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 هچکید

هاي ایی در فعالیتهدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روست
در استان  چاراویماقخانوار روستایی شهرستان  6571جامعه آماري شامل  دامپروري بود.

گیري نفر از زنان روستایی از طریق نمونه 135شرقی بودند که طبق فرمول کوکران آدربایجان
وعی تایید و اي تصادفی انتخاب شدند. روایی پرسشنامه از طریق متخصصان موضچندمرحله

براي  7/0تر از پایایی آن نیز با انجام مطالعه مقدماتی و محاسبه آلفاي کرونباخ بزرگ
هاي هاي مختلف حاصل شد. نتایج نشان داد که سطح مشارکت زنان روستایی در فعالیتبخش

دامپروري،  محصوالت دامپروري در حد کم است و زنان بیشترین مشارکت را در فرآوري
طورکلی، بیشترین مشارکت زنان طیور داشتند. به به دادن آب و مرغ و غذادهیتخم آوريجمع

در شیردوشی، فرآوري و کمترین مشارکت را در فعالیت چرا داشتند. تحلیل همبستگی نشان 
داد که رابطه میزان مشارکت زنان با متغیرهاي تعداد مردان خانواده، میزان تحصیالت زنان و 

دار ولی با متغیرهاي دفعات رفتن به شهر و میزان مشورت همسران با عنیهمسرانشان منفی و م
دار است. تحلیل رگرسیونی چندگانه نیز نشان داد که چهار متغیر تحصیالت آنها، مثبت و معنی

زنان، تعداد مردان خانواده، میزان مشورت همسران با آنها در مسائل دامپروري و دفعات رفتن 
هاي درصد از واریانس متغیر وابسته میزان مشارکت زنان در فعالیت 6/29به شهر در حدود 

 دامپروري را تبیین کردند.
  

شهرستان چاراویماق، استان  مشارکت، زنان روستایی، دامپروري،  کلیدي: هايواژه

 آذربایجان شرقی.

 
 مقدمه

 هایینقش مرد و زن براي بشري، مختلف جوامع در
مراتب است و به شده تعریفجامعه  و خانواده در متفاوت

 و است مردان از بیش خانگی تولیدات در زنان نقش
 به اشتغال در مهمی عامل جنسیتی هايتفاوت همواره

 تحوالت .)Aligoo, 2011( است زنان خانگی کار

 که گردیده باعث جهان در اخیر دهه دو در چشمگیر
 ناپذیر فرایندجدایی جزء جنسیتی هاينابرابري کاهش

 و ضرورت تحوالت، این ترینمهم از یکی و گردد عهتوس
 نسبت دیدگاه در تغییر و جامعه در زنان حضور اهمیت

 است خاص طوربه روستایی زنان و عام طوربه زنان به
)Khabaz Zade,2010; Khosravi pour & 

http://dx.doi.org/10.22059/ijaedr.2017.62004
mailto:Shams@Znu.ac.ir


 1396، 1 ، شماره48-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران           150

Froushani,2010(. جمعیت از نیمی اینکه به توجه با 
 صرفاً توسعه در نزنا نقش باشند،می زنان روستایی
 تا روستا توسعه بلکه گردد.نمی شهري زنان به معطوف

هاي مختلف زراعی، باغی و دامی بخش در زیادي حدود
 Akhondi( است دست زنان در هاو دیگر زمینه

Ghahrodi,2011; Al-Agha, 2005 (مشارکت به توجه و 
 رسیدن براي راه ترینمناسب تواندروستاها می در هاآن
 ,Ghaffari & Torki Harchegani( باشد توسعه به

و  فعال و کشزحمت زنان روستایی قشري .)2011
عنوان بخشی از نیروي مولد در جامعه روستایی در به

همه مراحل تولید محصوالت کشاورزي و دامی 
 ,.Divsalar et al( پردازنددوشادوش مردان به فعالیت می

 اقتصاد در مهم عهده داشتن نقشی ضمن بر و ؛)2011
 Ghaffari & Torki( غذایی مواد تولید و روستایی

Harchegani, 2011( کار نیروي از ايمالحظه قابل سهم 
 خود به غیرمستقیم و مستقیم صورتنیز به را درآمد و

 باوجود .)Moshiri & Mahdavi, 2009( اندداده اختصاص
 لباً غا گروه این نقش روستایی، جوامع در زنان زیاد تالش

 شودمی گرفته نادیده اقتصادي و تولیدي هايفعالیت در

)Anabestani et al, 2012 (و نامریی عناصر عنوانو به 
 حساببه روستا اقتصاد در شاغل انسانی نامشهود نیروي

 در زنان نقش .)Shapour abadi et al., 2008( آیندمی
 بعد به 1970 دهه اوایل از روستایی و کشاورزي توسعه
ها و سازمان اکثر براي و اکنون گرفت قرار توجه مورد

 کشورهاي و جهان سطح در توسعه امور ریزان برنامه
 است. درآمده اولویت یک صورتبه توسعهدرحال

طور مطالعات حاکی از آن است که زنان کشاورز به
درصد از غذاي جهان و  60تا  50متوسط در تولید 

هاي کشاورزي فعالیتدرصد از نیروي کار و  40حدود 
دیگر، عبارتی و به .)Barghi et al., 2013( باشندفعال می

طور خاص در و به کشاورزي بخش در محوري نقش
 Borgohain & Hoque( کننددامپروري ایفاء می

Akand, 2011( .کشاورزي شاغلین درصد 80 حدود 
 دامپروري هايفعالیت در غیرمستقیم و مستقیم طوربه

 درصد 70 نیز  و) Fazaeli, 2008(نمایند می مشارکت
 درصد 10 و عشایر درصد 90 و روستاها در شاغل افراد

 دام امور با مرتبط هايفعالیت در شهرنشین جمعیت از
 پرورش .)Hadian & Saharkhiz, 2006( کنندمی فعالیت

 ایران کشاورزي نظام در تلفیقی فعالیتی صورتبه دام
 و خانوارها درآمد تولید، در ندهکن تعیین و مؤثر نقشی

ترین زیر و از مهم) Fazaeli, 2008(دارد  اشتغال کشور
هاي کشاورزي است که در امر امنیت غذایی، بخش

زایی، تأمین پروتئین دامی، توسعه صنایع تبدیلی اشتغال
تر توسعه و امکان دستیابی به بازارهاي و از همه مهم

می حضوري جهانی براي صادرات محصوالت دا
ناپذیر داشته و از جایگاهی ویژه در اقتصاد ملی اجتناب

 هنوز دام پرورش .)Hashemnia, 2013(برخوردار است 
روستایی  مناطق در اصلی هايفعالیت از یکی عنوانبه
)Kazybayeva et al., 2006( مهم دارایی یک عنوانو به 

 روستایی مناطق در اجتماعی و اقتصادي فرهنگی، ازنظر
)Rota & Sidahmed, 2010( در معیشت مهمی نقش 

 کوچک کشاورزان ،)Ahmad, 2014( فقرا بخصوص مردم
 جوانان و زنان) Narmatha et al., 2015( ايحاشیه و

 ,Rota & Sidahmed( داشته زمین بی افراد و روستایی

 مالی بحران زمان در منبع مطمئن یک عنوانبه و )2010
 Narmatha(آید حساب میها بهخشکسالی براي خانوار و

et al., 2015( .کاهش به منجر همچنین، نگهداري دام 
 و )Rota & Sidahmed, 2010( روستایی جوامع در فقر

 روستایی است خانوارهاي درآمد بهبود براي عاملی

)Batool et al., 2014(. در دهدمی نشان هابررسی 
 نقش خانواده اعضاي توسعه همهدرحال کشورهاي

دارند، ولی  عهده بر دامپروري هايفعالیت در توجهیقابل
زنان، نسبت به سایر اعضاي خانواده از مشارکت بیشتري 

 آنان کهطوريبه ،)Nissa Rais et al, 2013( برخوردارند
 نگهداري و پرورش صرف را روز در ساعت 6-5 حدوداً

و مشارکت باالي  )Arshad et al., 2013(نمایند می دام
ان در امور دامپروري نسبت به سایر اعضاي خانواده به زن

خاطر تمایل و عالقه زنان در مراقبت و نگهداري از دام 
البته در مطالعات صورت . )Jain & Singhal, 2012( است

شود، سطح و نوع ها اشاره میگرفته که به برخی از آن
مشارکت زنان در مناطق مختلف تحت تأثیر عوامل 

، اجتماعی و اقتصادي با همدیگر فرق متعدد فرهنگی
 اي دردر مطالعه )Galmessa Abebe & )2011  کند.می

کرد که بیشترین مشارکت زنان در  کشور هند گزارش
فعالیت دامپروري مربوط به شیردوشی است و مردان 

 سازيذخیره در هیچ مشارکتی در این زمینه ندارند، اما
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 بیشتر مردان تمشارک حیوانات و بهداشت دام خوراك
در تحقیقی با عنوان  )et al. Arshad )2013است. 

هاي کشاورزي دامپروري در مشارکت زنان در فعالیت
 از کشور پاکستان گزارش کرد که زنان در بسیاري

 جایگاه ساخت علوفه، برش قبیل از دشوار کارهاي
-مشارکت می حیوانات و شستشوي بازاریابی حیوانات،

در  )Ahmad )2014لی است که نمایند، این در حا
گزارش کرد که در  پاکستان پنجاب تحقیقی در

 تر ومرفه اقتصادي لحاظ به که روستایی هاییخانواده
. دارند کمتري زنان مشارکت بیشتري هستند، دام داراي

 میزان دارند، تريپایین رفاه که هاییخانواده مقابل در
 داد اننش نتایج همچنین،. است باال مشارکت زنان

 علوفه، آب نگهداري قبیل از محوطه خانه هايفعالیت
 توسط شیردوشی کود و آوريحیوانات، جمع به دادن
 شیر علوفه، فروش بریدن ولی. گیردمی انجام زنان

 مردان توسط عمدتاً خانه خارج هايفعالیت عنوانبه
 زمینه در زنان مشارکت بیشترین و گیردمی انجام

 & .است شیر فروش به مربوط و کمترین شیردوشی

Hembade Ogdand )2014( گزارش  در تحقیقی در هند
 محصوالت لبنی نداشته فروش در نقشی کردند که زنان

 فروش به اقدام توانندنمی همسرانشان اجازه بدون و
در ) et al.   Rathod )2011.نمایند شیر و حیوانات

رزي و تحقیقی با عنوان مشارکت زنان روستایی در کشاو
دامپروري  فعالیت نوع 30دامی در کارناتاکا کشور هند، 

 پرورش، مدیریت، تغذیه، عنوان با دسته 6 را در
 هايفعالیت و بازاریابی و فراوري بهداشتی، هايمراقبت
. نتایج ندبندي و مورد مطالعه قرار دادطبقه متفرقه
را  به ترتیب زنان بیشترین مشارکت که داد نشان مطالعه

مراقبت از حیوانات باردار، تشخیص حیوانات باردار،   در
شیردوشی، مراقبت از حیوانات تازه متولد شده، تمیز 

 Farindeکردن سایبان حیوانات و تغذیه حیوانات دارند. 

& Ajayi )2005( نیجریه گزارش  در پژوهشی در کشور
عهده  بر دامپروري هايفعالیت تمامی تقریباْ کردند که

 دام و جایگاه ساخت بازاریابی، زمینه در اما زنان است،
 درصد 1/61نمایند. می ایفا کمتري نقش دام کشتار
 مشارکت دامپروري هايدر فعالیت دهندگانپاسخ

 و حیوانات تغذیه در آنان مشارکت داشتند و بیشترین

 در ترتیب به کهدرحالی است، بیمار حیوانات درمان
 کمترین حیوانات ذبح و امد جایگاه وسازساخت بازاریابی،
 .اندداشته را مشارکت

توان گفت طور خالصه میبا توجه به مباحث باال و به
که باوجود تفاوت در نوع و سطح مشارکت زنان روستایی 

هایی نیز در بین در مناطق و کشورهاي مختلف مشابهت
توان به مواردي مانند مشارکت زنان وجود دارد که می

 Nissa rias,(هایی مانند شیردوشی مشارکت در فعالیت
et al., 2013; Saghir et al., 2005; Ahmad, 2014. 

(Arshad et al., 2013; Yousuf hassan et al., 2007; 
Mishra et al., 2008; Yousuf   محصوالت فرآوري 

)Kristjanson et al., 2010; Nissa rias et al., 2013; 

Abebe & Galmessa, 2011; Arshad et al., 2013 (
 Yousuf شده  متولد باردار و نیز تازه حیوانات از مراقبت

hassan et al., 2007) Hadian & Saharkhiz, 2006;(. 
 ;Nissa rias et al., 2013( بیمار مراقبت از حیوانات

Luqman et al., 2013; Yousuf hassan et al., 2007 (
 Javed et al., 2006; Luqman (جایگاه دام کردن تمیز

et al., 2013; Abebe & Galmessa, 2011; Arshad et 
al., 2010( دام و تغذیه )Tangka et al., 2010(  اشاره

هاي کرد. البته سطح و نوع مشارکت زنان در فعالیت
دامپروري در مناطق جغرافیایی مختلف با همدیگر 

هایی هم دارا هستند.  این تحقیق با هدف بررسی تفاوت
ت مشارکت زنان در شهرستان چاراویماق صورت وضعی

نفوس و مسکن،  1390گرفت. طبق گزارش سرشماري 
 هايشهرستان از یکی چاراویماق به عنوان شهرستان

 نفر 32745 داراي شرقی آذربایجان استان جنوبی
 مناطق در درصد 18 بود که از این جمعیت  جمعیت
توجه به  بودند.  با ساکن روستاها در درصد 82 و شهري

هاي غالب خانوارهاي اینکه دامپروري یکی از فعالیت
شود و اینکه نیمی از جمعیت روستایی محسوب می

 ايمطالعه باشند،  ولیروستایی این شهرستان زنان می
هاي دامپروري مشارکت زنان در فعالیت خصوص در

و مشخص نبود که زنان   بود نگرفته صورت شهرستان
هایی و در چه سطحی فعالیتاین شهرستان در چه 

مشارکت دارند؟ لذا، این تحقیق باهدف بررسی سطح 
ها مشارکت زنان روستایی و عوامل مؤثر بر مشارکت آن

 صورت گرفت.
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 تحقیقروش 
تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردي، از نظر نحوه    

غیرآزمایشی) ( ها از نوع تحقیقات توصیفیگردآوري داده
میزان نظارت نیز، جزء تحقیقات همبستگی و از نظر 

اي ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته میدانی است.
علمی بود که روایی آن از طریق نظرات اعضاي هیئت

هاي ترویج و آموزش کشاورزي، متخصص در رشته
توسعه روستایی، علوم دامی و کارشناسان علوم دامی 
سازمان جهاد کشاورزي تأیید شد و نظرات اصالحی و 

ها در تکمیل پرسشنامه مدنظر قرار گرفت. تکمیلی آن
متغیر وابسته سطح مشارکت زنان روستایی در 

هاي دامپروري از طریق شاخص سازي ترکیبی فعالیت
گویه یا فعالیت (مستخرج از بررسی  51 مشتمل بر

نظر گرفتن ماهیت کارهاي  مطالعات صورت گرفته، در
ی، مصاحبه و دامپروري، مصاحبه با متخصصان موضوع

مشاهده کارهاي دامپروري زنان در سطح روستاها) و با 
) و در 3تا همیشه= 0استفاده از طیف لیکرت (اصًال=

 4گویه)، شیردوشی و فرآوري ( 9هشت بعد تغذیه (
گویه)،  5گویه)، چرا ( 6گویه)، مسائل بهداشتی (

 6گویه)، تولیدمثل ( 5ها (گویه)، بیماري 12بازاریابی (
گویه) سنجش شد. سطح  4( چینیو پشمگویه) 

گویه و لحاظ  51مشارکت زنان با تجمیع نمرات کلیه 
) در سه 153) و مقدار بیشینه (0کردن مقدار کمینه (

سطح مشارکت کم، متوسط و زیاد کدبندي مجدد شد.  
هاي دامپروري نیز با شاخص نگرش نسبت به فعالیت

ده از منابع گویه و میزان استفا 10ترکیبی دربردارنده
سوال پرسیده شد. براي تعیین پایایی  9اطالعاتی نیز با 

پرسشنامه  30آزمون (یا قابلیت اعتماد با انجام پیش
ي اصلی) و محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ خارج از نمونه

 سنجش ترکیبی هايبراي شاخص 72/0و  85/0 برابر با
 این جامعه آماري مشارکت و نگرش بدست آمد. سطح

 چاراویماق داراي شهرستان روستایی زنان را وهشپژ
دادند و ضمن صحبت می تشکیل دامپروري، هايفعالیت

با مسئولین سازمان جهاد کشاورزي شهرستان و نیز 
شناخت خود محققین اکثریت خانوارهاي روستایی این 

داشتند و لذا جامعه شهرستان در منزل خود دام نگه می
انوارهاي روستایی آماري تحقیق همان تعداد خ

 1390شهرستان انتخاب شد. طبق سرشماري سال 

خانوار روستایی در این شهرستان  6571سازمان آمار 
کنند که جهت انجام مطالعه از هر خانوار یک زندگی می

زن (ترجیحاً مادر خانوار و در صورت نبود ایشان از 
عنوان واحدهاي مورد مطالعه انتخاب عروس خانواده) به

زن  30. پس از انجام مطالعه مقدماتی روي شدند
روستایی خارج از جامعه آماري و با استفاده از فرمول 

نفر مشخص  135حجم نمونه  1گیري کوکراننمونه
اي گیري تصادفی چندمرحلهگردید. از روش نمونه

بخش شادیان با دو  دو شامل شهرستان استفاده شد. این
ان و در مجموع مرکزي با چهار دهست دهستان و بخش 

باشد. در مرحله اول و روستاي داراي سکنه می 212
صورت تصادفی  دهستان چاروایماق شرقی از بخش به

چاي شرقی از هاي مرکزي و قوريشادیان و دهستان
. در مرحله شدندانتخاب  یتصادف صورتبخش مرکزي به

ها دهستان ایناز داخل  صورت تصادفیبه دوم
 در مرحله سوم و روستا) 15دند(ش انتخاب روستاهایی

ی متناسب با تصادف ياطبقه يریگبر اساس نمونه نیز
شدند انتخاب هر روستا زنان  تعداد خانوارهاي روستایی

 ).1(جدول 
 

 هاي انتخابی گیري و نمونهچارچوب نمونه - 1جدول 

 بخش
کل 

 خانوارها
تعداد 
 روستاها

روستاهاي 
 نمونه

زنان 
 نمونه

 38 5 83 2558 شادیان
 97 10 129 4013 مرکزي

 
 افزارنرم از پرسشنامه هايداده وتحلیلتجزیه براي

20 SPSS  وExcel استنباطی و توصیفی بخش دو در 
 .گردید استفاده

 
 نتایج و بحث

مورد  زنان هاي تحلیل شده اکثراساس داده بر  
 فوت گویانپاسخ از نفر 10 همسر. بودند مطالعه متأهل

بودند. میانگین  خانوار آنان سرپرست از فرن 7 و کرده
سال بود. اکثریت آنان در سن  40سنی زنان در حدود 

درصد). از 8/94بودند ( سالگی ازدواج کرده 25کمتر از 

                                                                                  
١ -135

32.87
4452.89

)42.096.1()07.0(6571
)42.096.1(6571
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بودند (  سوادکم یا سوادبی اکثریت زنان لحاظ تحصیالت
 باالتري تحصیالت یا دیپلم نفر 11 و تنها درصد)77

داري بود و درکنار ه آنان خانهشغل اصلی هم .داشتند
هاي کشاورزي و دامپروري نیز داري در فعالیتخانه

نظام خانواده در بیشتر خانوارهاي  مشغول بودند. شکل
زن، شوهر و فرزندان) بود ( طور مستقلمورد مطالعه به

نفر بود و  6درصد). متوسط بعد خانوار در حدود  7/63(
 17و  نبودند نهادي چهی اکثریت زنان مورد مطالعه عضو

 در زنان از یکهیچ. بودند بسیج عضو آنان از نفر
 خاصی در خصوص دامپروري شرکت آموزشی هايکالس
سواد و بودند. تحصیالت اکثریت همسران زنان کم نکرده

 درصد). شغل اصلی همسران اکثریت 7/54سواد بود (بی
فرعی  شغل و درصد) 9/65کشاورزي ( مطالعه مورد زنان
 ساالنه درآمد میانگین .بود دامپروري) درصد 40(ها آن

میلیون ریال و درآمد  120پاسخگویان حدودًا  خانوار
ریال بود.  میلیون 40حاصل از دامپروري در حدود 

 22میانگین سابقه فعالیت دامپروري در اکثریت خانوارها 
 را روزشبانه از ساعت 4متوسط  طوربه سال بود و زنان

اطالعات و دانش  کردند.می دامپروري هايتفعالی صرف
درصد) راجع به نگهداري گاو و  8/54(اکثریت زنان

درصد خانوارها گوسفند  31 گوسفند در حد زیاد بود.
کردند، و از بین زنانی که گوسفند نگهداري می نداشتند

 10درصد مربوط به نگهداري  9/55بیشترین فراوانی با 
 19نظر نگهداري گاو نیز رأس گوسفند بود. از 30تا 

درصد) در  75(خانواده گاوي نداشتند، بیشترین فراوانی
رأس گاو  5تا  1میان دارندگان گاو مربوط به نگهداري 

 ). 2بود.(جدول 

 
 توزیع فراوانی خانوارهاي مورد مطالعه برحسب مالکیت گوسفند و گاو  -2جدول 

 هار آمارهسای درصدتجمعی درصد معتبر فراوانی رأس)( گوسفند
 10 حداقل:   72/61میانگین:  9/55 9/55 52 30-10

 700حداکثر: 
 48/97انحراف معیار: 

 

51-31 16 2/17 1/73 
72-52 7 5/7 6/80 
93-73 6 5/6 1/87 

 100 9/12 12 و بیشتر 94
  100 93 جمع

 هاسایر آماره درصد تجمعی معتبر درصد فراوانی رأس)( گاو
  19/5میانگین:  75 75 87 5 -1

 1 حداقل:
 16حداکثر: 

 64/4 انحراف معیار:

6- 10 21 1/18 1/93 
11- 15 5 3/4 4/97 

 100 6/2 3 و بیشتر 16
  100 116 جمع

   
بیشتر از نصف خانوارهاي داراي گوسفند از چوپان 

کردند. براي چراندن گوسفندان خودشان استفاده می
درصد) و خود  3/39ن (ولی در خصوص گاو سهم چوپا

درصد) تقریباً برابر بود. اکثریت  3/33اعضاي خانواده (
 مشارکت به مند) عالقهدرصد 6/64(زنان مورد مطالعه 

 7/86 بودند. دامپروري هايفعالیت در دختران خود
 روستایی اظهار کردند که کار کردن زنان زنان درصد از

 نظراز  خانه داخل دامپروري در هايفعالیت در
است. ولی اکثریت زنان  قبول مورد روستایی هنجارهاي

درصد) کار زنان در بیرون از خانه را  5/61مورد مطالعه (

از نظر هنجارهاي روستا غیرقابل قبول اعالم کردند و 
اینکه در روستا پسندیده نیست که زن در خارج از خانه 

 طوربه هاي دامپروري بشود. زنانخودش مشغول فعالیت
 هدف .کردندمی مسافرت شهر به در سال بار سه سطمتو

 دیدوبازدید منظوربه پاسخگویان بیشتر شهر به رفتن
 هدف ترتیب به نیز درمان و شهر از کردن بوده و خرید

 به بود. اکثریت آنان شهر به رفتن براي زنان سوم و دوم
درصد).  9/65رفتند (می شهر به خود همسران همراه

 10ق شاخص ترکیبی مشتمل بر نگرش زنان از طری
گویه سنجش شد. جهت گزارش وضعیت نگرشی زنان 
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ها و با روستایی ضمن جمع جبري امتیازات کلیه گویه
)، 50) و مقدار بیشینه (10لحاظ کردن مقدار کمینه (

زنان در سه سطح نگرشی منفی، خنثی (میانه) و مثبت 
 شودکه مشاهده میطوريکدبندي مجدد شدند و  همان

درصد) نگرش  7/60، اکثریت زنان روستایی ()3(جدول
هاي دامپروري نداشتند و به خاصی نسبت به فعالیت

 عبارتی نگرششان نه مثبت بود و نه منفی. 
 ارتباطیهاي هاي تحلیل شده در خصوص رسانهداده

هاي دیدن برنامه)، 4مورد استفاده زنان نشان داد (جدول
هاي اول تا ها در رتبهمشاهده فیلم تلویزیونی، ماهواره و

سوم قرار دارند و در مقابل مشاهده پوستر و اینترنت در 

. به غیر از تلویزیون، سایر منابع دارند هاي آخر قراررتبه
 اطالعاتی کمتر از حد متوسط مورد استفاده زنان بودند.

 
 ها توزیع فراوانی زنان روستایی برحسب نگرش آن  -3جدول 

 فراوانی شسطح نگر
درصـــــــد 

 فراوانی
 درصـد 
 تجمعی

 منفی (نامساعد)
 خنثی 

 مثبت (مساعد)

5 
82 
48 

7/3 
7/60 
6/35 

7/3 
4/64 

100 

 )5 =متا کامالً موافق 1(کامالً مخالفم= طیف مورداستفاده   
 
 

 
 توسط زنان روستایی هاي ارتباطیرسانهبندي میزان استفاده از رتبه -4جدول

 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین هاي انبوهیرسانه
 1 4/34 75/0 18/2 دیدن برنامه تلویزیونی

 2 5/142 04/1 73/0 ايدیدن برنامه ماهواره
 3 150 02/1 68/0 هامشاهده فیلم

 4 225 81/0 36/0 دریافت پیامک جمعی
 5 8/244 71/0 29/0 شنیدن برنامه رادیویی

 6 7/368 59/0 16/0 شور چاپی/کتابمطالعه نشریه/برو
 7 9/490 54/0 11/0 مجله -مطالعه روزنامه
 8 775 31/0 04/0 مشاهده پوستر

 9 1700 17/0 01/0 اینترنت و ایمیل
 )3 =زیاد ،2=، تا حدي1 =کم ،0=هیچ( طیف مورداستفاده

آورده  5نتایج در جدول قرار گرفت، که فعالیت دامپروري مورد سوال   51که بیان شد، مشارکت زنان در طور همان
 شده است. 

 
 هاي دامپروري بندي میزان مشارکت زنان روستایی در انواع مختلف فعالیترتبه -5جدول

 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین فعالیت دامپروري مشارکت

 زیاد

 1 92/26  70/0 60/2 فرآوري محصوالت دامی
 2 65/32 80/0 45/2 مرغآوري تخمجمع

 3 26/36 87/0 40/2 غذادهی و آب دادن به طیور
 4 28/36 86/0 37/2 تمیز کردن النه مرغ

 5 13/42 99/0 35/2 دوشیدن شیر گاو
 6 33/42 91/0 15/2 مراقبت از نوزادهاي تازه متولد شده

 متوسط

 7 36/52 00/1 91/1 کرچ دادن مرغ
 8 75/44 81/0 81/1 آب دادن به دام

 9 19/73 31/1 79/1 دوشیدن شیر گوسفند
 10 33/58 91/0 56/1 مراقبت از حیوانات باردار

 11 92/76 20/1 56/1 ها در داخل روستافروش فرآورده
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 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین فعالیت دامپروري مشارکت
 علوفه دادن به دام

 تمیز کردن اسطبل و طویله
52/1 
48/1 

88/0 
02/1 

89/57 
92/68 

12 
13 

 14 31/79 15/1 45/1 مرغفروش تخم
 15 20/89 24/1 39/1 آوري پشمجمع

 16 72/88  18/1 33/1 گیري در فروش طیورتصمیم
 17 25/82 02/1 24/1 کنترل برنامه غذایی دام

 18 75 87/0 16/1 گیري در نوع غذادهی به دامتصمیم
 19 78/74 86/0 15/1 هاي بیمارنگهداري از دام

 20 21/84 96/0 14/1 آوري فضوالت و حمل به خارج خانهجمع
 21 41/107 16/1 08/1 مهار دام براي شیردوشی

 22 38/90 94/0 04/1 کمک به زایمان دام

 کم

 23 65/95 88/0 92/0 خرد کردن علوفه
 24 26/103 95/0 92/0 درمان بیماري دام و طیور
 25 100 83/0 83/0 دادن قرص از طریق دهان

 26 22/107 89/0 83/0 هاي مریضجدا کردن دام
 27 94/152 04/1 68/0 شمارش و کنترل دام

 28 82/131 87/0 66/0 گیري در مورد تعداد دامتصمیم
 29 82/150 92/0 61/0 هاي گمشدهجستجوي دام

 30 19/177 01/1 57/0 هاي سوختیدرست کردن قالب
 31 78/176 99/0 56/0 فروش پشم

 32 150  81/0 54/0 گیري در فروش دامتصمیم
 33 34/172 81/0 47/0 چینیکنترل دام براي پشم

 34 86/141 61/0 43/0 گیري دامجفت
 35 200  74/0 37/0 گیري در خرید دامتصمیم

 36 15/215 71/0 33/0 چینیشستشو جهت پشم
 37 38/215 56/0 26/0 تزریق آمپول

 38 250 60/0 24/0 گیري انتخاب محل نگهداري دامتصمیم
 39 83/247 57/0 23/0 آوري علوفه از مزارع و باغاتجمع

 40 71/285 60/0 21/0 ساخت و تعمیرات اسطبل و طویله
 41 42/268 51/0 19/0 چرا بردن دام در اطراف روستا

 42 79/315 60/0 19/0 هاي دامی در خارج روستافروش فرآورده 
 43 350 56/0 16/0 اسطبلخرید دام از بازار و انتقال به  
 44 15/346 45/0 13/0 چرا بردن دام خارج از روستا 
 45 38/415 54/0 13/0 شدهفروش گوشت ذبح 
 46 22/422 38/0 09/0 انتخاب محل چراي دام 
 47 57/528 37/0 07/0 چیدن پشم 
 48 66/666 40/0 06/0 گیري در فروش کودتصمیم 
 49 560 28/0 05/0 روستا تهیه غذاي دام از بازار و 
 50 1300 26/0 02/0 بردن دام به بازار 
 51 0 0 0 کشت علوفه 

 )3 =همیشه ،2 =اغلب ،1=گاهی اوقات ،0 =اصالً (سطحی 4 لیکرت طیف برحسب *
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نتایج بیانگر آن است که میزان مشارکت زنان در 
فعالیت در حد  16ها در حد زیاد، در شش نوع از فعالیت

فعالیت) در حد کم  29ها (بقیه فعالیت وسط و درمت
است. بیشترین مشارکت زنان در فرآوري محصوالت 
دامی و کمترین مشارکت در بردن دام به بازار براي 
فروش بود و نیز در کشت علوفه براي دام هیچ مشارکتی 

ارتباط مطالعات قبلی هم به نتایج نداشتند. در این 
 .،)Ahmed )2014 . اندهکردکمابیش مشابهی اشاره

Arshad et al )2013(،. Lughman et al (2014)، 
(2007)Yousuf hassan et al.، Nissa rias et al. )2014( 

بیشترین سطح مشارکت زنان در  گزارش کردند که
 و حیوانات و پرندگان، تغذیه جایگاه کردن زمینه تمیز

 )Bravo-Baumann )2000. دادن به حیوانات است آب

هاي گزارش کرد که آقایان بیشتر تمایل به کار با دام
تر مثل هاي کوچکبزرگ دارند ولی در مقابل زنان دام

 (2006) هاي مطالعاتیافته . دهندطیور را ترجیح می

Javed et al.,،.Lughman al et )2014 (دهنده هم نشان
هاي بازاریابی آن بود که زنان مشارکت کمی در فعالیت

 Ogdand & Hembade (2014)که درحالی. دارند
 گیريتصمیم گزارش کردند که زنان مشارکت باالیی در

 دامی محصوالت و فروش تعداد دام، خرید مورد در
 نسبتاً حیوانات، مشارکت فروش زمینه در اما دارند،

نمی همسرانشان و اینکه زنان بدون اجازه کمتري دارند
 .Mishra et al یند.نما حیوانات فروش به اقدام توانند

اي گزارش کرد که صد درصد نیز در مطالعه )2008(
 گیرد.خریدوفروش حیوانات توسط مردان صورت می

هم مشاهده شد، سطح  5طوري که در جدول همان
ها زیاد و در برخی دیگر مشارکت زنان در برخی فعالیت

گانه آنها 51هاي کم بود. لذا با توجه به ماهیت فعالیت
 6زیربخش تفکیک شدند و نتایج در جدول  در هشت

 آمده است. 

 
 دام توسط زنان هايبخش بندي مشارکت در زیرتوزیع فراوانی و رتبه -6 جدول

 
 رتبه

 
 زیر بخش

 زیاد متوسط کم
درصد  فراوانی درصد فراوانی فراوانی

 فراوانی
درصد  فراوانی

 فراوانی
 7/46 63 4/44 60 9/8 12 شیردوشی و فرآوري 1
 8/17 24 5/61 83 7/20 28 هاي تولیدمثلی دامفعالیت 2
 7/3 5 3/42 57 1/54 73 تغذیه دام 3
 7/3 5 3/33 45 0/63 85 مسائل بهداشتی دام 4
 3 4 17 23 80 108 هاي داممدیریت بیماري 5
 7/0 1 7/6 9 6/92 125 بازاریابی 6
 2/2 3 14/8 20 83/0 112 چینیهاي پشمفعالیت 7
 5/1 2 1/8 11 4/90 122 چراي دام 8

 
در ابعاد مختلف  هافعالیت بنديرتبه از حاصل نتایج

هاي شیردوشی و نشان از مشارکت باالي زنان در فعالیت
 ، . Ahmad(2014)فرآوري دارد که با نتایج مطالعات

(2005) saghir et alو Riyasat et al (2014)  مطابقت
باشد که مینه چراي دام میدارد و کمترین مشارکت در ز

از   مطابقت دارد.) Barghi et al. )2013پژوهش  با نتایج
گویه و کدبندي مجدد آنها  51تجمیع امتیازات 

مشارکت زنان روستایی در سه سطح محاسبه شد. 
 ).  7(جدول 

 

  توزیع فراوانی زنان روستایی برحسب مشارکت -7 جدول

 فراوانی سطح مشارکت
 درصد
 فراوانی

 رصد تجمعید

 کم
 متوسط

 زیاد

92 
42 
1 

1/68 
1/31 
7/0 

1/68 
3/99 

100 
 

شود اکثریت زنان روستایی که مشاهده میطور همان
درصد) مورد مطالعه در شهرستان چاراویماق  1/68(

 هاي دامپروري داشتند.  مشارکت کمی در فعالیت
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از ضریب همبستگی براي بررسی روابط متغیرهاي 
سطح مشارکت زنان روستایی در مورد مطالعه با 

 8هاي دامپروري استفاده شد که نتایج در جدول فعالیت
 آورده شده است.

 
 بین میزان مشارکت زنان روستایی با متغیرهاي مورد مطالعه همبستگی نتایج -8 جدول

 R Sig نوع ضریب مستقل متغیر
 006/0 -237/0** پیرسون تعداد مردان خانواده

 ن به شهردفعات رفت تعداد
 درآمد ساالنه

 درآمد ساالنه حاصل از دامپروري
 سن

 پیرسون
 پیرسون
 پیرسون
 پیرسون

*191/0 
-0/029 
-0/044 

099/0 

027/0 
0/743 
0/623 

253/0 
 002/0 263/0** پیرسون نگرش 

 001/0 -287/0** اسپیرمن میزان تحصیالت زنان
 023/0 281/0** اسپیرمن میزان مشورت همسران

 023/0 -198/0* اسپیرمن همسرتحصیالت 
 049/0 *-171/0 پیرسون تعداد دام

 0/038 *-180/0 پیرسون تعداد اعضاي خانوار
 درصد یک سطح در داريمعنی ** درصد پنج سطح در داريمعنی*

 
دهد که بین تعداد مردان خانه و نتایج نشان می

داري وجود میزان مشارکت زنان رابطه منفی و معنی
افزایش تعداد مردان خانه کار بین زنان و مردان  دارد. با

نیز به رابطه منفی بین  Grace (2005) شود.تقسیم می
تعداد مردان و میزان مشارکت زنان اشاره کرده است. 

ها رابطه منفی و میزان مشارکت زنان با تحصیالت آن
داري داشت و زنان تحصیل کرده کمتر در کارهاي معنی

اشتند. شاید یکی از دالیل افزایش دامپروري مشارکت د
سطح توقعات و انتظارات زنان تحصیل کرده باشد  که 
انجام کارهاي دامپروري را مناسب سطح اجتماعی خود 

 Ghanbari et alدانند. مشابه این نتیجه را نمی
)2011(،Barghi et al.   )2013(، .et al Fotovati  )2013( 
نیز گزارش کرده بودند.  et al Lahsaeizadeh (2005) و

اي در در مطالعه) Porbar et al )2014. کهدرحالی
شهرستان قیرو کارزین فارس گزارش کردند که بین 

داري وجود ندارد که سطح سواد و مشارکت رابطه معنی
با نتیجه این مطالعه تطابق ندارد. با توجه به رابطه منفی 

زان دار بین تحصیالت همسران زنان با میو معنی
مشارکت آنها می توان گفت که مردان تحصیل کرده 
تمایل کمتري به مشارکت زنان خود در امور دامپروري 
داشتند. دلیل این رابطه منفی شاید به افزایش توقعات 
این مردان و نیز احتمال باال بودن تحصیالت همسران 

دار گردد. وجود رابطه مثبت و معنیاین مردان نیز برمی
دفعات رفتن به شهر زنان و میزان مشارکت  بین تعداد 

آنها حاکی از این است که بیشتر زنان براي انجام 
کارهاي ضروري خود از قبیل خرید، درمان و یا بازدید از 

روند و لذا زنانی که مشارکت اقوام خود به شهر می
هاي دامپروري داشتند، بیشتر هم به بیشتري در فعالیت

نیز  )Ahmad)2014 پیشتر  شهر مسافرت کرده بودند.
رابطه منفی بین این دو متغیر را گزارش کرده بود که با 

دار نتیجه تحقیق حاضر همسو نبود. رابطه مثبت و معنی
ها در خصوص بین نگرش زنان و مشورت مردان با آن

ها نیز نشان مسائل دامپروري با میزان مشارکت آن
ري به تدهد که هرچه زنان روستایی نگرش مثبتمی

هاي دامپروري داشتند و نیز مردانشان بیشتر در فعالیت
کردند، از مشارکت امور دامپروري با آنان مشورت می

 et al.,  (2005)  بیشتري نیز برخوردار بودند. 

Lahsaeizadeh  نیز اعتقاد دارند که با افزایش آگاهی
جنسان  و نیز مثبت زنان نسبت به وضعیت خود و هم

هاي اقتصادي نها نسبت به حضور در عرصهبودن نگرش آ
رابطه  .گرددباعث افزایش مشارکت اقتصادي آنان نیز می

این  دهندهنشانمنفی بین تعداد دام و مشارکت زنان نیز 
است که خانوارهایی که تعداد دام بیشتري داشتند، 
مشارکت زنان کمتر بود و این خانوارها از نیروي کارگري 

رهاي دامپروري چوپانی و غیره براي انجام برخی کا
ها در خانوارهاي با کردند ولی تمامی فعالیتاستفاده می

تعداد دام کمتر توسط نیروي خانوادگی و طبیعتاً بخشی 
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گیرد. این نتیجه با نتایج هم توسط زنان صورت می
 Ahmad )2014(، Azami& Soroush مطالعات

mehr  (2010)  کهخوانی دارد.  درحالیهم Porbar et 

al)2013(،(2010) Boozarjomhoori et al.  (2011) و 

Ghanbari et al.   گزارش کردند بین تعداد دام و میزان
و رابطه  مشارکت زنان رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد

منفی بین تعداد اعضاي خانوار و میزان مشارکت زنان 
 et al. . نتایج مطالعات صورت گرفته توسط وجود دارد.

Lahsaeizadeh )2005(،Arshad et al. 2010)،( 
Boozarjomhoori et al.  2010)، ( .porbar et al )2014 (

، .Ghanbari et al )2011 (بین  نشان داد که در مقایسه
ل ساهاي مختلف سنی، میزان مشارکت زنان میانگروه

 هاي کشاورزي و دامپروري بیشتر از دختراندر فعالیت
کند زنان متأهل روستا بیان می )Al- Agha )2005. است

به نسبت افراد مجرد مشارکت بیشتري در بخش زراعت 

عهده دارند.  چنین دام و طیور برو باغبانی و هم
بابیان رابطه معکوس ) et al Mishra )2008 . کهدرحالی

ان مشارکت نشان داد زنان باالي پنجاه بین سن و میز
سال به دلیل مشکالت بهداشتی و دیگر وظایف کمتر در 

اما در تحقیق  نمایند؛هاي مزرعه مشارکت میفعالیت
داري حاضر بین سن و میزان مشارکت زنان رابطه معنی

بین درآمد ساالنه خانوار با میزان  مشاهده نگردید.
وجود نداشت و این داري مشارکت زنان رابطه معنی

دهد که در محیط روستایی درآمد خانوارها نشان می
ها ندارد. در حالی ارتباطی با نوع مشارکت آنها در فعالیت

هاي شهري شاید با افزایش درآمد احتمال که در محیط
هاي خانگی از افراد دارد که زنان براي انجام حتی فعالیت
، Ahmed (2014) دیگري استفاده کنند. نتایج مطالعات

(2014)Riyasat et al.   (2013) وNissa rias et al.   ًقبال
 به رابطه مثبت بین این دو متغیر اشاره کرده بودند. 

 

 مقایسه دو گروه زنان با عالیق متفاوت t آزمون نتایج -9جدول 
 T Sig انحراف معیار میانگین تعداد سطوح متغیر بنديمتغیر گروه

 خترانعالقه به مشارکت د
 60/19 54/49 86 بله

504/2 **014/0 
 97/11 70/42 48 خیر

 
نشان داد که میزان مشارکت در  tنتایج آزمون 

مند به هاي دامپروري بین زنان روستایی که عالقهفعالیت
هایی بود که خود بودند، بیشتر از آن مشارکت دختران

هاي اي به مشارکت دخترانشان در فعالیتعالقه

هاي روري نداشتند. براي مقایسه مشارکت گروهدامپ
مختلف زنان از آزمون کروسکال والیس استفاده شد. 

 )10(جدول 

 
 مستقل هايگروه شارکت زنان درکروسکال والیس براي مقایسه م آزمون نتایج -10جدول 

 2X Sig ايرتبه میانگین تعداد سطوح متغیر بنديمتغیر گروه

 نوع نظام خانواده

 83/74 86  مستقل

 16/42 29 همراه خانواده همسر (گسترده) 001/0** 583/16
 21/83 7 سرپرست خانواده (بدون شوهر)

 08/67 12 همراه پسر و عروس

 شغل فرعی همسر

 40/63 45 بدون شغل فرعی 

 95/44 2 کشاورزي 043/0* 133/8
 40/70 53 دامپروري
 30/77 10 کارگري

 چراي گاو وضعیت
 79/78 21 عدم مالکیت گاو

 66/85 16 تغذیه در خانه و عدم بردن به چرا 037/0* 470/8
 90/57 52 چوپان

  87/66 45 چرا توسط اعضاي خانواده                  
ارزیابی زنان از هنجار روستا در 

خصوص کار در بیرون خانه توسط 
 زنان

 04/88 24 قبولقابل
 15/60 27 معمولی 501/0* 387/8

 95/63 83 قبولغیرقابل
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نتایج نشان داد زنانی که همسران خود را از 
داده بودند، نسبت به سایر زنان مشارکت بیشتري دست

هاي دامپروري داشتند و دلیل مشارکت باالي در فعالیت
آنها هم به دلیل وابستگی کامل معیشت آنها به دام 

 .Kristjanson et al(2010) افته با مطالعهباشد. این یمی

خوانی دارد. زنانی که همسران آنها شغل فرعی هم
کارگري داشتند، داراي مشارکت بیشتري بودند. این 

هایی که همسران آنها مشغول گروه از زنان در زمان
هاي دامپروري را کارگري هستند، خودشان کلیه فعالیت

داري آزمون کروسکال نیانجام می دهند.  با توجه به مع
بردند، والیس، خانوارهایی که گاوهاي خود را به چرا نمی

زنانشان مشارکت بیشتري داشتند. با توجه به اینکه 
شود، عمًال وقتی گاوها توسط چوپان به صحرا برده می

بخشی از کارهایی که زنان در منزل از قبیل تغذیه، تمیز 

توسط چوپان انجام گیرد، کردن اسطبل و غیره انجام می
می شود. دیدگاه و ادراك زنان از نگاه روستاییان به کار 
آنها در خارج از خانه روي تمایل و مشارکت آنها در این 

ها تاثیرگذار است. در این تحقیق نیز زنانی قبیل فعالیت
که ادراك آنها از فرهنگ روستا در خصوص کار زنان در 

بیشتري از دو گروه  بیرون خانه قابل قبول بود، مشارکت
    دیگر داشتند.

 متغیر بر مستقل متغیرهاي منظور بررسی تأثیربه

 شد. بر استفاده چندگانه رگرسیون تحلیل وابسته از
چهار متغیر میزان تحصیالت  ،11 هاي جدولیافته اساس

زنان، تعداد مردان خانه، میزان مشورت مردان با زنان در 
 6/29ت رفتن به شهرمسایل دامپروري و تعداد دفعا

درصد از واریانس متغیر وابسته میزان مشارکت زنان در 
 . کنندهاي دامپروري را تبیین میفعالیت

 
 هاي دامپروريفعالیت میزان مشارکت زنان دربر  تأثیرگذارمتغیرهاي  -11جدول 

  t Sig R 2R مقدار B Beta متغیر
 0/084 0/290 000/0 -156/5 -403/0 -148/5 میزان تحصیالت زنان

 0/211 0/45 000/0 -479/4 -349/0 -404/5 تعداد مردان خانه
 0/257 0/570 -007/0 746/2 205/0 893/2 میزان مشورت مردان با زنان در مسائل دامپروري

 0/296 0/544 -009/0 660/2 201/0 757/0 تعداد  دفعات رفتن به شهر
 - - 000/0 821/10 - 380/60 مقدار ثابت

 
با توجه به نتایج باال و میزان ضریب بتا، تحصیالت 

صورت معکوس روي مشارکت زنان بیشترین تأثیر را به
زنان گذاشته است و زنان تحصیل کرده مشارکت 

هاي دامپروري داشتند. با توجه به کمتري را در فعالیت
هاي ماهیت کارهاي دامپروري زنانی که در محیط

خاطر تحصیالت باالتر  و بهکنند آموزشی حضور پیدا می
و دسترسی به منابع اطالعاتی زیادتر تمایل کمتري به 

کنند. همچنین، مشارکت در کارهاي دامپروري پیدا می
شود، کارهاي هنگامی که مردان خانه زیادتر می

ها انجام داده و لذا تأثیري منفی دامپروري را بیشتر آن
مپروري هاي داروي میزان مشارکت زنان در فعالیت

هاي بیشتري گذاشته است. همچنین زنانی که مشورت
هاي دامپروري ارائه به مردان خود در خصوص فعالیت
صورت مثبت ها بهکرده بودند، روي مشارکت آن

 تأثیر زنان شهر به رفتن دفعات تاثیرگذاشته بود. تعداد

است،  گذاشته مشارکت میزان روي داريمعنی و مثبت
ود دارد که زنانی که ارتباطات گرچه این فرضیه وج

بیرونی و تعامل بیشتري با سایر جوامع دارند، احتماالً 
نسبت به انجام کارهاي کشاورزي و دامپروري رغبت 
کمتري داشته باشند ولی در این تحقیق فرضیه فوق 
تائید نشد. یکی از دالیل موجود در این زمینه به هدف از 

که اکثراً براي دیدن  گرددهاي زنان به شهر برمیمراجعه
اقوام بوده است و خانوارهاي با دام بیشتر معموالً در 

هاي دامی از قبیل موقع دیدن اقوام با خودشان فرآورده
دهند و پنیر، کره، روغن حیوانی و ماست را سوغاتی می

لذا زنان داراي دام بیشتر و مشارکت بیشتر نیز بیشتر به 
 بودند. دیدن اقوام خودشان در شهر رفته 

 پیشنهادها
ترین نتایج تحقیق نشان داد که تلویزیون مهم  -1

 آید و حساب میکانال کسب اطالعات زنان روستایی به
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 روشونشریه، بر هاي چاپی مانند مطالعهدر مقابل از رسانه
 چاپی و روزنامه استفاده کمتري داشتند، یکی از این

سوادي هاي چاپی و کمدالیل عدم دسترسی  به رسانه
ید با زنان منطقه بود. در این زمنیه دولت و سایر نهادها

ي هایی را براي آموزش و توانمندسازها و پروژهبرنامه
 هاي دامپروريوري فعالیتزنان در زمینه ارتقاي بهره

ر دهی کنند. با این اقدام نه تنها سهم زنان دسازمان
 درآمد خانوار بلکه در درآمدهاي ملی نیز  افزایش

 یابد. می
اساس اظهار زنان مورد مطالعه آنان در هیچ  بر -2

هاي دامپروري مشارکت دوره آموزشی مربوط به فعالیت
گردد دلیل این مسئله مورد نکرده بودند، لذا پیشنهاد می

هاي مسئول شناسایی قرار گیرد و اگر توسط سازمان
اي برگزار نشده است، در آینده نسبت به هیچ دوره

هاي مربوطه بصورت دیداري اقدام و اجراي دورهطراحی 
هاي بخش که مشارکت زنان درگردد. ازآنجایی

شیردوشی، تولیدمثل، تغذیه و مسایل بهداشتی باال بود، 
هاي هاي الزم در زمینه روششود تا آموزشتوصیه می

ها ارایه گردد. نوین و صحیح در این زمینه به آن
برگزار شده است ولی  هاییکه دورههمچنین درصورتی

اند، نیز پیشنهاد زنان روستایی در آن مشارکت نکرده
شود  دالیل این عدم مشارکت و تالش براي رفع این می

دالیل در آینده صورت گیرد تا با توانمندسازي زنان 
هاي وري فعالیتروستایی منطقه زمینه ارتقاي بهره

 دامپروري میسر گردد.  
ها عضو هیچ نهاد یا سازمانی طبق اظهار زنان آن -3

گردد دالیل عدم عضو بودن نبودند، لذا پیشنهاد می
منطقه یا عدم تمایل  دو جنبه نبود تعاونی در زنان، از

 زنان روستایی مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد. 
هاي بیشتر زنان سرپرست خانوار در فعالیت -4

دامپروري مشارکت بیشتري داشتند و با فروش 
هاي مربوطه و نیز خود دام معاش خانواده را وردهفرآ

ها کردند. لذا نیاز است که جایگاه این خانوادهتأمین می
هم در سطح محلی و هم ملی بیشتر مورد شناسایی قرار 

ها حمایت بیشتري گیرد و ضمن قدردانی از این خانواده
از این زنان در راستاي بهبود معیشت و اقتصاد این 

 رت بگیرد. خانوارها صو
توجه به اینکه دامپروري فعالیت غالب این  با  -5

هاي نوین منطقه است لذا توسعه و ترویج فناوري
دامپروري مرتبط با الگوي مشارکت زنان روستایی براي 
از بین بردن تصور رایج در مورد سنتی بودن دامپروري و 
نشان دادن پیوند بین دامپروري و فناوري نوین براي 

ن روستایی تحصیل کرده در زمینه دامپروري جلب زنا
 گردد. پیشنهاد می
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