساخته، جمعنامة محققاستفاده از پرسش

 وتحلیل قرار گرفت. تجزیه

دهد که، متغیّرهای سطح تحصیالت افراد مورد مطالعه، سطح تحصیالت شوهر، میزان همکاری با بستگی اسپیرمن نشان میه نتایج تحلیل  ها:يافته

های آموزشی، دیقدگاه افقراد در مقورد های آموزشی، دیدگاه اهالی روستا نسبت به مشارکت زنان در برنامههای روستایی، نگرش نسبت به دورهتشکّل

دار و مثبقت بقا های آموزشی قبلی و میزان ارتباط با جوامع شهری ارتباط معنیوزشی قبلی، دیدگاه افراد در مورد مفیدبودن دورههای آمکیفیت دوره

داری با مشارکت زنان روستایی در های آموزشی ترویجی داشته و متغیّرهای سن و تعداد فرزندان، ارتباط منفی معنیمشارکت زنان روستایی در دوره

دهد که از بین متغیّرهایی که وارد مدل رگرسیونی شدند، متغیّر ی آموزشی ترویجی داشته است، همچنین، نتایج رگرسیون چندگانه نشان میهادوره

 باشد.یمیرگذارترین متغیّر تأثهای آموزشی دیدگاه اهالی روستا نسبت به مشارکت زنان در برنامه

 حاضر است. یقچالش تحق ینترعمدهگویان، از ها با توجه به سطح تحصیالت پایین پاسخآوری دادهو جمع زنان روستاییبه  یدسترسها: يتمحدود

ی آموزشی؛ نظیر نهضت سوادآموزی، ایجاد شرایط محلّی مناسب از طریق اجرای هاکالسهای تحقیق، برگزاری با توجه به یافتهلي: عم يراهکارها

 تواند مشارکت زنان را افزایش دهد.های آموزشی، میدسال زنان در زمان اجرای برنامههای مناسب و مراقبت از فرزندان خربرنامه

 های آماری پیشرفته صورت گرفته است.کارگیری روشتا کنون تحقیقات اندکی با این موضوع در این سطح از تحلیل عوامل و نیز به: اصالت و ارزش 

 شهرستان اصفهان.های آموزشی، زنان، مشارکت، دوره :هاواژهکلید
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 . بیان مسأله1. 1
چقه در اکثر اقتصقاددانان در ایقن امقر توافقق دارنقد کقه آن

نهایت، خصوصیت و روند توسعة اقتصادی و اجتماعی هر کشقور 

کشور است، نه سقرمایه و یقا کند، منابع انسانی آن را تعیین می

منابع مادّی آن. مکقانیزم نهقادی اصقلی بقرای توسقعه و دانقش 

انسانی، نظام رسمی آموزشی است. اکثر کشورهای جهان سقوّم 

بر این باورند که رمز اصلی توسعة ملّی، گسترش تقریبقا  سقریع 

تقر. تقر، توسقعة سقریعهای آموزشی است؛ آمقوزش بیشفرصت

هقای کردن هقدفها خود را موظّف به دنبالبنابراین، همة کشور

 (؛ ولقی بایسقتی بقا18، ص. 1383دانند )فرجادی، یمآموزشی 

توسقعه؛ درحالدرنظرگرفتن اوضاع و شرایط کنقونی کشقورهای 

نظیر افزایش جمعیت، فققر، فققدان امنیقت يقذایی و سقرمایه، 

یفقة خطیقر تنهقا از وظهقا، ایقن بیکاری، نابرابری و ضعف دولت

که نیروی آید و با توجّه به اینظام رسمی آموزشی برنمینعهدة 

توسعه سطح سواد پایینی دارنقد و مولد کنونی کشورهای درحال

شقود، نمقی هقاآنشده نیز شقامل حقال های رسمی ارائهآموزش

ها و اطالعات حاصل از نظقام توان به اندوختهدیگر نمی بنابراین،

ه انتظققارات و آمققوزش رسققمی بسققنده کققرد و بققا کمقق  آن بقق

 های فردی و شغلی پاسخ داد. مسؤولیت

از این رو، با توجه کمبود و فقدان نیروی انسقانی ورزیقده و 

هقای توسقعة کارآزموده، باید پذیرفت که تکمیل و اجرای برنامه

های توسققعه، بققدون بهبققود برنامققهملّققی در کشققورهای درحال

زمقانی کقه بقه پذیر نخواهد بود و از امکان ساالنبزرگآموزشی 

مسألة کمبود نیروی انسانی کارآزموده توجه شده است، همه جا 

از آموزش به عنوان تنها راه عالج و داروی مؤثر این نقیصقه نقام 

(. از طرفقی، هق  بایقد 46، ص. 1388برده شقده اسقت )دلیقر، 

پذیرفت که برای اجرای هر برنامقة آموزشقی ضقرورت دارد کقه 

باشققد. در صققورتی کققه حضققور مشققارکت مخاطبققان، داوطلبانققه 

باشقد و یقا تنهقا  هاآنمخاطبان برخالف میل و خواستة درونی 

های آموزشی، کسب مقدر  باشقد، در برنامه هاآندلیل حضور 

ها موفقیت چنقدانی نخواهقد داشقت و پق  از اجرای این برنامه

های فراوان به شکسقت خواهقد انجامیقد. در اثنقای صرف هزینه

های توسعة روسقتایی، ر روستایی در برنامهمشارکت فراگیر اقشا

اخص، مسألة مشارکت  به طورهای ترویجی اع  و برنامه به طور

نیمی از پیکرة جامعة روسقتایی در ایقن  به عنوانزنان روستایی 

اسقت )شقهبازی،  لتأمّقای بسیار مه  و درخقور ها، مسألهبرنامه

 (. 157، ص. 1384

ها از کقار خقدماتی مقردان ارزش کار زنان در روستاها، نه تن

دارد.  تقریبلکقه در بسقیاری از مقوارد ارزش بیش ؛تر نیستک 

دامقداری  ی ارزش کار زنان روستایی از کارهای کشقاورزی وحتّ

و دامقداری  زیرا انجام کار کشاورزی ؛مردان روستایی باالتر است

. شدن شرایط زندگی توسط زنان روستایی اسقتوابسته به آماده

جمعیت جهان را تشقکیل  چهارم کلّایی بیش از ی زنان روست

میلیون نفر از زنان جهان که در مناطق روستایی  500دهند. می

يقذایی  درصقد مقوادّ 60-80بین  ،کنندزندگی می زیر خط فقر

درصققد کققار  50بققه طققور متوسققط  کننققد واولیققه را تولیققد مققی

درصقققد در  30صقققنعتی و ی نیمهادر کشقققوره کشقققاورزی را

فقرآوری مقواد  . همچنقین،دهنقدی صقنعتی انجقام میکشورها

خانوار در ايلب نققاط روسقتایی جهقان  يذای ةيذایی برای تهی

این در حقالی اسقت کقه زنقان  ؛صددرصد با زنان روستایی است

ماننقد آب، زمقین،  ؛خدمت بخش کشقاورزی امکان دسترسی به

ب در کشور مقا زنقان روسقتایی در ايلق نهادها و اعتبار را ندارند.

نقش اساسی دارند. امروزه  ،های کشاورزیفعالیت نقاط کشور در

 یمقیبه ن یایژهو یگاهتوسعه، جا المللیینو ب یملّ یهادر برنامه

محمقدی، کقری  گل) زنان داده شده است یعنی ؛جامعه پیکر از

 ی. آموزش به عنوان رکن اساس(259، ص. 1389معتمد و بینا، 

 یمینیی )زنان روستا ةدر توسع تیفعال ینتریدیکل ،ملل ةتوسع

 یهقابرنامقه ،راسقتا یقندر ا شقود.یمحسوب مق (جامعه پیکر از

 و ریقزیبرنامقه ینقی،بیشکه با پ یدر صورت یکشاورز یآموزش

محصقوالت  یو کمّ یفیک یشدر افزا ،خوب همراه باشند یاجرا

 ی روسقتاییخانوارهقا یبهبقود درآمقدها یت،در نها و یکشاورز

 .رنددا ینقش اساس

از طرفی، هدف توسعه، خلق شرایطی است که همقة مقردم 

منقد بتوانند در آن، از عمر طوالنی و زندگی سال  و سازنده بهره

شوند. در واقع، در هر سطحی از توسعه، سه عامقل بقرای مقردم 

مال  است: رسیدن به ی  زندگی طوالنی و همراه بقا سقالمت، 

ع مقورد نیقاز یق  داشتن به منابکسب عل  و دانش و دسترسی

، حقدعمقران ملقل متّ ةبرنامقسطح زندگی مناسقب و شایسقته )

(. بنققابراین، بققا نگرشققی سیسققتمی بققه توسققعة 5، ص. 1374

روستایی، پدیدة مشارکت در بحث توسعه، امری طبیعی و کامال  

هقای دهد؛ ولی بسیاری از روسقتاییان در طقر بنیادی جلوه می

لشان آن است که دیگران کنند؛ زیرا استدالترویجی شرکت نمی
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نیقا، محمدی و حسقینیمشارکت و همکاری خواهند کرد )مل 

 (. 40، ص. 1379

 توسعه، زناندرحال کشورهای در ویژهبه جهان سراسر در

 هقایبخش سایر چونه  کشاورزی؛ جمله از هابخش تمام در

 پویقای حیقات تقداوم مقردان، بقرای پایپابه جامعه اقتصادی

 فرآینقدهای مؤثر کارکردهای بردپیش و ماعیاجت هایساخت

 نیروی از توجهی قابل سه  و کنندمی خدماتی تالش -تولیدی

تأکیقد  بقا و ایقن ريق دهنقد. علقیمی اختصاص خود به را کار

 محقور،مشارکت گرا،عدالت پایدار توسعة فرآیند در که کنونی

 زنان ویژهبه هاتمام انسان مندسازیتوان بر زادرون و مدارانسان

 زنان هایگروه خدمات، ارائة و هابرنامهة توسع در دارد، وجود

 به کهچنان اند؛نادیده گرفته شده مردان مقایسه با در حداقل

پقور و است )خسقروی شده اطالق شدهفراموش مخاطبان هاآن

 هایبرنامه از در بسیاری متأسفانه(. 64، ص. 1390فروشانی، 

 سقپرده فراموشی به زنان ةکنندعیینت و اساسی نقش توسعه،

زنقان،  برجسقتة نققش از پوشقیچش  دلیقل بقه و اسقت شده

 -آموزشقی هقایزمینقه در محقدودتری بسقیار گذاریسرمایه

 آمده است. عمل به پشتیبانی هایفعالیت کلیة و ترویجی

بنابراین، با توجه به مطالب مذکور، ضقرورت پقرداختن بقه 

د تعالی زنان روستایی کقه سقه  نیازها، مشکالت و شرایط رش

بزرگی در جامعة انسانی از سویی و در عرصة تولید کشقاورزی 

را ضقروری  هقاآناز سوی دیگر دارند، نیاز به تحقیق در مورد 

سازد. انگیقزة اصقلی نگارنقدگان در انتخقاب ایقن موضقوع، یم

بخشقیدن ایقن تفکّقر برداشتن گامی هرچند کوچ  در تحقّق

 بقه عنقوانتوانقد یمدن زنقان روسقتایی دااست کقه مشقارکت

ها باشقد های آنترین عامل در حلّ مشکالت و نیازمندییاصل

سویه کارسازتر است. بنابراین، و این امر از تمرکز و ارتباط ی 

شده، در مجموع، دالیقل این عامل به همراه سایر عوامل مطر 

 دهد.یمانتخاب موضوع برای محقّق را تشکیل 

 ۀ تحقیق. پیشین2. 1
( 1391) قنبری، حجاریان، انصاری و کیقانینتایج مطالعة 

روسقتایی  زنقان مشارکت موانع و عوامل که با هدف شناسایی

کشقاورزی انجقام شقد،  هایفعالیت در شهرشهرستان فریدون

 اقتصقادی و اجتمقاعی امقور در روسقتایی زنقاننشان داد که 

 سقطح در زنقان مشقارکت همچنقین، دارند. زیادی مشارکت

 دام، تعداد متغیّرهای بین است؛ عالوه بر این، زیاد تا متوسط

 و خقانوار بعُقد های آموزشی،کالس در شرکت مالکیت، میزان

دارد.  وجقود داریمعنی و مثبت رابطة مشارکت، میزان با سن

 ممانعقت تأهّقل، وضقعیت نیقز زنان مشارکتموانع  ترینمه 

. همچنقین، سقتا بقوده هقاآمقوزش نبودنتخصصقی و مقردان

ای بققه ( در مطالعققه1389آبققادی و شققم  )زاده، علققیمیققر 

 و آموزشی هایبرنامه در روستایی زنان مشارکت موانع واکاوی

کنگاور پرداخته که  شهرستان آبادحسین روستای در ترویجی

 زنان مشارکت موانع ترینمه  کهها نشان داد نتایج مطالعة آن

سقنّتی  اعتقادات و رسوم و اباست. آد فرهنگی بعد روستایی،

 سخت، هایفعالیت به زنان اشتغال روستایی، منطقة بر حاک 

 رضقایت عقدم زنقان، سوادییا ک  سوادیبی فرزندان، تربیت

 و ترویجقی، -آموزشقی هقایبرنامقه در حضقور جهقت همسر

 این در شناسایی مورد عوامل ترینمه  از اهالی ایراد تمسخر و

 . بود مطالعه

( که با هدف 1388عامریان )بیگی و بنیمطالعة علی نتایج 

بررسی عوامل دموگرافی  مؤثر بر مشارکت زنان روسقتایی در 

های ترویجی در شهرستان سنقر و کلیقائی انجقام شقد، برنامه

های نشققان داد میققزان مشققارکت زنققان روسققتایی در برنامققه

ر تر از متوسّط است. همچنین، نتایج دیگترویجی ک  -آموزشی

های جنسیتی، نبود اجازه بقرای این مطالعه نشان داد، تبعیض

بودن سقواد، فققر هقای گروهقی، پقایینحضور زنان در فعالیت

اقتصادی خانواده و نبود آگاهی نسبت به شیوة برخورد با زنان، 

نکردن و تماس زیقاد بقا مروّجقان، ترین دالیل مشارکتاز مه 

 -هقای آموزشقینامقهافزایش تولیقد و درآمقد، خشقنودی از بر

تقرین مندبودن بقه کشقاورزی از مهق ترویجی گذشته و عالقه

هقای دالیل مشارکت زنان روسقتایی مقورد مطالعقه در برنامقه

زرافشقانی، خالقدی و ترویجقی هسقتند. همچنقین،  -آموزشی

( در مطالعة خود کقه بقا هقدف تبیقین جایگقاه 1388)ينیان 

ترویجقی  -زشقیهقای آمومشارکت زنقان روسقتایی در برنامقه

براساس نردبان مشارکت شری آرنسقتین انجقام شقده، نشقان 

اند که بین مشارکت زنقان روسقتایی در سقطو  مختلقف داده

-تحصیلی و همچنین، برحسب وضعیت تأهّقل، تفقاوت معنقی

 داری وجود دارد. 

 عوامل فرهنگی عنوان با تحقیقی در( 1387) شالی صفری

 و امقور در زنان روستایی مشارکت میزان با مرتبط اجتماعی و

 اقتصادی پایگاه که دهدمی اجتماعی، نشان و خانوادگی مسائل

 توانقدمی که است کلیدی متغیّرهای از جمله زنان اجتماعی و

 باشقد؛ داشقته ایمالحظقه قابل تأثیر هاآن میزان مشارکت بر
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روسقتایی،  زنقان اجتمقاعی و اقتصقادی پایگقاه یعنی باالرفتن

. صقمدی بردمی باال ایفزاینده طور به را هانآ مشارکت میزان

( نیز در استان آذربایجان يربی نشان داده اسقت 1381افشار )

، لتأهّقکه متغیّرهای سن، سطح سواد، مقدار زمین، وضقعیت 

شغل اصلی سرپرست خانوار، میزان استفاده از رادیو، اسقتفاده 

ن هققای تولیققدی، موقعیققت اجتمققاعی زنققااز امکانققات و نهاده

های روستایی، تعداد فرزندان، تعداد دام، دفعات بازدید از طر 

هقای نمونة ترویجقی و میقزان آگقاهی زنقان از محتقوای دوره

در  هققاآنترویجققی، تققأثیرات مثبتققی بققر مشققارکت  -آموزشققی

ترویجقی داشقته اسقت.همچنین، ملق   -های آموزشقیبرنامه

ای عقه، در مطالدر استان فارس (1379ا )نییحسینمحمدی و 

هقای با هدف بررسی انگیزة مشارکت زنان روستایی در برنامقه

کثقر زنقان روسقتایی آموزشی و ترویجی، نشان داده است که ا

-اظهار رضایت کرده های ترویجیمطالعه نسبت به برنامه مورد

هقای آموزشقی در دوره هقاآنین عامقل مشقارکت ترمه  و اند

یقادگرفتن نکقات  بقه آموختن دانش و مهارت به خاطر عالقه»

( در تحقیققی بقا 1373بوده است. بشردوسقت )« تازه و جدید

کار و نققش یشالعنوان بررسی میزان مشارکت زنان روستایی 

های ترویجی در تولید برنج در استان گیالن نشقان داد آموزش

که عقواملی نظیقر شقغل کشقاورزی همسقر، عالققة شخصقی، 

انواده و هزینقة اقتصادی پقایین خق سکونت در روستا، وضعیت

باالی کارگر باعث شده است که زنان رکن اصقلی تولیقد بقرنج 

-بیان کردند کقه آمقوزش هاآندر استان گیالن باشند و همة 

 ها مفید بوده است.برای آن شدههای ترویجی ارائه

 ایمطالعه ( در2009) 1حیاتی، عبادی، موحدی و حیدری

 بقا مقرتبط ویجقیهقای تربرنامقه بقه نیاز میزان نظیر عواملی

 بقر را کشقاورز حفقاظتی رفتار و دانش طبیعی، منابع حفاظت

 .انقدکرده گقزارش مؤثّر حفاظتی هایدر برنامه هاآن مشارکت

( 2007) 2نتایج مطالعة آرنولقد، مینهولقد، اسقکوبینا و اشقتون

ترین عامل مشارکت دختقران داشتن تفریح و سرگرمی را مه 

ای مربوط به جوانقان روسقتایی هو پسران روستایی در فعالیت

داند و از گذراندن وقت با دوسقتان و کقار گروهقی نیقز بقه می

 دیگقر تحقیققات جملقه ازبرد. عنوان دیگر عوامل مه  نام می

 اشاره کشور نیجریه روستایی زنان مورد در تحقیقی به توانمی

 میزان در را زنان اقتصادی -اجتماعی هایویژگی محقّق کرد؛

)دامیسقا و  دانقدمقی مؤثّر بسیار امور روستا، در هاآن مشارکت

 بررسقی به که دیگری تحقیق . در(543، ص. 2007، 3یوحننا

 کشقور در زنقان اقتصقادی هقایفعالیقت مشقارکت در نققش

 میقزان درآمقد، میقزان متغیّرهقای اسقت، بنگالدش پرداختقه

در  را اساسقی نققش زنان، نهادی مشارکت و هاآموزش، مهارت

دارند )یوکقه و  اقتصادی هایفعالیت در هاآن مشارکت افزایش

آمده از دسقتهمچنین، نتقایج به (.230، ص. 2008، 4ایتوهارا

گقر آن اسقت کقه میقان ( بیان2010) 5مطالعة شعبانعلی فمی

 16میزان مشقارکت زنقان روسقتایی در کشقاورزی تلفیققی و 

 شقناختی، ارتبقاطی واجتماعی، روان -ویژگی فردی، اقتصادی

داری وجقققود دارد. بسقققتگی معنقققیهقققا ه نای آتغذیقققه

در  مشقارکت روی تأثیرگذار فاکتورهای دربارة (2006)6مندوزا

 کنندگانمشارکت که کندیم بیان محیطی، نظارت هایبرنامه

 باالتر، درآمد با کشاورزان بودند. همچنین، باسوادتر تر وجوان

 مشارکت تربیش تر،یقو بومی سازمانی و روابط تربیش زمین

 داشتند. 

 شناسي تحقیقروش. 2
هقای کمّقی این تحقیقق از نظقر ماهیقت، از نقوع پقژوهش

شود، از نظقر هقدف از نقوع کقاربردی و از لحقاظ محسوب می

جامعقة  باشد.پیمایشی می -گردآوری اطالعات از نوع توصیفی

باشند آماری این تحقیق، زنان روستایی شهرستان اصفهان می

(93593 = N که از میان )با استفاده از فرمول کقوکران  هاآن

( بققه عنققوان نمونققة آمققاری p&q=  5/0؛ d=  7/0نفققر ) 195

تحقیق انتخاب شدند. محقدودة مقورد مطالعقة ایقن پقژوهش، 

شامل روستاهای شهرستان اصفهان واققع در اسقتان اصقفهان 

های جرقویه علیا، جرقویه سفلی، بوده که دربرگیرندة دهستان

(. شغل اصقلی 1، کوهپایه، مرکزی و بن رود است )شکل جلگه

مردم روستاهای این شهرستان، به صورت يالب کشاورزی بوده 

 پردازند.و در کنار آن به امر دامداری و بايداری نیز می

نامه و بقه اطالعات مورد نیاز با استفاده از تکنی  پرسقش

است. آوری شده ای تصادفی ساده جمعگیری طبقهروش نمونه

سقن )سقال(، انقد از: متغیّرهای مستقل مطالعة حاضقر عبارت

سطح تحصیالت شوهر )سال(، سطح تحصیالت شوهر )سقال(، 

تحصیالت )سال(، میزان درآمد سالیانة شوهر، همکقاری سطح 

هقای آموزشقی، ی روستایی، نگرش نسبت بقه دورههالتشکّبا 

کت زنقان اعتماد اجتماعی، دیدگاه اهالی روستا نسبت به مشار

های آموزشی، میزان ارتباط با جوامع شهری، سقابقة در برنامه

و يیققره.  هققای آموزشققی ترویجققیشققرکت افققراد در فعالیققت

انققد از همچنققین، متغیّققر وابسققته در مطالعققة حاضققر عبارت
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های آموزشی ترویجی و مشارکتی کقه مشارکت زنان در برنامه

هقای السدارای سطو  مختلفی هستند؛ از جمله شرکت در ک

های ترویجی، بازدیقد از مدت ترویجی، بازدید از نمایشگاهکوتاه

هقای رادیقویی و تلویزیقونی، شقرکت در مزارع نمونه، آمقوزش

 های محلّی و يیره.گروه

نامه بقا مشقورت بقا متخصّصقان پرسقش 7روایی محتقوایی

ترویج و آموزش کشاورزی و توسقعة روسقتایی پق  از اعمقال 

نامه نیز از تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشاصالحات الزم مورد 

طریق آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفقت و بقرای 

نامه تکمیل شد و ضقریب آلفقای پرسش 30تعداد  ،این منظور

به دست آمقد کقه حقاکی از قابلیقت  73/0کرونباخ آن برابر با 

نامه است. در مرحلة بعد پق  از اصقالحات الزم پایایی پرسش

نامه، اطالعات مورد نیاز جمقع آوری شقد و در روی پرسش بر

 SPSSافقزار آمده با استفاده از نرمدستهای بهمرحلة بعد داده

بستگی اسپیرمن، مقایسقة های آماری؛ نظیر ضریب ه و روش

گام مورد تجزیه و تحلیل بهگام ها و رگرسیون چندگانةمیانگین

 قرار گرفتند.

 

 
 

 رد مطالعهمحدودۀ مو -1شکل 
 1393ری شهرستان اصفهان، مأخذ: فرماندا
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 . مباني نظري3
ی بقه صقورتمشارکت فرآیندی است که افراد دخیقل در آن 

فعّال، آگاه، آزاد و مسؤول برای رسیدن به هدفی مشتر  تالش 

(. عمقدتا  108ص. ، 1388زرافشانی، خالدی و ينیان، کنند )می

جهتقی و یمی چون ه نظران در تعریف مشارکت از مفاهصاحب

ی، آگاهی نسبت بقه هقدف یقا اهقداف گقروه و اراده و مندهدف

تققرین هققدف مشققارکت، گیرنققد؛ امققا عمققدهخواسققت بهققره مققی

(. 312، ص. 2007، 8ی افراد است )کول و باچایقانمندسازتوان

ها بایقد بقه شقکل مدّعیان توسعة انسانی اعتقاد دارند که فرصت

ر داده شود و باید همة مردم؛ چقه زن عادالنه در اختیار افراد قرا

هقا و یکسان فرصت مشارکت در اجرای طر  به طورو چه مرد، 

گقذارد، داده شقود اثر می هاآنتصمیمات اساسی که در زندگی 

 (.6، ص. 1374، حدعمران ملل متّ ةبرنام)

 بقه طقوربراساس برنامة توسعة سازمان ملقل متّحقد، زنقان 

خش کشاورزی را بر عهده دارنقد درصد از تولیدات ب 50متوسط 

 80تقا  70و به تفکی ، در مناطق حوزة صحرا در آفریقا حدود 

 45درصقد، در آمریکقای التقین و کارائیقب  65درصد، در آسیا 

 78درصقد، در هنقد  80درصد، در تون   80درصد، در نیجریه 

درصد از نیقروی کقار  4درصد و در استرالیا  76درصد، در چین 

، ص. 1386دهنقد )مهربانیقان، مقوذنی، کیل میکشاورزی را تش

 50هقای بوشقهر و هرمزگقان، (. همچنین، زنان در اسقتان177

درصقد  65درصقد نیقروی داشقت و  60درصد نیقروی کاشقت، 

کنند. زنان در دامقداری نیقز نققش نیروی برداشت را تأمین می

 یبه طوراصلی را در بسیاری از روستاهای ایران بر عهده دارند؛ 

های گقیالن و درصد نیروی کار دامداری در استان 50دود ح که

هقا بقر عهقدة درصد از نیروی کار مراقبقت از دام 63مازندران و 

. (1388زرافشقانی، خالقدی و ينیقان، باشد )به نقل از می هاآن

هقای بنابراین، زنان بقا وجقود گسقتردگی مشقارکت در فعالیقت

-پذیر محسوب میباقشار آسی به عنوانمتنوع روستایی، هماره 

ترویجی محقدود  -های آموزشیبه برنامه هاآنی دسترسشوند و 

 است.

هقای تقرویج ایقن اسقت کقه مقردان اکثقر فرض رایج برنامه

دهند، در حالی که زنان نقش های کشاورزی را انجام میفعالیت

یژه در وبققهبسققیار مهمّققی را در اقتصققاد خانوارهققای روسققتایی، 

کنند. همین مسأله باعث شده بازی می توسعه،کشورهای درحال

ترویجقی  -هقای آموزشقیهای گذشقته، برنامقهاست که در دهه

، 9محدودتری برای زنان روستایی ارائه شقود )بقه نققل از سقاتیو

( بیقان 1990) 01. همچنین، کومینق  زر و همکقارانش(1992

 -درصد از خدمات آموزشقی 34کنند که زنان روستایی تنها می

 بقه طقور، هقاآندرصقد از  5کنند و تنها دریافت میترویجی را 

کنند. بنابراین، ترویجی استفاده می -های آموزشیمفید از برنامه

تر زنقان در هایی، موجبات مشارکت بیشباید با انتخاب سیاست

ترویجی فراه  شود. شایان ذکر اسقت کقه  -های آموزشیبرنامه

ت افراد، باید به دو مشارکت را با توجه به سطو  و میزان مشارک

بنققدی کققرد نققوع مشققارکت صققوری و مشققارکت واقعققی تقسققی 

(. مشارکت واقعقی 109ص. ، 1388زرافشانی، خالدی و ينیان، )

کننده در مورد موضوعی فرآیندی است که در آن افراد مشارکت

رسیدن به ی   به منظورکه مرتبط با زندگی فرد یا گروه است، 

دیگر کنند و به عقایقد یق ل میدیگر تعامهدف مشتر  با ی 

گذارند که در این نوع مشارکت، تجقارب افقراد نققش احترام می

بسیار مه  و مؤثّری دارد. نقطة مقابل مشارکت واقعی، مشارکت 

شقود کقه در آن صوری است که اخیرا  به مشارکتی اطقالق مقی

کننقد کقه بقه نتقایج ، بحث را به سمتی هدایت میگرانیلتسه

کنندگان تصقوّر مشقارکت که یحالدست یابند، در  خود دلخواه

، 2001، 11کننقد )چقاوالهای خود را بیقان مقیکنند که ایدهمی

 (. 9ص. 

هقای آگاهانقه و گای تسهی  قدرت و منابع کمیاب، کوشش

هقای اجتمقاعی بقرای کنتقرل سرنوشقت و بهبقود عمدی گقروه

سقه هقا از سقطو  پقایین را شرایط زندگی افراد و ایجاد فرصت

محمقدی و کند )به نقل از مل عنصر اصلی مشارکت تعریف می

(. بنابراین، مشارکت در این مفهقوم، مسقتلزم 1379نیا، حسینی

 یی افراد فقیر است.خودکفاهای مستقل و ایجاد سازمان

هقای فقردی و از این رو، با توجقه بقه ایقن تعریقف، ویژگقی

مشارکت افقراد اجتماعی از عوامل مؤثّر بر  -های فرهنگیویژگی

-آید. قدر مسلّ ، مشارکت در فعالیتها به حساب میدر فعالیت

ترویجی نیقز از ایقن امقر  -های آموزشیهای داوطلبانه و فعالیت

های خقاص مشقارکت در ایقن یل ویژگیبه دلجدا نبوده و حتّی 

هقا، خصوصقیات فقردی و روانقی، شخصقیت و نیقز نوع فعالیقت

د از اهمیت بیشتری نسقبت بقه وضعیت اجتماعی، اقتصادی افرا

 ها برخوردار است.مشارکت در سایر فعالیت

شناسقی مقؤثّر بقر ( عوامل جمعیت1973) 21اسمیت و ردی

های خودجوش و داوطلبانه را مورد بررسقی مشارکت در فعالیت

چرخقة حیقاتی: ایقن مرحلقه،  -1انقد از: اند کقه عبارتقرار داده

ن: سن، وضعیت تأهّل، تعداد چوای ه ای از عوامل ویژهمجموعه
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تقر از ن بیشالمتقأهّگیقرد؛ مقثال  میاوالد و سنّ فرزندان را دربر

کنند. در ایقن های داوطلبانه مشارکت میافراد مجرّد در فعالیت

توان مطر  کرد که به دلیقل فشقارها و را می لمتأهّمورد، زنان 

ت یژه در جوامع سنّتی کقه مشقارکوبههای فرهنگی، محدودیت

دهقد؛ ولقی تری قرار میالشعاع بیشزنان جوان و مجرّد را تحت

هقا امنیقت یابد و آنای تخفیف میتا اندازه لمتأهّدر مورد زنان 

 -جایگقاه اجتمقاعی -2کننقد. تقری را احسقاس مقیخاطر بیش

اقتصادی: متغیّرهای این دسته شقامل سقطح درآمقد، آمقوزش، 

توسط دیگقران، وجهقة شده طبقة اجتماعی خودتنظی  یا معیّن

تواند بر مشقارکت شغلی، مالکیت خانه و دیگر اموال فیزیکی می

هقا تقأثیر گقذارد. هرچقه افقراد دارای داوطلبانة افراد در فعالیت

-تقر در فعالیقتاقتصادی باالتری باشقند، بیش -پایگاه اجتماعی

کنند؛ به نحوی که افراد طبقة پقایین های داوطلبانه شرکت می

ها هستند. گونه فعالیترین تمایل برای شرکت در اینتدارای ک 

فیزیکی: متغیّرهای مربوط به این گروه  -مشخصات اجتماعی -3

هقایی ماننقد جقن ، قومیقت، سقالمتی فیزیکقی و شامل سقازه

هقای شخصقیتی و ویژگقی -4شقوند. هقای جسقمی مقیتوانایی

های افقراد کقه موجقب ها: در این دسته برخی از ویژگیظرفیت

هقای محلّقی و ها و یقا گقروهشارکت افراد و پیوستن به انجمنم

-گرایی، جامعهشوند، شامل برونهای داوطلبانه میانجام فعالیت

پذیری، رفاقت و اعتماد به نف  اجتماعی، بقای هویقت، تعقدیل 

فققردی، انگیققزة  اسققتقاللروانققی، رضققایت خوشققبختی، تسققلط، 

و آمقادگی بقرای  پذیری، سازگاریپیشرفت، سودمندی، انعطاف

 باشد.تغییر روحیه می

 هاي تحقیق. يافته4
ــان يژگيوتوصــی   .1. 4 ــردي و اــانوادگي زن هــاي ف

 روستايي شهرستان اصفهان
هقای فقردی و خقانوادگی زنقان یژگیواطالعات مربقوط بقه 

( آمقده اسقت و نشقان 1در جدول ) روستایی شهرستان اصفهان

سال بوده اسقت.  5/48 دهد میانگین سنّی زنان مورد مطالعهیم

سقال سقن داشقته و در مقابقل،  22ترین زن مورد مطالعه جوان

سقال داشقته اسقت. همچنقین،  71ترین زن مورد مطالعه مسن

دهد تحلیل سطح تحصیالت نمونة آماری نشان میونتایج تجزیه

سقال  2گویان مورد مطالعقه که میانگین سطح تحصیالت پاسخ

باشد و ایقن یمدر نوسان  14تا  0 هاآنبوده و سطح تحصیالت 

بودن سطح تحصیالت زنقان روسقتایی شهرسقتان نشان از پایین

وتحلیل سقطح تحصقیالت شقوهران اصفهان دارد. نتایج تجزیقه

دهندة آن است که میقانگین سقطح زنان مورد مطالعه نیز نشان

سال بوده و سطح تحصیالت شقوهران  8برابر با  هاآنتحصیالت 

متغیّر است. میانگین تعداد فرزندان افراد مقورد  16 تا 0از  هاآن

دهد که میانگین تعداد افراد مورد مطالعه برابقر یممطالعه نشان 

 باشد.یمنفر متغیرّ  8تا  2نفر بوده و این تعداد بین  21/6با 

 هاي، فردي و اانوادگي نمونۀ مورد مطالعهويژگي -1جدول 
 1393های پژوهش، مأخذ: یافته

 ترینبیش ترینک  انحراف معیار میانگین متغیّر

 71 22 203/13 5/48 سن )سال(

سطح تحصیالت 

 )سال(
2 43/0 0 14 

 8 2 76/2 21/6 تعداد فرزندان

سطح تحصیالت 

 شوهر )سال(
8 08/2 5/0 16 

هاي . ارزيابي میزان مشارکت زنان روستايي در دوره2. 4

 ترويجي -آموزشي
روستایی شهرسقتان اصقفهان از برای بررسی مشارکت زنان 

ای لیکرت استفاده شقده گزینه 5ای با طیف گویه 10 سؤالی  

( آورده شده است. براساس نتقایج ایقن 2و نتایج آن در جدول )

گویان کق  و خیلقی درصقد پاسقخ 4/16جدول، میزان مشارکت 

درصقد در  7/35درصد متوسط و مشقارکت  9/47ک ، مشارکت 

 ده است. سطح خوب و خیلی خوب بو

 هاي آموزشيمیزان مشارکت زنان روستايي در دوره -2جدول 
 1393های پژوهش، مأخذ: یافته

 درصد فراوانی میزان مشارکت
درصد 

 تجمعی

 4/16 4/16 27 ک  و خیلی ک 

 3/64 9/47 79 متوسط

 100 7/35 59 خوب و خیلی خوب

 - 100 165 جمع

 دومتغیّره تحلیل. 3. 4

رتبققاط بققین متغیّرهققای مسققتقل مققورد ( ا3نتققایج جققدول )

دهقد. براسقاس نتقایج ایقن مطالعه را با متغیّر وابسته نشقان می

 توان نتیجه گرفت که:جدول می

بققین سققنّ زنققان روسققتایی شهرسققتان اصققفهان و میققزان  -

دار و منفی در های آموزشی، رابطة معنیدر دوره هاآنمشارکت 

دهد کقه نتیجه نشان میدرصد وجود داشته است، این  1سطح 

تققری از خققود در جهققت شققرکت در تر تمایققل ک افققراد مسققن

تر نسبت بقه افقراد اند و افراد جوانهای آموزشی نشان دادهدوره
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هقای آموزشقی تری جهقت شقرکت در دورهتر تمایل بیشمسن

تر بقه دلیقل اند، این امر به این دلیل است که افراد جقوانداشته

تر، سطح سقواد بقاالتر نوین، ارتباطات بیشپیروی از هنجارهای 

تققر آگققاه بققوده و اشققتیاق هققای آموزشققی بیشبققه مزایققای دوره

؛ ولقی اندداشقتههقای آموزشقی تری جهت شرکت در دورهبیش

بقه علّقت داشقتن تجربیقات سقنّتی کشقاورزی و  ترمسقنافراد 

تقری از خقود پقذیری ک ، انعطافهقاآنگرفتن شخصقیت شکل

. ایقن نتیجقة انقددادههای آموزشی نشقان ورهجهت شرکت در د

 است. در تضاد( 1385تحقیق با نتیجة تحقیق صمدی )

بین سطح تحصیالت زنان مورد مطالعه و سطح تحصیالت  -

بقا میقزان مشقارکت ایقن زنقان جهقت شقرکت در  هقاآنشوهر 

درصقد  5داری در سطح های آموزشی، رابطة مثبت و معنیدوره

و  سقوادترن چنین استنباط کرد که زنان باتوایموجود داشته و 

از سقطح تحصقیالت بقاالتری برخقوردار  هاآنزنانی که شوهران 

های آموزشقی از تری جهت شرکت در دوره، تمایل بیشاندبوده

تر، بقه ؛ زیرا افراد دارای سطح تحصیالت بیشانددادهخود نشان 

هقای رهتر آگاه بوده و اهمیقت دوهای آموزشی بیشمزایای دوره

تقری . از ایقن رو، تمایقل بیشانقددهتر در  کرآموزشی را بیش

ایقن یافتقة . انقددادهاز خود نشان  هادورهبرای مشارکت در این 

 ( است.1385تحقیق مطابق با یافتة صمدی )

بین میزان مشارکت زنان روستایی شهرستان اصقفهان در  -

دار و عنقی، رابطقة مهقاآنهای آموزشقی و تعقداد فرزنقدان دوره

درصد وجود داشته اسقت. ایقن نتیجقه نشقان  1منفی در سطح 

تقری از ، تمایقل ک اندداشتهتری دهد افرادی که فرزند بیشیم

تقوان یم. انددادههای آموزشی نشان خود جهت شرکت در دوره

تر گفت که این امر به این دلیل است که زنان دارای فرزند بیش

در محیط خانواده و نداشتن فرصقت ة زیاد مشغلبه علّت داشتن 

تقری از خقود نشقان ، تمایقل ک هقادورهکافی جهت شرکت در 

توان به عنوان یکی از موانع یم. بنابراین، فرزندان زیاد را اندداده

های آموزشی محسقوب کقرد. پیش روی مشارکت زنان در دوره

 ( در تضاد است.1385این یافتة تحقیق با نتیجة صمدی )

میقزان همکقاری زنقان بقا بستگی بین دو متغیّر  نتایج ه -

های آموزشی با در مورد دوره هاآنی روستایی و نگرش هالتشکّ

دهقد کقه یمنشقان  های آموزشیها در دورهمیزان مشارکت آن

دو متغیّر مقورد بحقث و متغیّقر میقزان مشقارکت زنقان در بین 

 درصقد 1داری در سقطح معنقی بسقتگیهای آموزشی، ه دوره

وجود داشته؛ یعنی با افزایش همکقاری زنقان مقورد مطالعقه بقا 

هقای نسقبت بقه دوره هاآن نگرشی روستایی و بهبود هالتشکّ

جهققت شققرکت در  هققاآنآموزشققی و آمققوزش، میققزان تمایققل 

 های آموزشی افزایش یافته است.دوره

بققین نظققر اهققالی روسققتا نسققبت بققه مشققارکت زنققان در  -

گو در مقورد کیفیقت گاه زنقان پاسقخهای آموزشقی، دیقدبرنامه

بقا  هقادورهاز مفیدبودن  هاآنهای آموزشی قبلی و ارزیابی دوره

بسققتگی هققای آموزشققی، ه در دوره هققاآنمیققزان مشققارکت 

دهد کقه دیقدگاه یمداری مشاهده شده است و این نشان معنی

هقای اهالی ساکن در روسقتا، کیفیقت و میقزان اثربخشقی دوره

یرگقذار بقر دیقدگاه زنقان جهقت تأث یّرهقایمتغ آموزشی قبلقی،

های آموزشی بوده؛ به طوری کقه براسقاس ایقن شرکت در دوره

توان استنباط کرد که اوال  در روسقتاهایی کقه دیقدگاه یمنتایج 

هقای آموزشقی اهالی روستا نسقبت بقه شقر کقت زنقان در دوره

تری از خود نشان مناسب بوده، به همان نسبت زنان تمایل بیش

و برعک ، در منقاطقی کقه اهقالی روسقتا نگقاه مثبتقی  اندداده

تقری از ، زنان روستا نیز تمایل ک اندنداشتهنسبت به این مسأله 

. همچنقین، دو متغیّقر دیگقر مقورد بحقث در انددادهخود نشان 

های آموزشی قبلی جا؛ یعنی میزان مفیدبودن و کیفیت دورهاین

نان بوده؛ زیرا زنانی که کیفیقت نیز از عوامل مؤثّر در مشارکت ز

را  هقادورهو  انقددهارزیابی کر ترمثبتهای آموزشی قبلی را دوره

تقری از خقود جهقت شقرکت در ، تمایقل بیشانددانسته رترثّؤم

 .انددادههای آموزشی آینده نشان دوره

بین میزان ارتباط زنان با جوامع شهری و میزان مشارکت  -

داری در سطح ی  بستگی معنیزشی، ه های آمودر دوره هاآن

توان گفت زنانی که درصد وجود داشته است؛ به بیانی دیگر، می

 از تقرییشباند، تمایقل تری داشتهبا جوامع شهری ارتباط بیش

انقد. ایقن هقای آموزشقی نشقان دادهخود جهت شرکت در دوره

تواند منطقی باشد؛ زیرا زنانی که بقا منقاطق شقهری ارتبقاط می

اند، با توجه به باالبودن سطح زندگی در جوامقع تری داشتهیشب

با این مناطق باعث شده تقا نیازهقای آن  هاآنشهری، ارتباطات 

نیازهقا و  بقهاند که راه رسیدن تر شود و دریافتهافزایش و متنوع

، آمقوزش اسقت. بنقابراین، ارتباطقات هقاآنهای متنوع خواسته

هققای ارکت زنققان در دورهتققر، باعققث افققزایش مشققشققهری بیش

 ای شده است.قابل مالحظه به طورآموزشی 
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 ترويجي با متغیّرهاي مستقل -هاي آموزشيرابطۀ میزان مشارکت زنان روستايي شهرستان اصفهان در دوره -3جدول 
 1393های پژوهش، مأخذ: یافته

 Sig ضریب نوع آزمون 2متغیّر  1متغیّر 

میزان 

مشارکت زنان 

در روستایی 

های دوره

 -آموزشی

 ترویجی

 

 171/0- 031/0 اسپیرمن سن

 164/0 042/0 اسپیرمن سطح تحصیالت

 T test  ns39/1 16/0 لتأهّوضعیت 

 000/0 238/0** اسپیرمن سطح تحصیالت شوهر

 048/0 -118/0* اسپیرمن تعداد فرزندان

 001/0 202/0** اسپیرمن ی روستاییهاشکلتهمکاری با 

 005/0 190/0** اسپیرمن های آموزشینگرش نسبت به دوره

 ns 108/0 059/0 اسپیرمن اعتماد اجتماعی

 000/0 232/0** اسپیرمن های آموزشیدیدگاه اهالی روستا نسبت به مشارکت زنان در برنامه

 045/0 127/0* اسپیرمن زشی قبلیهای آمودیدگاه افراد در مورد کیفیت دوره

 044/0 132/0* اسپیرمن های آموزشی قبلیدیدگاه افراد در مورد مفیدبودن دوره

 ns112/0 062/0 اسپیرمن ترویجی قبلی -های آموزشیمیزان رضایت افراد از فعالیت

 ns 067/0 104/0 اسپیرمن ترویجی -های آموزشیسابقة شرکت افراد در فعالیت

 000/0 244/0** اسپیرمن ان ارتباط با جوامع شهریمیز

 ns 115/0- 052/0 اسپیرمن میزان درآمد سالیانة شوهر

 :درصد        5داری در سطح معنی     درصد           1داری در سطح : معنیnsداری: عدم معنی 

 . رگرسیون چندگانه4. 4
به منظور بررسی تأثیر متغیّرهای مستقل بر متغیّر وابسقته، 

بینی تغییقرات متغیّقر وابسقته و تعیقین سقه  هرکقدام از پیش

متغیّرهای مستقل در تبیین واریان  متغیّر وابسته از رگرسیون 

گام استفاده شد. به این منظور کلیقة متغیّرهقایی بهچندگانة گام

متغیّر وابسته تأثیر بگذارنقد و  توانستند برکه از لحاظ نظری می

( اثبقات 3با متغیّر وابسته با توجه بقه جقدول ) هاآنبستگی ه 

 شده بود، وارد مدل رگرسیونی شدند.

 هاي آموزشيگانۀ بررسي عوامل مؤثّر بر مشارکت زنان روستايي شهرستان اصفهان در دورهرگرسیون چند -4جدول 
 1393های پژوهش، مأخذ: یافته

 B Beta t Sig رهای واردشده به مدلمتغیّ

 000/0 458/32 - 787/0 ضریب ثابت

 000/0 118/8 225/0 109/0 سطح تحصیالت شوهر

 003/0 006/5 197/0 026/0 میزان ارتباط با جوامع شهری

 001/0 356/5 292/0 205/0 های آموزشیدیدگاه اهالی روستا نسبت به مشارکت زنان در برنامه

 005/0 333/3 211/0 134/2 های آموزشی قبلید در مورد کیفیت دورهدیدگاه افرا

 046/0 887/1 086/0 031/0 آموزشیهای دورهنگرش نسبت به 

000/sig0                               669/F12                         44/2R0 

توان نتیجه گرفت که آماره یم( 4براساس اطالعات جدول )

دار بقوده، بقدیهی اسقت کقه درصد معنی 1در سطح  (F)فیشر 

حداقل یکی از متغیّرهای مستقل واردشده به مقدل رگرسقیونی 

داری بر متغیّر وابسته داشته است و مدل رگرسیونی یر معنیتأث

باشد. ضریب تعیین مدل )یممناسب  هاداده
2R)  نشان مقی-

یلّ متغیّرهای به وسدرصد از تغییرات متغیّر وابسته  44دهد که 

شقود. همچنقین، متغیّقر مسقتقل موجقود در مقدل تعیقین مقی

هقای دیدگاه اهالی روستا نسبت بقه مشقارکت زنقان در برنامقه»
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یرگقذارترین عامقل مشقارکت تأث 292/0 اتببا ضریب « آموزشی

های آموزشی بوده است. همچنین، مققادیر سقتون ورهزنان در د

دار متغیّرهقای یر معنقیاز تأث( نشان 4داری جدول )سطح معنی

سطح تحصیالت شوهر، میزان ارتباط با جوامع شقهری، دیقدگاه 

هقای آموزشقی، اهالی روستا نسبت به مشارکت زنقان در برنامقه

آموزشقی هقای دیدگاه افراد مورد مطالعه در مورد کیفیقت دوره

داری های آموزشی، اثر معنقینسبت به دوره هاآنقبلی و نگرش 

داری بقر بر متغیّر وابسته داشته؛ ولی دیگرمتغیّرهقا، اثقر معنقی

 متغیّر وابسته نداشته و از مدل خارج شدند.

 گیري. بحث و نتیجه5
بودن سققطح سققواد زنققان روسققتایی بققا توجققه بققه پققایین -

دار مثبققت آن بققا اط معنققیشهرسققتان اصققفهان و وجققود ارتبقق

ریقزی برنامقه های آموزشی ترویجی، لزوممشارکت زنان در دوره

 را ساالنبزرگهای مناسب آموزشی مناسب جهت اجرای برنامه

شقود از یمسقازد. بنقابراین، پیشقنهاد یمآشقکار  پیش از بیش

ی آموزشی؛ نظیر نهضت سوادآموزی در هاکالسطریق برگزاری 

زنان روستایی قدم برداشته تا از این طریقق جهت افزایش سواد 

ترویجی مربقوط بقه  -های آموزشیزمینة مشارکت زنان در دوره

کشاورزی و روستایی فراه  شده و مشارکت زنان افقزایش یابقد. 

دیقدگاه اهقالی روسقتا نسقبت بقه »کقه متغیّقر با توجقه بقه این

یرگقذارترین عامقل تأث« های آموزشقیمشارکت زنقان در برنامقه

شقود یمباشد، پیشنهاد یمهای آموزشی شارکت زنان در دورهم

زمینة مشارکت زنان از طریق ایجاد شرایط محلّی مناسب فراه  

تقوان از طریقق اجقرای یمشود. برای رسقیدن بقه ایقن هقدف، 

های مناسب، دیدگاه روستاییان را نسبت به مشارکت زنان برنامه

هقای زمینقه رسقانه های آموزشی بهبود بخشید. در ایندر دوره

ملّی؛ مانند رادیو و تلویزیون کقه در روسقتاها مخاطبقان زیقادی 

دار توانند مفید باشند. با توجه بقه رابطقة منفقی معنقییمدارد، 

هققای آموزشققی بققین تعققداد فرزنققدان و مشققارکت زنققان در دوره

هقای آموزشقی، شود حداقل در زمان اجرای برنامقهپیشنهاد می

کننده تا از فرزندان خردسال زنان شقرکت تسهیالتی فراه  شود

مواظبت شود و مشغلة نگهداری فرزند به عنوان عامل بازدارنقدة 

 مشارکت زنان عمل نکند.
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Extended Abstract 
1. INTRODUCTION 

In our country, rural women have a great role in 

agricultural activities in most of the regions. 

Today, in national and international development 

programs, a special place is given to half of society 

i.e. women. Training as key pillars of development 

of nations is considered as the key activity in the 

development of rural women (half of the 

population). In this context, if agricultural training 

programs are well anticipated, planned and 

executed, they could be effective in increasing 

quantity and quality of agricultural production and 

finally improving the incomes of rural households. 

Accordingly, it is important to investigate women 

participation in training courses in order to achieve 

sustainable rural development. Therefore, the main 

question of this study is what are the mechanisms 

affecting rural women's participation in extension 

and training courses in Isfahan? 

2. THEORETICAL FRAMEWORK  
Participation is a process in which members are 

actively involved with knowledge, freedom and 

responsibility to achieve a common goal. Regarding 

the definition of participation, individual and socio-

cultural characteristics are among factors affecting 

participation in activities. Of course participation in 

voluntary activities and educational and extension 

activities were also affected by the same factor. 

Even due to the specific characteristics of 

participation in such activities, individual and 

psychological characteristics, personality, and social 

and economic status of people is more important 

compared to participating in other activities. 

Generally, factors affecting participation include: 1) 

demographic factors such as age, marital status, 

number of children and age of children, 2) socio-

economic status including income, education, social 

class determined by oneself or others, employment 

status, home ownership and other physical properties, 

3) Physical Social Profile: Gender, ethnicity, physical 

health and physical abilities, 4) Personal 

characteristics and capacity, including extroversion, 

socialization, friendship and social self-esteem, 

survival, identity, psychological adjustment, 

satisfaction, happiness, dominance, independence, 

achievement motivation, effectiveness, flexibility, 

adaptability and willingness to change the mood. 

3. METHODOLOGY 
This research uses descriptive survey method. The 

population of this research includes rural women 

(93593 = N). Cochran formula was used to make a 

sample of 195 people (P & Q= 0.5; d=0.7). The 

survey instrument was a questionnaire whose 

validity was confirmed by a panel of experts. To 

determine the reliability of the questionnaire, 

Cronbach's alpha coefficient was used (0.73). The 

data were analyzed using SPSS software. 

4. DISCUSSION  
The results showed that the mean age of women 

was 48.5 years; the youngest woman was 22 years 

old and the oldest woman was 71 years old. 

Furthermore, the results of the analysis also 

showed that the average education level of the 

respondents' education was 2 years and the level of 

their education ranged from 0 to 14. In addition, 

16.4% of the subjects had low and very low 

participation, 47.9% had average and 35.7% had 

good and very good participation. 

The findings from correlation analysis demonstrated 

that rural women's participation in training-

promotional courses had significant relationship 

with age, level of education, husband's level of 

education, number of children, working with rural 

communities, attitude towards training courses, 

view of the villagers' toward women's participation 

in educational programs, insights about the quality 

of previous training courses, relationship with urban 
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communities and viewpoints about the usefulness of 

the previous training courses. 

The results of multiple regression analysis showed 

that variables including husband's level of education, 

relationship with urban communities, view of the 

villagers' toward women's participation in 

educational programs, viewpoints about the 

usefulness of the previous training courses and 

attitude towards training courses had a significant 

impact on the dependent variable of the research, yet 

the impact of other variables were not significant.  

5. CONCLUSION 
Due to the low level of education of rural women 

of Isfahan and its significant relationship with their 

participation in training -extension courses, it is 

necessary to plan in order to execute proper 

educational programs for adults. Therefore, it is 

suggested that certain measure be taken to increase 

rural women knowledge through training classes 

such as the Literacy Movement. As a result of such 

measures the participation of women will increase 

in such training- extension courses regarding 

agriculture and rural life.  

Since villagers' viewpoint toward women's 

participation in educational programs is the most 

important variable for women's participation in 

training courses, it is proposed that women's 

participation be established through the creation of 

proper local conditions. To achieve this goal, 

villagers' viewpoint toward women's participation 

could be enhanced via the implementation of 

appropriate programs. In this context, the media 

such as radio and television, which have a lot of 

audiences in many villages, could be helpful. 

Given the negative correlation between the number 

of children and women's participation in training 

courses, it is proposed that at least during the 

designing training programs, certain facilities be 

provided to take care of young children of these 

women, thus providing care for the children does 

not impinge on women's participation in training 

courses. 

Key words: Participation, training courses, women, 

Isfahan. 

 

 

How to cite this article: 

Mirdamadi, S. M., Teimouri, M., Teimouri, M. & Mostafaei, M. E. (2016). Effective mechanisms 

to promote women participation in training courses in Isfahan county. Journal of Research & 

Rural Planning, 5(2), 1-13. 

URL http://jrrp.um.ac.ir/index.php/RRP/article/view/21300  

ISSN: 2322-2514 eISSN: 2383-2495  

 

http://jrrp.um.ac.ir/index.php/RRP/article/view/21300

