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ABSTRACT 

Introduction: Production of healthy products in the present age is one of the main concerns in the field 

of agriculture and the food industry. Villages are the main platform for food production and rural women 

are one of the most important groups influencing this issue. 

Objectives: Due to the demand to produce a healthy product and the important role of rural women in it, 

in this study, the role of women in villages of Shaft and Soomehsara counties in producing healthy 

product was studied. 

Methodology: The research method is descriptive-analytical, in data collection, both library and field 

methods have been used. The obtained data were evaluated by Pearson and Spearman correlation tests in 

SPSS software.  

Geographical Context: Shaft and Soomehsara Counties, Guilan Province. 

Result and Discussion: Some Characteristics such as age, number of family members, and income did 

not significantly affect the role of women in product production. In contrast, rural women are aware of the 

dangers of pesticides and chemical fertilizers, motivate them to participate in extension classes, increase 

the motivation to produce a healthy product by holding training courses, increase awareness of producing 

a healthy product through the use of training publications. And the amount of transfer of experiences in 

the field of healthy product production to other farmers plays an effective role in healthy production. 

Conclusion: According to the research findings, the role of rural women in achieving a healthier product 

can be considered effective and fundamental.  
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    چکیده
سلتاها بسلتر اصللی تولیلد های اصللی حلوزه کشلاورزی و صلنعت غلذایی اسلت. روتولید محصول سالم در عصر حاضر یکی از دغدغه مقدمه:

 های تأثیرگذار بر این مقوله هستند.محصوالت غذایی هستند و زنان روستا یکی از مهمترین گروه

در با توجه به ضرورت تولید محصول سالم و نقش پررنگی که زنان روستایی در این مهم دارند در این پژوهش بله بررسلی عملکلرد زنلان  :هدف

 سرا در تولید محصول سالم پرداخته شد.و صومعههای شفت روستاهای شهرستان

ی استفاده شده اسلت. اطالعلات دانیمی و اکتابخانهاز دو روش  هادادهتحلیلی است و در گردآوری –روش تحقیق از نوع توصیفی :یشناسروش

 مورد ارزیابی قرار گرفت. SPSSهای همبستگی پیرسون و اسپیرمن در بستر نرم افزار مأخوذه از طریق آزمون

 سرا در غرب استان گیالن.های شفت و صومعهشهرستانقلمرو جغرافیایی: 

داری بر متغیر نقش زنان درتولید محصلول های فردی پاسخگویان همچون سن، تعداد اعضای خانواده و میزان درآمد تاثیر معنیویژگی: هاافتهی

هلای ترویالی، گاهی از مضرات سموم و کودهای شلیمیایی، ایالاد انگیلزه بلرای شلرکت در کلال نداشت. در مقابل زنان روستایی در میزان آ

اسلتفاده  واسطهبهترویای، افزایش آگاهی در زمینه تولید محصول سالم -ی آموزشیهادورهبرگزاری  واسطهبهافزایش انگیزه تولید محصول سالم 

رزمینه تولید محصول سالم به سایرکشاورزان نقش مؤثری را در جهلت تولیلد سلالم ایفلا ترویای و میزان انتقال تاربیات د-از نشریات آموزشی

 می نمایند.

 با توجه به یافته های پژوهش می توان نقش زنان روستایی را در حصول محصول سالم تر مؤثر و اساسی دانست. :یریگجهینت

 

ژه  گیالن های ترویای، محصول سالم، غربزنان روستایی، کال  ها:کلیدوا
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 مقدمه
و عملیات خارجی برای تولید محصوالت  هانهادهی کشاورزی بیش از پیش به هاسامانه، به دنبال افزایش جمعیت جهان

سالمت فردی و اجتماعی  در مؤثرامنیت غذایی یکی از عوامل اصلی . اندشدهغذایی، جهت تأمین امنیت غذایی، متکی 

از چنان اهمیتی برخوردار است که بانک جهانی و  . این موضوعشودیماست و ضامن توسعه و پیشرفت جامعه محسوب 

  .(1393)کوهی،  اندنمودهفائو یکی از اهداف توسعه هزاره سوم را امنیت غذایی معرفی 

های تولید و وابستگی به نهاد یهانهیاستفاده بیش از حد و نامتعادل از کودهای شیمیایی در کشاورزی سبب افزایش هز

سطحی و زیرزمینی و متعاقباً اثرات منفی بر  یهاخاک، آلودگی آب یوربیرونی و منابع انرژی از یک سو و کاهش بهره

ها و سایر موجودات از سوی دیگر گردیده است. در نتیجه تقاضا برای توسعه کشاورزی پایدار در پاسخ به سالمت انسان

یکی (. از سوی دیگر Rasul & Thapa, 2004)داشته است  یاندهیو اقتصادی کشاورزی رایج رشد فزا اثرات محیط زیستی

دت از نظر طول م ژهیوبهبودن کیفیت آنها،  نیپائ ی،المللنیباز مشکالت صادرات محصوالت کشاورزی ایران به بازارهای 

، یقصرالدشتیدیسعملکمواد شیمیایی است ) هیرویبانبارداری، پوکی و نامناسب بودن ارزش غذایی آنها به علت کاربرد 

1388.) 

در  .ی در تولید محصول غذایی سالم دارندمؤثرهای اصلی تولیدکننده در کشور نقش جامعه روستایی به عنوان گروه

 آنها بر کسی پوشیده نیست. مؤثراست و عملکرد  زنانها در فرایند تولید بر عهده فعالیت ای ازبخش عمدهاین میان 

دست یافتن به توسعه بدون مشارکت زنان در همه عرصه ها اعم از خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر نیست 

(Gobayan & Hakobian, 2005زنان به طور طبیعی تمایل بیشتری به حفظ و دوس .) تی با آن دارند. به همین دلیل

از همین رو است که وزارت جهاد  نقش زنان در تولید محصول سالم و سازگار با محیط طبیعی قابل توجه خواهد بود.

ریزان اصلی توسعه روستایی در راستای وظیفه ارتقای وضعیت اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی به عنوان یکی از برنامه

اقدام به اجرای طرح ترویجی تسهیلگران زنان روستایی نموده است. زنان تسهیلگر عالوه بر اینکه فرهنگی روستاییان، 

های آموزشی قرار داده و زمینه های مختلف قرار می گیرند زنان روستایی دیگر را نیز در مسیر برنامهخود تحت آموزش

       (.1386، مریدسادات و همکارانشود )ساز ایجاد فرایند توسعه می

 و اهداف شبردیپجهت  در یمؤثر و مهم اریبس نقش توانندیم کشور هر یانسان یروین از یاعظم بخش عنوان به زنان

از این رو، نمایند.  فاءیای فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، عیطبی، طیمحگوناگون  یهانهیزم در زانیربرنامه یهااستیس

 دنیرسی در بسزائنقش  تواندیمواال  تفکر نیاو اشاعه  جیتروو  محصوالت سالم در روستاها دیتولیی در روستانقش زنان 

در پاسخ به این سوال که آیا زنان روستایی  حاضر پژوهش براین اساس .باشدداشتهی کشاورز نهیزمدر  داریپابه توسعه 

الم سای به بررسی نقش زنان در تولید محصول ای پایهسعی دارد در مطالعهدر تولید محصول سالم نقش مؤثری دارند؟ 

 سرا بپردازد.های شفت و صومعهدر مزارع برنج شهرستان

Mwangi (2013در بررسی نقش زنان در فعالیت ) های جنگل داری با مطالعه در کشورهای اوگاندار، کنیا، بولیوی و

خانواده ها باالتر باشد مشارکت زنان روستایی مکزیک نشان داد وقتی که انحصارگرایی کنار گذاشته شود و سطح سواد 

داری موجب حل و فصل بسیاری از تعارضات و اختالفات های جنگلدر مدیریت بیشتر بوده و مشارکت زنان در فعالیت

 شده است.

KaushikSharma &   ضمن بررسی نقش زنان در حفاظت محیط زیست در هند بیان داشت که زنان روستایی با توجه

دانند، بنابراین اهمیت شان، خاک، آب و وسبزیجات سالم را برای گذران زندگی خود الزم و ضروری میبه روزمرهبه تجر

 کنند.حفاظت از محیط زیست را به خوبی درک می

های شرق گیالن نشان کشاورزی در برخی شهرستان پایدار درتوسعه روستایی زنان ( در بررسی نقش1397محمدپور )

 یجترو در آن ها نقش و برنج تولید از ساالنه درآمد و زنان برای یافته اختصاص ترویجی -آموزشی برنامه های داد بین
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ترویجی نقش بسزایی در  -آموزشی داری وجود دارد و همچنین بازدیدهایرابطه مثبت و معنی سالم محصول تولید

 افزایش آگاهی زنان نسبت به مضرات سموم کشاورزی داشته است.

در  این موضوع بود که گرانیب( 1394رفیع ) هایدر یافته یعیطبی منابع ایاحی زنان در توسعه و هاتیفعالمطالعه 

و  یانتیمور ،نپال یی ماننددرکشورهاگرفته و زنان انجام  تیبا مسئول داتیاز تـول یمیبخـش عظ ،سراسر جهان و رانیا

 در است کهبه عهده زنان  ریآبگ یهاحوزه یبرنامه عمران یروان و اجرا یهاشن تیتثبی، دارجنگل تیریمد ی،ویبـول

 تیمـازنـدران از مـوفق "کلـوده" در نهالستـان زنان یهاتیفعال در ایران اند. نمودههـم کسب  ییهاتیموفق ،امر ـنیا

 یـریدر جلـوگ ،هاو حفظ جنگل یعالوه بـر بـازساز یـینقـش زنان روستا قیتحق نیاو در بـرخـوردار بـوده  یـریگچشم

 داده شد. صیتشخبسیار حائز اهمیت  زین یطیمح ستیز یهایاز آلـودگ

عامل در تهیه مواد غذایی و مشخص کردن سبد غذایی خانوار  نیترمهمبه عنوان  را زنان( 1392همتی و آجیلی )

زنان روستایی سهم بسزایی در امنیت غذایی، از جمله تولید محصوالت کشاورزی  همچنین عقیده دارند اند.نمودهی معرف

 مواد غذایی کافی ارائهسالم، مدیریت مطلوب خانه، حفظ تنوع زیستی، کاهش مصرف مواد شیمیایی و فرآوری، تهیه و 

 را بر عهده دارند.

ود ، ابراز وجشرفتیپ ی مشخص شدجیو ترو یشآموز یهامشارکت در برنامه یبرا ییزنان روستا یهازهیانگ یواکاودر 

 یجیتروی آموزشی هادورهی شرکت در برایی روستای زنان هازهیانگ نیترمهمی و خدمت، اقتصادی توانمندو ارتباط، 

 (.1391، همکارانی و گیبیعلبودند )

 شهرستان ادهیککَله و باالپاپپَلَت یروستاها، در روستا ییاجرا تیریزنان در مد یهاییبه توانا انیینگرش روستای بررسدر 

. داشتندود خ ییاجرا تیریبه توان مدنسبت تر از مردان مثبت ینگرش ،که زنان نمودمشخص  جینتا النیگدر استان  لنگرود

تحول  یسو بهرو کیتفک نی. البته شدت ابودند در امور مختلف معتقد یتیجنس کیبه تفک که مردان عمدتاً  بود یدر حال نیا

رو دک اندک ان زیمنزل ن یدر انجام کارها یتیجنس کیتفک بود وشده  رفتهیپذی امر که دختران التیاز جمله تحصشت. دا

یمبه نظر  شده رفتهیپذی اشتغال زنان، امر زین یی. در جامعه روستادیانجامیمردان م شتریب یو به همکار نهادهتحول به 

 (.1391، نژادیخانجانو  طلبیشاد) دیرس

زیست و کشاورزی پایدار، با بهبود مطالعات مختلفی بر ارتباط مستقیم میزان آگاهی و دانش زنان از اهیمت محیطدر 

توسط ، 1389یی و همکاران، ایبازکییبابا، 1391نامداری، نجفیان و تأکید شده است ) و تولید سالم محیط زیست تظاحف

 (.1390،افشارزاده و پاپزن

(، انجام دادند 1390ی )طاهریی و کوال« رانیدر ا ییزنان بر توسعه روستا یتوانمندساز ریتأث» در مطالعاتی که در زمینه

 نیآنها و همچن یاسیمولد بودن، مشارکت س زانی، بر مشوندیهرچه زنان توانمندتر م به این نتایج دست پیدا نمودند که،

 .شودیآنها افزوده م ینقش اجتماع

 

 شناسیروش
. ی استفاده شده استدانیمی و اکتابخانهاز دو روش  هادادهدر گردآوری تحلیلی است و –توصیفیروش تحقیق از نوع 

. این تحقیق از لحاظ دیگردی آورجمعی الزم هانامه دادهپرسشی با استفاده از مشاهده، مصاحبه و تکمیل دانیم در روش

مرتبط بوده از  نامهپرسش قیطری شده از آورجمعی هادادهی بود، چون با آمار و کم قاتیتحقجزء  قیتحقغالب  کردیرو

ی به ابیدستحاصل در جهت حل مسأله و  جینتا کهآن لیدلبه، ردیگیمی قرار کاربرد قاتیتحق طهیحلحاظ هدف در 

 است.  مشکالتو  ازینو رفع  میتصمجهت اخذ  کهی است اطالعات

 ی روستاهامحصول سالم، واقع در  دیتولدر امر  دهیدیی آموزش روستاشامل زنان  قیتحق نیاجامعه آماری مورد مطالعه 

نفر در  700ی تعداد کشاورزجهاد  تیریمد جیترواز ادارات  اخذ شده هایاست. بر اساس گزارش سراصومعهو  شهرستان شفت

ول محص دیتولمرتبط با  کامالً ی و تخصصی چند سال اخیر به صورت طدر  سراصومعهنفر در شهرستان  500شهرستان شفت و 
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و همکاران  Bartlettبه جدول حداقل حجم نمونه  نامهپرسشحجم نمونه و تعداد  نییتعجهت  نیبنابرااند.  دهیدسالم آموزش 

ازای  پرسش نامه و به 102ی شهرستان شفت، تعداد آمارنفر از جامعه  700ازای حجم نمونه  مراجعه و به ، (2001)

در  لیتکمجهت  05/0ی آلفا بیضربا  پرسش نامه 96، تعداد سراصومعهی شهرستان آمارنفر از جامعه  500حجم نمونه 

روایی محتوایی این پرسشنامه مصاحبه حضوری تکمیل گردید.  صورتبه نامهپرسش 198نظر گرفته شد و در مجموع 

 حاکی نجینظرس نتایج کهاستان گیالن به تأیید رسید  ضوع درزیر نظر تعدادی از متخصصین و کارشناسان مرتبط با مو

بدست آمد که نشان  714/0، کرونباخ با انجام آزمون یآلفانیز با استفاده از پرسشنامه یی ایپاها بود. مطلوب پرسشنامه روایی از

های همبستگی طریق آزمون ازها دهنده پایایی پرسشنامه در حد نسبتاً مطلوب بود. اطالعات حاصل از تکمیل پرسشنامه

 مورد ارزیابی قرار گرفت. SPSSپیرسون و اسپیرمن در بستر نرم افزار 

 

 
 قلمرو جغرافیایی پژوهش .1شکل 

 

 و بحث یافته ها
 های عمومی پاسخگویانویژگی

-50سنی ی فردی پاسخگویان نشان داد که بیشترین فراوانی سنی مربوط به گروه هایژگیوبررسی توزیع فراوانی و 

درصد( بود. جامعه مورد مطالعه با  1/8سال ) 60درصد( و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی بیشتر از  9/40) 41

 (.1جدول ) گرددیممحسوب  سالانیم جامعه( SDسال ) 50داشتن میانگین سنی 

 2متراز ی کبندطبقهی خانواده در اعضای خانواده از دیگر سؤاالتی بود که مورد پرسش قرار گرفت. در این سؤال نیز تعداد اعضاتعداد 

نفر قرار گرفت. بر این اساس مشخص گردید که بیشترین فراوانی تعداد اعضای خانواده متعلق به طبقه  7نفر و بیشتراز  6-5نفر،  4-3نفر، 

 (.2جدول ) درصد است 6/5نفر و باالتر به میزان  7درصد و کمترین فراوانی متعلق به تعداد خانوار  54نفر به میزان  4-3
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 1جدول 

 (n=198) انیگوپاسخسن 
 درصد تجمعی درصد فراوانی هاگزینه

 3/28 3/28 56 سال 40کمتر از 

 2/69 9/40 81 سال 50-41

 9/91 7/22 45 سال 60-51

 0/100 1/8 16 سال 60بیشتر از 

  0/100 198 جمع

 
 2جدول 

 (n=198)خانواده ی اعضاتعداد 
 درصد تجمعی درصد فراوانی هاگزینه

 6/10 6/10 21 نفر و کمتر 2

 6/64 54 107 نفر 4-3

 4/94 8/29 59 نفر 6-5

 0/100 6/5 11 نفر و بیشتر 7

  0/100 198 جمع

 

ی با مساحت هانیزمدرصد مربوط به  5/45ی زراعی مشخص گردید که بیشترین فراوانی به میزان اراضوسعت  در ارتباط با

  (.3جدول )مترمربع تعلق داشت  10001-15000ی هانیزممترمربع است و کمترین فراوانی به  5000کمتر از 

در بررسی درآمد ساالنه کشاورزان از تولید برنج مشخص گردید که بیشترین فراوانی متعلق به گروه با درآمد بیش از 

 (.4جدول )درصد بود  6/11میلیون تومان به میزان  2تا  1میلیون تومان و کمترین فراوانی متعلق به گروه  3

 
 3جدول 

 (n=198) (وسعت زمین زراعی )مترمربع
 درصد تجمعی درصد فراوانی هاگزینه

 5/45 5/45 90 5000کمتر از 

10000-5001 76 4/38 8/83 

15000-10001 10 1/5 9/88 

 0/100 1/11 22 15000بیشتر از 

  0/100 198 جمع

 
 

 4جدول 

 (n=198درآمد حاصل از تولید محصول برنج طی یک سال زراعی )تومان( )
 درصد تجمعی درصد فراوانی  هاگزینه 

 8/25 8/25 51 1000000کمتر از 

2000000-1000001 23 6/11 4/37 

3000000-2000001 28 1/14 5/51 

 0/100 5/481 96 3000000بیشتر از 

  0/100 198 جمع
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 نقش زنان در تولید محصول سالم
مشخص گردید که متغیرهای سن، تعداد اعضای خانواده، وسعت اراضی زراعی،  5بر اساس نتایج بدست آمده از جدول 

ل از قب کشعلفمیزان استفاده از  قبل از کاشت، کشقارچو  کشحشرهدرآمد ساالنه از تولید برنج، میزان استفاده از 

شت محصول، کاهش کاشت، استفاده از کودهای شیمیایی قبل از کاشت، استفاده از کودهای شیمیایی در مرحله دا

 ونهگچیهاستفاده از کود دامی در مراحل مختلف کاشت محصول  محصول بواسطه استفاده ننمودن از کودهای شیمیایی،

کمتر استفاده نمودن از سموم  نهیزمی خانواده در اعضا ابه همسر ی هیتوصی با متغیر مالک نقش زنان در داریمعنرابطه 

سالم نداشتند. همچنین در مورد متغیرهای میزان  محصول دیدر تولهای شیمیایی و استفاده بهینه از کود ییایمیش

شرکت در بازدیدهای  واسطهبهدر مرحله داشت محصول، افزایش محصول و تولید محصول سالم  کشعلفاستفاده از 

نه و بهی ییایمیش کمتر استفاده نمودن از سموم نهیزمی خانواده در اعضا ابه همسر ی هیتوصترویجی و نقش زنان در 

یعنمسالم با توجه به ضریب همبستگی اسپیرمن و همچنین سطح  محصول دیدر تولاستفاده نمودن کودهای شیمیایی 

ی وجود دارد. در ضمن داریمعناطمینان رابطه درصد  95با احتمال  هاآنبرای متغیرهای مذکور، بین  ی بدست آمدهدار

در مرحله داشت محصول، میزان آگاهی از مضرات سموم دفع  کشقارچو  کشحشرهبین متغیرهای میزان استفاده از 

ی آموزشی در زمینه آگاهی از مضرات سموم دفع آفات نباتی و تشویق هاکالسآفات نباتی و کودهای شیمیایی، برگزاری 

رویجی، ت-ی آموزشیهاسکالشرکت در  واسطهبهبه تولید محصول سالم، باال رفتن آگاهی در زمینه تولید محصول سالم 

ترویجی، میزان افزایش انگیزه تولید -ی آموزشیهاکالسبرگزاری  واسطهبهمیزان افزایش انگیزه تولید محصول سالم 

 واسطهبهترویجی، افزایش آگاهی در زمینه تولید محصول سالم -ی آموزشیهادورهبرگزاری  واسطهبهمحصول سالم 

ی، میزان انتقال تجربیات درزمینه تولید محصول سالم به سایرکشاورزان و نقش زنان ترویج-استفاده از نشریات آموزشی

یی و استفاده بهینه از کودهای ایمیکمتر استفاده نمودن از سموم ش نهیزمی خانواده در اعضا ابه همسر ی هیتوصدر 

 ی وجود دارد.داریمعنرابطه  درصد 99سالم با احتمال  محصول دیدر تولشیمیایی 
 

 5جدول 

ستفاده کمتر ا نهیزمی خانواده در اعضا ابه همسر ی هیتوصنقش زنان در  با متغیر مالک نیبشیپضریب همبستگی بین متغیر 
 (n=198) سالم محصول دیدر تولیی و استفاده بهینه ازکودهای شیمیایی ایمینمودن از سموم ش

 ردیف
 نیبشیپمتغیر 

 آزمون
ضریب 

 همبستگی

یمعنسطع 

 مقیاس متغیر یدار

 ns 083/0- 245/0 پیرسون یافاصله سن 1

 ns 078/0- 277/0 پیرسون یافاصله تعداد اعضای خانواده 2

 ns 012/0- 869/0 پیرسون یافاصله وسعت زمین زراعی 3

 ns 017/0 810/0 پیرسون یافاصله درآمد سالیانه از تولید برنج 4

 ns 121/0- 089/0 اسپیرمن ترتیبی قبل از کاشت کشقارچو  کشحشرهمیزان استفاده از  5

 000/0 -259/0** اسپیرمن ترتیبی در مرحله داشت محصول کشقارچو  کشحشرهمیزان استفاده از  6

 ns 094/0- 187/0 اسپیرمن ترتیبی قبل از کاشت کشعلفمیزان استفاده از  7

 025/0 -159/0* اسپیرمن ترتیبی در مرحله داشت محصول کشعلفمیزان استفاده از  8

 ns 049/0- 495/0 اسپیرمن ترتیبی استفاده از کودهای شیمیایی قبل از کاشت 9

 ns 115/0- 107/0 اسپیرمن ترتیبی استفاده از کودهای شیمیایی در مرحله داشت محصول 10

 ns 023/0 749/0 اسپیرمن ترتیبی کاهش محصول بواسطه استفاده ننمودن از کودهای شیمیایی 11

 ns 139/0 052/0 اسپیرمن ترتیبی استفاده از کود دامی در مراحل مختلف کاشت محصول 12

 000/0 454/0** اسپیرمن ترتیبی میزان آگاهی از مضرات سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی 13

ی آموزشی در زمینه آگاهی از مضرات سموم دفع هاکالسبرگزاری   14

 و تشویق به تولید محصول سالم آفات نباتی

 000/0 250/0** اسپیرمن ترتیبی
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شرکت در  واسطهبهباال رفتن آگاهی در زمینه تولید محصول سالم  15

 ترویجی-ی آموزشیهاکالس

 000/0 272/0** اسپیرمن ترتیبی

ی هاکالسبرگزاری  واسطهبهمیزان افزایش انگیزه تولید محصول سالم  16

 ترویجی-آموزشی

 000/0 284/0** اسپیرمن ترتیبی

 یهادورهبرگزاری  واسطهبهمیزان افزایش انگیزه تولید محصول سالم  17

 ترویجی-آموزشی

 000/0 279/0** اسپیرمن ترتیبی

شرکت در بازدیدهای  واسطهبهافزایش محصول و تولید محصول سالم  18

 ترویجی

 040/0 146/0* اسپیرمن ترتیبی

استفاده از  واسطهبهافزایش آگاهی در زمینه تولید محصول سالم  19

 ترویجی-نشریات آموزشی

 000/0 338/0** اسپیرمن ترتیبی

 000/0 440/0** اسپیرمن ترتیبی میزان انتقال تجربیات درزمینه تولید محصول سالم به سایرکشاورزان 20
 یداریمعنغیر  = ns 05/0 یداریمعن= سطح * /01ی داریمعن= سطح ** 

 

جهت تعیین رابطه بین متغیر میزان آگاهی زنان از مضرات سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی و متغیرهای 

ترویجی و نشریات -ترویجی، بازدیدهای آموزشی-ی آموزشیهادورهترویجی، شرکت در -ی آموزشیهاکالسشرکت در 

 بودن آن محاسبه شد. داریمعنو سطوح  هاآنترویجی، با توجه به مقیاس هر متغیر، ضریب همبستگی بین  -آموزشی

 
 6جدول 

و  آفات نباتیترویجی با متغیر میزان آگاهی زنان از مضرات سموم دفع -ی آموزشیهاتیفعالضریب همبستگی بین متغیرهای 
 (n=198) کودهای شیمیایی

 یداریمعنسطح  ضریب همبستگی آزمون متغیر

 000/0 247/0** اسپیرمن ترویجی-ی آموزشیهاکالسشرکت در 

 001/0 228/0** اسپیرمن ترویجی-ی آموزشیهادورهشرکت در 

 055/0 137/0 اسپیرمن ترویجی-بازدیدهای آموزشی

 000/0 343/0** اسپیرمن ترویجی -نشریات آموزشی
 یداریمعنغیر  =  05/0ns یداریمعن= سطح * 01/0ی داریمعن= سطح **

 

ی تغییرات متغیر وابسته از طریق متغیرهای مستقل از روش رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نیبشیپ منظوربه

هی مستقل تحقیق بر متغیر وابسته )میزان آگااستفاده شد. هدف از تحلیل رگرسیونی، بررسی تأثیر هر یک از متغیرهای 

ی میزان تغییرات متغیر وابسته و تعیین سهم هر نیبشیپو  (زنان از مضرات سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی

ی وارد شده در این تحلیل شامل، شرکت رهایمتغ. باشدیمکدام از متغیرهای مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته 

ترویجی بودند که در  -ترویجی و نشریات آموزشی-ی آموزشیهادورهترویجی، شرکت در -ی آموزشیهاسکالدر 

 مورد آزمون و تحلیل قرار گرفت. SPSS افزارنرمبه روش گام به گام با استفاده از  چندگانهرگرسیون 

 
 7جدول 

میزان آگاهی زنان از مضرات سموم دفع آفات نباتی و  وابسته ریمتغ گام به گام چندگانه ونیرگرس لیحاصل از تحل یهاافتهی
 (n=198کودهای شیمیایی )
 B Beta t p-value R 2R متغیرهای مستقل

Adj
2R Sig 

 275/0 275/0 56/3 060/0 444/0 197/0 185/0 000/0 (1X) یجیترو -نشریات آموزشی

 205/0 149/0 984/1 141/0 512/0 262/0 248/0 000/0 (2X) یجیترو-ی آموزشیهاکالسشرکت در 

 - - - - 274/0 603/3 - 313/1 عرض از مبداء
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 به شکل زیر نوشت: توانیم، معادله خطی حاصل از تحلیل رگرسیونی چندگانه گام به گام را 31با توجه به نتایج جدول 

Y=1/313+0/275X1+0/205X2 

 

مقادیر متغیرهای مستقل و  2Xو  1X یا عرض از مبداء، مقدار ثابت 313/1، عدد نیبشیپمقدار متغیر  Yدر این معادله 

 .باشندیمنیز ضریب رگرسیون یا شیب منحنی  Xضرایب 
 

 نتیجه گیری
و استفاده  ییایمیکمتر استفاده نمودن از سموم شبا متغیر نقش زنان در به طور کلی نشان داد ویژگی های فردی نتایج 

ول، در مرحله داشت محص کشعلفدر متغیرهای میزان استفاده از نداشتند. ارتباط معناداری را بهینه از کودهای شیمیایی 

ی عضاا ابه همسر ی هیتوصشرکت در بازدیدهای ترویجی نقش زنان در  واسطهبهافزایش محصول و تولید محصول سالم 

 است. مؤثردرصد اطمینان  95خانواده با احتمال 

در مرحله داشت محصول، میزان آگاهی از مضرات سموم دفع  کشقارچو  کشحشرههمچنین در مورد میزان استفاده از 

ی آموزشی در زمینه آگاهی از مضرات سموم دفع آفات نباتی و تشویق هاکالسآفات نباتی و کودهای شیمیایی، برگزاری 

یجی، ترو-ی آموزشیهاکالسشرکت در  واسطهبهد محصول سالم به تولید محصول سالم، باال رفتن آگاهی در زمینه تولی

ول ترویجی، میزان افزایش انگیزه تولید محص-ی آموزشیهاکالسبرگزاری  واسطهبهمیزان افزایش انگیزه تولید محصول سالم 

ریات استفاده از نش واسطهبهترویجی، افزایش آگاهی در زمینه تولید محصول سالم -ی آموزشیهادورهبرگزاری  واسطهبهسالم 

 اه همسر یب هیتوصزمینه تولید محصول سالم به سایرکشاورزان و نقش زنان در  ترویجی، میزان انتقال تجربیات در-آموزشی

 حصولم دیدر تولیی و استفاده بهینه از کودهای شیمیایی ایمیکمتر استفاده نمودن از سموم ش نهیزمی خانواده در اعضا

 نواده می توانند نقش مهمی را ایفا نمایند که منجبر به تولید محصول سالم می گردد. زنان خا ،سالم

کمتر استفاده نمودن از سموم  نهیزمی خانواده در اعضا ابه همسر ی هیتوصسن زنان مورد مطالعه با نقش آنان در 

همکاران  و خیاطیسالم، برخالف نتایج محققانی همچون  محصول دیدر تولو استفاده بهینه ازکودهای شیمیایی  ییایمیش

ی مستقل، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته رهایمتغ(، که در آن سن افراد به عنوان یکی از 1373) نیفخرالد( و 1395)

 ی نداشت.داریمعنرابطه  گونهچیهبود، 

 خیاطی(، 1391ی و همکاران )اربابضیفمحققانی همچون  جینتامورد مطالعه برخالف  کشاورزوسعت اراضی زراعی زنان 

ی مستقل مورد مطالعه قرار رهایمتغی از ک، به عنوان یکشتی تحت هانیزممساحت  ریمتغ که(، 1395و همکاران )

اده و استف ییایمیکمتر استفاده نمودن از سموم ش نهیزمی خانواده در اعضا ابه همسر ی هیتوصگرفته بود، با نقش آنان در 

ی نداشت. درآمد حاصل از کشاورزی زنان مورد داریمعنسالم، رابطه مثبت و  محصول دیدر تولبهینه ازکودهای شیمیایی 

فاده یی و استایمیکمتر استفاده نمودن از سموم ش نهیزمی خانواده در اعضا ابه همسر ی هیتوصمطالعه، با نقش آنان در 

یمعن(، رابطه 1390سالم بر خالف نتایج محققانی مانند حجازی و همکاران ) محصول دیدر تولبهینه ازکودهای شیمیایی 

 ی نداشت.دار

ترویجی و همچنین نشریات آموزشی در باال بردن میزان –ی آموزشیهادورهبا توجه به نتایج این مطالعه، شرکت در 

با نتایج محققانی همچون ثمری و  وسهمآگاهی زنان از مضرات سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی مؤثر بود که 

ی گیبیتق(، 1391ی و همکاران )اربابضیف(، 1391ی و همکاران )نامکین(، 1395و همکاران ) خیاطی(، 1391همکاران )

میزان آگاهی زنان کشاورز مورد مطالعه، از مضرات سموم دفع  ( بود.1390( و حجازی و همکاران )1393و همکاران )

کمتر  نهیزمی خانواده در اعضا ابه همسر ی هیتوصی با نقش آنان در داریمعنآفات نباتی و کودهای شیمیایی رابطه 
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ا مطالعات ب سوهمسالم داشت که  محصول دیدر تولو استفاده بهینه ازکودهای شیمیایی  ییایمیاستفاده نمودن از سموم ش

 بود. (1392محققانی همچون همتی و آجیلی )

 شود:با توجه تجربیات کسب شده در فرایند این پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه می

  محصول سالم دیتول نهیزنان در زم یآگاه شیدر افزا یجیترو اتینشراز  شتریباستفاده  

 اورزانکش ریسامزارع برنج سالم نمونه به  شینماترویجی و -ی، بازدیدهای آموزشیآموزشی مختلف هاکالسی برگزار  

  ی آموزشی ترویجی در تولید سایر محصوالت سالم زراعی و باغی هاتیفعالانجام تحقیقی مشابه در زمینه تأثیر

 استراتژیک استان.

 م.و بدون استفاده از س کیارگانحصوالت ی نیل به تولید مسازآمادهمحصول سالم، جهت  دیتولی فوائد رساناطالع 

  ب.ی مطلونحوبه سالممحصول کشتدر  شرویپ کشاورزانی شده به زیربرنامهو  ژهیوی جیتروی هاتیحماارائه خدمات و 

  ت در جه کشاورزان ریسای آنها به هاتیموفقی از رسانمحصول سالم و اطالع  دیتولدر  شرویپالگو قرار دادن افراد

 محصول سالم. دیتول

 کیولوژیبی و آلی کودهایی به مصرف ایمیشی کودهای از مصرف کشاورز قاتیتحقی دهجهت. 

 یستیز دکنندگانیتولی و سنتجوامع  نیبی به منظور گفتمان محلی هاشیهما جادیا 
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. بررسی عوامل ترویجی و آموزشی مؤثر در (1391) ی، مریم.آبادنجفی، سمیرا، میردامادی، سیدمهدی، امیدی اربابضیف

، 17، ی ترویج و آموزش کشاورزیهاپژوهشمجله ی مدیریت تلفیقی محصول توسط کشاورزان شهر کرج. زیربرنامه

14-1. 

جله )م جله تحقیقات زنانم. تأثیر توانمندسازی زنان بر توسعه روستایی در ایران. (1390)کوالیی، الهه. طاهری، ابراهیم. 
 .50-65، (1)5 ،(مطالعات زنان

 .196-165، 11، مجله اخالق زیستی. . ناامنی غذایی و سرمایه اجتماعی(1393). ، کمالکوهی

 -. نقش زنان روستایی درتوسعه پایدار کشاورزی با تأکید براثربخشی فعالیت های آموزشی (1397)پریسا.  ،محمد پور

 مطالعات (.)مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان های لنگرود و رودسرترویجی در ترویج تولید محصول سالم 
 .1002-989، 45، برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
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  .309-301)ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی(,  (2)38 ،کشاورزی ایراندماوند. علوم 

وامل مؤثر بر دانش کارشناسان کشاورزی ع .(1388)کورش.  ،رضائی مقدمو  عبدالعظیم ،آجیلی ،حمید ،ملک سعیدی
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اقتصادی مؤثر بر عملکرد زنان در حفظ محیط  -. بررسی عوامل اجتماعی(1391). روح انگیزنامداری، حسن. نجفیان، م

 .89-98، 11 ،زن و فرهنگ هینشرزیست. 

ی ترویجی بر کاهش ضایعات هاآموزش. نقش (1391)ی، مریم. آبادنجف، مهدیه و امیدی زادهیتقی، مهرداد. نامکین

 .81-91، 20، ی ترویج و آموزش کشاورزیهاپژوهشخرما در شهرستان بم. 

. نقش زنان روستایی در امنیت غذایی. اولین همایش سراسری کشاورزی و (1392)همتی، بهنام و آجیلی، عبدالعظیم. 
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