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  چكيده:

مشخص در چه مراحلي از توليد، در مورد چه محصولي، به همراه چه كسي و چگونه  طوربهييزنان روستا هكاين

خاصي دارد. توجه ويژه به نقش زنان در  اهميتو اجراي يك برنامه توسعه،  تدوينكنند در فعاليت مي

و شناسايي و رفع موانع  سويكتر انواع و ميزان آنان از دقيقكشاورزي، متضمن تالش براي شناسايي هر چه 

 آموزشيبررسي نياز  باهدفو مشكالت آنان در  مسير توسعه كشاورزي از سوي ديگر است. اين پژوهش، 

نفر از زنان كشاورز  143شامل  يجامعه آمار است. شدهانجامزنان روستاي آكند شهرستان ساري استان مازندران 

به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه  محقق  103استفاده از جدول مورگان  بود كه با

 2/93سبه ضريب آلفاي كرونباخ (اساخت بود كه روايي آن با نظر استادان دانشگاه و پايايي آن با استفاده از مح

است. نتايج حاصل  شدهانجاميمايشي هدف، تحقيقي كاربردي بوده و به روش پ ازلحاظاين تحقيق  %) تائيد شد.

بين متغيرهاي . هاي زراعي و باغي استتلف فعاليتاز تحقيق، حاكي از مشاركت زنان روستايي در مراحل مخ

كار كشاورزي و ميزان تحصيالت، با نياز احساس شده براي شركت سن، ميزان زمين تحت تملك خانوار، سابقه 

 -هاي آموزشياين روستا به برگزاري كالساين، نياز زنان  باوجودرد. اد دووجهمبستگي  آموزشيهاي در كالس

  به مردان اختصاص يافته است. برگزارشدههاي ترويجي، اغلب در نظر گرفته نشده و اكثريت كالس

  زنان روستايي، نياز آموزشي، فعاليت كشاورزي  :هاي كليديواژه
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  مقدمه

نيمي از پيكره  عنوانبهزنان  ويژهبهامعه روستايي نوين توسعه، توجه به قشرهاي ج در انگاره

هاي توسعه است. واقعيت اين است كه تا به امروز زنان در برنامه ناپذيراجتنابضرورتي جامعهروستايي 

بخش  عنوانبهالزمه دستيابي به توسعه پايدار روستايي، توجه به زنان  كهدرحالياند. شركت نداشته

گزارش بانك جهاني، فعاليت زنان در  بنا بر).1382(كرمي و همكاران، است مهمي از جامعه روستاي

نقش زنان روستايي  درزمينههاي انجام شده مناطق روستايي به شكل كارهاي كشاورزي است. پژوهش

) داشت (دفع هاي كاشت (بذرپاشيكه زنان در فعاليت دهددر توليد محصوالت كشاورزي نشان مي

شده  برداشتن غالت هاي سنگيوجاري) برداشت و ذخيره محصول، حمل بستهعلف هرز، بيل زدن، ب

  ).1385(موحدي و همكاران، مشاركت دارند

آورند، درصد درآمد جهان را به دست مي 10دهند، نيروي كار رسمي جهان را تشكيل مي سوميكزنان ، 

كنند(جمشيدي ن را توليد ميواد غذايي جهاو نيمي از م هاستآندرصد ساعات كار جهان متعلق به  67

  ).1382و كرمي، 

 افزودهايجادشدهارزشهاي اقتصادي خانواده و نيز در ايران، ناديده گرفتن سهم زنان روستايي در فعاليت

ارزش كار آنها در محاسبات ملي، در نظر گرفته نشود. در  تأثيردر بخش كشاورزي، سبب شده است 

 70اي موارد درصد و در پاره 50ن برآورد كرد كه زنان، حداقل توابندي كلي ميمجموع و در يك جمع

، سهم 1385در سرشماري سال  شدهارائهاطالعات  كهدرحاليكنند مي تأميندرصد نيروي كار كشور را 

  ).1388(اميني و احمدي شاپورآبادي، دانددرصد مي 82/12زنان را در اشتغال روستايي 

دهد در حدود نشان مي(FAO)كشاورزي  خواروبارسازمان  1989از بررسي سال  شدهحاصلاطالعات 

و فقط  شدهدادهدرصد از كل منابع ترويج كشاورزي در سطح جهاني، براي كشاورزان زن اختصاص  5

دهند. اين در حالي است كه در صورت يكسان درصد از پرسنل ترويج جهان را زنان تشكيل مي 15

قرار  مورداستفادهدان، رنسبت به م مؤثرتريجي را به نحو بودن ساير موارد، زنان خدمات تروي

مردان در اختيار آنان  اندازهبهچنانچه در اين نوع خدمات ).1379.(ملك محمدي و حسيني نيا، اندداده

شد ي ميدر توليد محصوالت كشاورز وريبهرهدرصد افزايش  22گرفت موجب قرار مي

(Davis.2009 &Okyere).  

ترويجي بهره  –هاي آموزشي فقط ده درصد از زنان، از دوره(Ferguson & Peralta2002به گفته 

دهد كه زنان روستايي اين رقم براي مردان، سه برابر است. اين مسئله نشان مي كهدرحالياند. برده

  هاي ترويجي، محدوديت دارند. دسترسي به آموزش ◌ٔدرزمينه
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ي كه در حال حاضر براي تواناسازي فراگير جهت آموزش ناز آموزشي عبارت است از تفاوت بيني

آموزشي كه مورد نياز است. بنابراين نياز  آنگيرد و حصول به انتظارات اجرايي فراگير صورت مي

تا  آيدبايد به وجود  مهارتدانش، بينشو  ازنظرت كه در فرد يا افراد، توان تغييراتي دانسرا مي آموزشي

انجام  قبولقابلوظايف مربوط به حرفه خود را در حد مطلوب و ها و افراد مزبور بتوانند مسئوليت

  ).1385دهند.(شريعتي و فرج اله حسيني، 

هاي آموزشي و پرورشي اعم و زنان روستايي به طور اخص، نيازمند اجراي برنامه طوربهروستاييان 

تايي) شايسته عطف توجه هاي مختلف در جامعه روسباشند. از اين رو زنان روستايي (به دليل نقشمي

روستايي به منابع فرهنگي و مراجع آموزشي جدي براي آموزش و پرورش هستند عدم دسترسي زنان 

و اين ر توسعه اجتماعي و اقتصادي شده د مؤثردر طول زمان، سبب عقب ماندگي اين قشر عظيم و 

را با  نه آناواري هم، همروستايي به منابع فرهنگي و مراجع آموزشدر حالي است كه دستيابي زنان 

  ).1375.(شهبازي، ه استدو اجتماعي و اقتصادي مواجه كر فرهنگيمسائل، مشكالت، تنگناها و موانع 

شود كه چقدر تا پنج نفر زندگي كنند. با توجه به اين اطالعات، روشن مي كندميدر ايران يك نفر كار 

توجه كند. مهارت كار كردن نيازمند زنان  صخصوبهكار كردن مردم  كيفيتكشور ما نياز به كميت و 

مند كه بايد بهره طورآنولي از آموزش  كنندميتالش زيادي  بااينكهآموزش است و زنان روستايي 

  نيستند. 

 شمالي كشور (گلستان، گيالن و مازندران) به اين نتيجه استاندر مطالعه خود در سه )، 1384آل آقا(

هاي ين سه استان، بيشترين فعاليت اقتصادي خود را به ترتيب در حوزهرسيده است كه زنان روستايي ا

از اين موارد،  يكهيچدر  حالدرعينو دهند و خدمات، انجام مي دستيصنايعكشاورزي، دامداري و 

 صورتبهآموزش چنداني از مروجان و يا مدارس دريافت نكرده و بيشتر مشاغل درآمدزاي خود را 

  . اندسنتي، فراگرفته

توسعه  تأثيراند در شهرستان اقليد استان فارس انجام داده) ، 1382اي كه جمشيدي و كرمي(در مطالعه

، سنجش پژوهشدر اين  اندقرار داده موردبررسيرا بر كيفيت زندگي زنان روستايي، سنجيده و  روستايي

اي ها در خانواده، درجهريگيتصميم توانايي زنان براي كنترلهاي متغير كيفيت زندگي بر اساس شاخص

را اداره كنند و دسترسي زنان به غذا ، پوشاك،  شانزندگيتوانند از استقالل زنان كه بر اساس آن مي

دهد كه توسعه هاي تحقيق نشان ميهمسكن، خدمات بهداشتي و آموزشي صورت گرفته است. يافت

 باشد و منجر به افزايش شكاف بين كيفيتتعاملي بر كيفيت زنان اقشار مختلف درآمدي مي آثارداراي 

و كاهش كيفيت  پردرآمدزندگي زنان اقشار مختلف درآمدي از طريق افزايش كيفيت زندگي زنان 

  شود. مي درآمدكمزندگي زنان 
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هاي در پژوهشي با عنوان تبيين جايگاه مشاركت زنان روستايي در برنامه)، 1388زرافشاني و همكاران(

استان كرمانشاه به اين نتيجه دست يافتند كه بين مشاركت زنان ر شهرستان سقز آموزشي ترويجي د

  روستايي در سطوح مختلف تحصيلي، تفاوتي معنادار وجود دارد. 

دار در در پژوهش خود با عنوان جايگاه زنان روستايي در فرايند توسعه پاي)، 1385نوري و غفاري(

روستايي با عواملي چون  سيدند كه جايگاه اجتماعي زناناستان چهارمحال و بختياري به اين نتيجه ر

معناداري  طوربهعمومي و دسترسي يا كنترل بر منابع و عوامل توليد  هايمهارتميزان برخورداري از 

از: سطح درآمد،  اندعبارتاقتصادي  –اند كه متغيرهاي جايگاه اجتماعي دهكر ايشانتأكيدمرتبط است. 

د بر مشاركت داوطلبانه افراد در نتوانكه ميخانه و اموالوجهه شغلي ، مالكيت  ،طبقه اجتماعي ،آموزش

  بسزايي داشته باشد.  تأثيرها فعاليت

انجام  79-1378هاي پژوهشي در حوزه مطالعات زنان در منطقه گرمسار در طي سال)، 1381اسدي(

 تحسينقابلنان روستايي، شناخت گستردگي كار و فعاليت ز دهندهنشانهاي تحقيق وي داده است. يافته

 هاگيريتصميمآنها از شرايط محيطي و عوامل تخريب كننده محيط زيست و مشاركت اندك آنها در 

  جمعي جامعه روستايي است. 

هاي در مطالعه خود در روستاي دونا از توابع شهرستان نور استان مازندران، فعاليت)، 1382صالحين(

، دامداري، فرآوري دامي و زراعي و برخي مشاغل ، كار در مزرعهداريهخانمانند  كارهاييرا مولد

درصد  65 ،و به اين نتيجه رسيده است كه زنان اين روستا در طول سالخدماتي تعريف كرده است 

به اوج و  درصد 6/72كنند كه اين ميزان فعاليت در تابستان اوقات بيداري خود را صرف كار مولد مي

ف كارهاي زراعي درصد اوقات بيداري خود را صر 2/8، زنان اين روستا، حدود نضمرسد در خود مي

دهم درصد از كل زمان بيداري خود را به آموزش و  5كنند و تنها و برداشت مي و باغ شامل كاشت

  دهند. مطالعه اختصاص مي

  

  ها مواد و روش

استان مازندران  رند شهرستان ساري دپيمايشي بوده و در روستاي آك –توصيفياين مطالعه از نوع تحقيق 

نفر از زنان كشاورز روستاي آكند شهرستان ساري استان  143، پژوهشاست. جامعه آماري  گرفتهانجام

براي تعيين حجم نمونه آماري، از جدول مورگان استفاده شده و بر اين اساس از باشد. مازندران مي

 انتخاب شدند. براي اجراي پژوهش، از پرسشنامه محقق نمونه آماري عنوانبهنفر  103نفر  143مجموع 

قرار گرفت.  تائيداستفاده شده و روايي پرسشنامه با نظر استادان و متخصصان دانشگاه مورد  ساخت،

 تعدادكه نشان از پايايي پرسشنامه بود.  درصد به دست آمد 2/93پرسشنامه  براي كرونباخمقدار آلفاي 
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هاي هشد. داد آوريجمعپرسشنامه  100 درنهايتد نمونه توزيع گرديد و پرسشنامه در بين افرا 110

  و تحليل شد.  تجزيهSPSSافزارنرمو پس از وارد شدن در  شدهحاصل از پرسشنامه كدگذاري 

سال با انحراف معيار  03/43ميانگين سن زنان روستايي مورد مطالعه،  آمدهدستبهبر اساس اطالعات 

سال سابقه كار كشاورزي داشتند. سطح تحصيالت  23/22افراد به طور متوسط  سال بود و اين 24/13

) به 40بيشترين فراواني ( آنهاتا ليسانس و باالتر متغير بوده و در بين  سوادازبيپاسخگويان مورد نظر 

وقتي زنان هكتار بود.  44/3تحت تملك خانوار نيز ،  زمينتعلق داشت و متوسط ميزان  سوادبيافراد 

رد كم سواد يا بي سواد باشند دسترسي آنان به خدمات ترويج كشاورزي و توانايي آنها براي درك و كارب

العات انجام شده توسط بانك جهاني نشان مي دهد بين راندمان اطالعات فني كاهش مي يابد. مط

  ).1397كشاورزان و تحصيالت زنان روستايي رابطه معني داري وجود دارد(خسروي پور، 

هاي زراعي اين تحقيق براي سنجش ميزان مشاركت و نيز ميزان نياز زنان روستايي در فعاليتدر 

مطرح شد. تا زنان روستايي ميزان نياز و ميزان مشاركت خود ) هيگو 7هاي باغي () و فعاليتهيوگ14(

شش قسمتي  ميزان مشاركت و ميزان نياز بر اساس طيف ليكرتبيان كنند.  هاهيگورا در مورد هر يك از 

در مورد مطالعه شده است. نتايج، حاكي از آن است كه بيشترين مشاركت زنان روستايي  گيرياندازه

عمليات مربوط به داشت و برداشت محصوالت زراعي و نيز در عمليات داشت محصوالت باغي 

  )يك باشد (جدولمي
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  و باغي هاي زراعيميانگين ميزان شماركت زنان روستايي در فعاليت -1جدول
هاي زراعي و فعاليت

  باغي

  هيچ  خيلي كم  كم  متوسط  زياد  خيلي زياد

            %28  خيساندن

  % 48            خزانهآماده كردن 

  %46            بذرپاشي خزانه

  % 57            آماده كردن زمين

  % 47            كندن نشا

  % 47            انتقال به شاليزار

          % 31    كارينشا

  % 48            تهيه بذر

  % 58            مپاشيس

  % 57            كودپاشي

  % 56            آبياري

          % 37    درو

              آوري شلتوكجمع

          % 23    وجين

            % 47  كود دهي

            % 46  هرس

              وجين

            % 53  سمپاشي

            % 27  آبياري

    % 25          چيدن محصول

    % 26          جمع آوري و انبار

  

 برگزارترويجي  _هاي آموزشي%) در كالس 84طبق اطالعات به دست آمده، اكثريت زنان اين روستا (

هاست آمار موجود نشانگر عالقه زياد آنان به شركت در اين كالسكنند . هر چند شده شركت نمي

  . )( سهجدول.
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  هاي آموزشيميزان عالقه زنان روستايي به شركت در كالس -3جدول 
  درصد  فراواني  قهميزان عال

  % 55  55  زياد

  % 24  24  متوسط

  % 15  15  كم

  % 5  5  هيچ

  

ترويجي است.  –هاي آموزشي ميزان نياز زنان  اين روستا به برگزاري كالس دهندهنشان) سه(جدول

اند. چنانچه در ها بري خود عنوان كردهزنان اين روستا، نياز متوسطي را به برگزاري اين كالس

 بيانگرتواند كنند و اين ميشركت نمي برگزارشدههاي ذكر شد. زنان اين روستا در كالس (دو)جدول

اين موضوع شايد به  هاي مختلف باشد كه در آن فعاليت دارند.عدم آگاهي آنان از نيازهايشان در زمينه

مكاني دليل نقش و وظايف متعدد زنان روستايي، گاه محدوديت هاي فرهنگي، عدم هماهنگي زماني و 

  ). 1397برگزاري كالس و عدم دستيابي مخاطبان به رسانه هاي ارتباط جمعي باشد(خسروي پور، 

  

  ترويجي -هاي آموزشينياز زنان روستايي به برگزاري كالس -3جدول 
  انحراف معيار  درصد  ميانگين  ميزان عالقه

  04/1  55/55  77/2  نياز آموزشي

  

، مشخص شد كه بين سن (چهار)من در جدولبا توجه به نتايج ضريب همبستگي اسپير

وجود دارد. يعني هر چه كه  داريمعنيو % رابطه منفي  1پاسخگويان و نياز آموزشي آنان در سطح  

ناشي از عالقه  تواندميسطح نياز آموزشي آنان باالتر است. اين موضوع  بوده ترپايينسن پاسخگويان 

) 1384هاي آل آقا(نه باشد. اين نتيجه با يافتهه آنان در اين زميتر و فقدان تجربزنان در سطوح سني پايين

مطابقت دارد. نتايج اين آزمون در مورد متغير ميزان مشاركت در عمليات زراعي و ميزان مشاركت در 

عمليات باغي نيز حاكي از رابطه مثبت و معني دار اين متغيرها با نياز آموزشي زنان روستايي در سطح 

بين ميزان  داريمعنيمطابقت دارد. اما ارتباط ) 1388زرافشاني(هاي باشد كه با يافتهمي % معنادار 1

  آموزشي زنان روستايي وجود ندارد.  با نيازهايزمين كشاورزي 
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  روستايي زنانمختلف با نياز آموزشي  متغيرهايميزان همبستگي بين  -4جدول 

  ضريب اسپيرمن Sig  متغيرهاي مختلف

  -271/0  007/0**  سن

  568/0  00/0**  ميزان تحصيالت

  196/0  052/0**  ميزان زمين كشاورزي

  791/0  00/0**  عمليات زراعي

  775/0  00/0**  باغيعمليات 

  معني داري در سطح يك درصد **

  

ترويجي را طبق نظرات خود آنها  –هاي آموزشي موانع شركت زنان روستايي در كالس) پنج(جدول

ي از آن است كه فعاليت زياد (مشغله زياد) زن روستايي، با بيشترين فراواني دهد. نتايج حاكنشان مي

مانع عمده  ن. دوميباشدترويجي مي-هاي آموزشي%) به عنوان اولين مانع شركت آنها در كالس 28(

تواند ناشي از باشد. اين مورد ميهاي مذكور، عدم موافقت همسر ميشركت زنان اين روستا در كالس

باشد. ش آنان در افزايش درآمد خانوار و ناديده گرفتن نق زن جايگاه  شي مردان نسبت به  ضعف نگر

  مطابقت دارد.   Lipman (1984)با نتايج پژوهش ها اين يافته

  

  هاي آموزشيكالسموانع شركت زنان روستايي در  – 5جدول 
  درصد فراواني  موانع شركت در كالس

  28  فعاليت زياد

  20  سرعدم موافقت هم

  17  مراقبت از فرزندان

  14  زمان نامناسب

  10  حوصلگيبي

  5  آموزشگر نامناسب

  5  محتواي نامناسب

  1  مكان نامناسب كالس

  100  جمع
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  نتيجه گيري و پيشنهادها

شده است. با بررسي  انجامبررسي نيازهاي آموزشي زنان روستايي  مطالعه با هدفاين 

ها باشد. يافتهنياز آموزشي زنان روستايي در مراحل داشت و برداشت مي هكتوان نتيجه گرفت هامييافته

تملك خانوار، سابقه كار كشاورزي و ميزان تحصيالت، بين متغيرهاي سن، ميزان زمين تحت  نشان داد

اين يافته ها تا حدودي هاي آموزشي همبستگي وجود دارد. با نياز احساس شده براي شركت در كالس

از ديگر ) همخواني دارد. 1388) و زرافشاني و همكاران(1386يعتي و فرج اله حسيني(با نتايج شر

ميزان مشاركت زنان روستايي در مراحل مختلف عمليات  بررسي، پژوهشاهداف مورد توجه در اين 

ميزان مشاركت اين زنان، در مراحل داشت و هاي تحقيق، بيشترين زراعي و باغي بود كه بر مبناي يافته

باشد و ارتباط مستقيمي بين ميزان عمليات باغي) مياشت (عمليات زراعي) و مرحله داشت ( برد

زنان  كهدرحاليزنان روستايي وجود داشت.  آموزشيبا نياز  هاي زراعي و باغيمشاركت در فعاليت

جي تروي-هاي آموزشيشوند و عمده كالسمند نميدر اين زمينه بهره هاي الزماين روستا از آموزش

تواند فرهنگ مردساالري و نابرابري جنسيتي و ناديده يابد. دليل اين امر ميبه مردان روستا اختصاص مي

اين يافته تا حدودي با نتايج پژوهش ملك گرفتن نقش زنان در توليد و توسعه اقتصادي روستا باشد. 

هاي پژوهش يافته بر اساس) همخواني دارد.1385) و موحد و همكاران(1379محمدي و حسيني نيا(

  شود:ي زير ارائه ميهاپيشنهاد

با عنايت بر اينكه زنان روستايي بيشترين مشاركت را در مراحل داشت و برداشت محصوالت  -

هاي كالس آموزشي، مرتبط با زراعي و در مرحله داشت عمليات باغي دارند، بايد محتواي برنامه

 اين مراحل باشد.

هاي زيادي را هم در داخل منزل و هم در خارج از روستايي، فعاليت با توجه به اينكه اكثريت زنان -

ها افراد، بتوانند در اين كالس تعدادهاي آموزشي برگزار شود كه بيشترين آن دارند، بايد كالس

 .هاي آموزشي، پاييز استزاري كالسدهد كه بهترين فصل جهت برگها نشان مييافته حضور يابند.

يري از رسانه ها (راديو، تلويزيون، آموزش هاي سيار و ...) هم مي تواند تاثير در اين مورد بهره گ

 خوبي داشته باشد.

هاي ترويجي ذكر شده است طبق نتايج تحقيق، از جمله موانع مهمي كه جهت شركت در كالس -

ر باشد. در اين زمينه استفاده از آموزشگمشغله زياد زنان روستايي و عدم موافقت همسرانشان مي

 بسزايي داشته باشد.  تأثيرتواند زن مي

به صورت عملي برگزار شود تا حداكثر  ها با توجه به سطح سواد و سن زنان و حتي االمكانكالس -

 كارايي، حاصل شود.
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ترويجي با افزايش سطح -هاي آموزشيميزان مشاركت زنان روستايي در برنامه اينكهبا توجه به  -

هاي سوادآموزي جهت رفع معضل تقويت برگزاري كالس د،نسبت مستقيم نشان دا تحصيالت

 شود.زنان، پيشنهاد مي سواديبي

هاي شود كه در طراحي برنامهبا توجه به نقش تعيين كننده مردان در مشاركت زنان، پيشنهاد مي -

و نقش مهم آنان در توليد و توسعه اقتصادي در آموزشي براي مردان، مسائل نگرشي در مورد زنان 

 نيز گنجانده شود. ستا رو

  

  منابع :

هاي متناسب   )، شناسايي مشاغل درآمدزا براي زنان روستايي و تعيين نيازهاي آموزشي و مهارت      1384آقا،ف. ( آل -1

  .1، شماره3با آن، فصلنامة زن در توسعه و سياست، دورة

، 1نامة زن در توسعه و سياست، دوره   )، شناخت زنان روستايي با كاربرد روش تحقيق كيفي، فصل   1381اسدي، ع. (  -2

  .3شمارة 

)، خوداتكايي اقتصــادي زنان روســتايي و تبيين عوامل اقتصــادي مؤثر بر 1388شــاپورآبادي. (اميني، ا، م و احمدي -3

  .4، شمارة7اي و كويري اصفهان)، فصلنامة زن در توسعه و سياست، دورةآن(مطالعه موردي در دو منطقة جلگه

)، توسعه روستايي و آثارش بر كيفيت زندگي زنان، مطالعه موردي: شهرستان اقليد،     1382و كرمي،ع. (جمشيدي، م   -4

  .77، ص3فصلنامة روستا و توسعه، سال ششم، شمارة 

). ترويج كشاورزي براي زنان كشاورز. انتشارات تحقيقات آموزش كشاورزي، چاپ اول،     1397خسروي پور، ب.(  -5

1397.  

ــاني،ك. خال-6 ــتايي در برنامه 1388دي، خ و غنيان، م . (زرافش ــاركت زنان روس ــي)، تبيين جايگاه مش -هاي آموزش

  .3، شمارة7ترويجي بر اساس نردبان مشاركت شري آرنستين ، فصلنامة زن در توسعه و سياست، دورة

علوم ترويج و آموزش  سرانجام، نشرية)، آموزش كشاورزي در ايران: آغازي اشتباه و انجامي بي1386پور، ا. (زماني -7

  .159، ص1كشاورزي، سال سوم، شمارة

ترويجي مخاطبان -ها و نيازهاي آموزشــي)، تحليل رابطه بين ويژگي1385اله حســيني، س، ج. (شــريعتي، م و فرج -8

  .48،ص273، شمارة 26هاي آموزش كشاورزي راديو در استان سمنان، دو ماهنامه جهاد، سال برنامه

  .7، سال سوم، شمارة1)، نحوة صرف وقت زنان روستايي، فصلنامة پژوهش زنان، دورة1382صالحين،ش. ( -9

)، تسريع روند توسعه روستايي از طريق اولويت بخشي به زنان و تحول در پژوهش، فصلنامه      1377عمادي،م،ح. ( -10

  .4روستا و توسعه، سال دوم، شمارة

هاي درآمدزا و دهي فعاليتهاي تعاوني در ســامانش شــركت)، بررســي نق1382كرمي، ر. بادســار، م و ويســي. ( -11

  .1، ص3اشتغال زنان روستايي، فصلنامه روستا و توسعه، سال ششم، شمارة

هاي آموزشي و ترويجي در  هاي مشاركت زنان روستايي در برنامه  )، انگيزه1379نيا، غ . (محمدي،ا و حسيني ملك -12

  .1، شمارة31ن، دورةاستان فارس، مجلة علوم كشاورزي ايرا



  حسينيو  خسروي پور                      

116 

 

)، تحليل جنســيتي و زنان روســتايي، ماهنامة جهاد، ترويج 1385آبادي، ن .(موحد، س ، ح. لشــگرآرا، ف و كركه -13

  .291، 273كشاورزي و توسعه روستايي، شماره 

ستا      1385نوري، س، ه و غفاري، س،ر. ( -14 صلنامه رو سعه پايدار، ف ستايي در فرايند تو سعه،   )، جايگاه زنان رو و تو

  .3سال نهم، شمارة

15.Ferguson .Anne and Eduardo Peralta (2002) Broadening  access and Promoting 

gender equity in bean and cowpea production , marketing. And processing .Latin America 

/ Cabbean workplan. The bean/cowpea collaborative research SUPPORT PROGRAM 

(crsp). Retrieved 13 April. 

16. Dus. M.D (2001). Improving the relevance and effectivenss of Agrecultural Extension 

Activies for women framers , Translater by: F. Hosseni, S.J Agricutural Education 

publication, Karaj. (In Farsi) 

17. lipman, D. (1984). Community – level population policy .an explanation. Population 

and development, review. 1(1) . 1-2. 

18. Okyere ,K.A and Davisi ,K(2009) . Knowledge & innovation for agricultural 

development. IFPRTI policy Berif 

II.http://www.ifpri.org/pwbs/bp/bpon.pdf. 

 

 


