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 دهيچک

ماؤ ر بار مشااركت ی عوامل اجتماع یكانون ليتحل هدي حاضر با قيتحق بسياری دارد  تياهم یكشاورز یهاتيان در فعالمشاركت زن

 نياا ی  جامعاه آماارديباه انجاام رسا (،0913-0911سال ) دشت مغان،در  یپس از برداشت محصولا  كشاورز ا يدر عمل يیزنان روستا

عنوان حجام نموناه انتخاام نفر از آناان باه 001كه با استفاده از فرمول كوكران  ( بود=0919Nدشت مغان )باغداران  هيپژوهش شامل كل

 متخصصان اساتفاده شاد و ديدگاهپرسشنامه از  اعتبار تعيين منظور ساخته استفاده شد  به ها از پرسشنامه محققداده یآورجمع یشدند  برا

نقال، انباار كاردن،  و شاامل حمال قيتحق ی وابستهرهاي  متغقرار گرفت دييتممورد  (31/1با استفاده از آلفای كرونباخ )آن  يیايپا هم نين

عنوان باه زيان انياو مرب اياروستا، صندوق اعتبارا  خرد و انجمن اول یشورا د،يتول یدر تعاون تيبودند  عضو یابيو بازار یبندبسته ،یفرآور

 یابيابازار یهاامهار  یدارا ردناد،كیم تيافعال دياتول یهاایكه در تعاون یداراننشان داد، باغ جي  نتاندمستقل مدنظر قرار گرفت یرهايمتغ

صاندوق اعتباارا   ريامتغدهد كه نتايج نشان می بالاتر برخوردار بودند  یهاروستا از مهار  یباغداران عضو شورا كهیبودند، درحال یكمتر

تعااونی تولياد  ريامتغ آن از پاسكند  می نييتبدرصد از واريانس كل را  11 رببالغی كانونی رهايمتغخرد زنان روستايی در ا ر همبستگی با 

هاای تحقياق حاضار آماوزش نمايند  با توجه به يافتاهی كانونی تبيين میرهايمتغدرصد از واريانس كل را از طريق همبستگی با  09 بربالغ

نهااد و غياره در زميناه های مردمروستايی، جهاد كشاورزی، سازمان جانبه اعضا و مديران تعاونی توسط سازمان تعاونبيرونی )آموزشی همه

ها و شوراهای روستايی از يکديگر در زمينه بازارياابی و فروش و بازاريابی محصولا  خود( و آموزش درونی )يادگيری متقابل اعضای تعاونی

های حمايتی از بخاش ادی )سرمايه سياسی(، اتخاذ سياستای در سط  فردی )سرمايه اجتماعی( و در سط  نهغيره(، ايجاد ارتباطا  شبکه

هاای دولتای های خرد روستايی با حمايتها با دخالت صندوقتعاون و شورای روستا )بيمه محصولا ، بازاريابی، اعتبارا ( و ايجاد زيرساخت

 گردد پيشنهاد می
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 مقدمه

های اخير دهد كه طی سالشاخص توسعه جنسيتی نشان می

مشاركت اقتصادی زنان افزايش يافته است؛ با اين حال هنوز هم 

تفاو  چشمگيری در سهم مشاركت زناان و ماردان وجاود دارد 

(  ايان تفااو  در كشاورهای در 0911عالم و همکاران، )مدرسی

از كشورهای توسعه يافتاه اسات  در  حال توسعه به مراتب بيشتر

های اخير نرخ مشاركت زنان در بازار كار افزايش يافته است  سال

درصد  0/1ها از ميزان دهد كه نرخ مشاركت آنشواهد نشان می

رسيده و پس از آن  0910درصد در سال  1/09به  0911در سال 

 0911ده اسات  در ساال يدرصد رس 00به ميزان  0919در سال 

رسايده اسات  در  1/01عيت مشاركت بهبود يافته و به مقدار وض

حال حاضر نرخ مشاركت اقتصادی زنان باا ماردان تاا حادودی 

ميازان مشااركت  0911طاوری كاه در ساال به كند؛برابری می

بوده اسات )درگااه آماار ملای اياران،  1/01اقتصادی زنان برابر 

0911 ) 

های مختل  حوزههای اقتصادی در مشاركت زنان در فعاليت

خدما ، صنعت و كشاورزی حائز اهميت است؛ اما نرخ مشااركت 

طور متاوازن توزياع نشاده اسات  ها بهها در تمامی اين حوزهآن

دهد كه نرخ مشاركت زنان در بخش كشااورزی آمارها نشان می

بوده اسات  9/03و برای مردان برابر  3/00برابر  0913طی سال 

(  اين موضوع حاكی از آن است كه 0911 )درگاه آمار ملی ايران،

بخش كشاورزی پتانسيل قابل توجهی برای مشاركت زناان دارد 

كناد  باا نرخ مشاركت زنان با مردان برابری مای در اين زمينه و

توجه به آنکه بخش كشاورزی كاربر بوده و نيازمند حجم زياادی 

در  گياری از نياروی كاار ماردباشد، بهرههای يدی میاز فعاليت

مقايسه با نيروی كار زن در آن از كارايی بيشتری برخوردار است  

های كشااورزی دهد، آن بخش از فعاليتشواهد ميدانی نشان می

طور معمول توسط زنان كه نيازمند نيرو و انرژی كمتری است، به

؛ 0101و همکااران،  0؛ كولااول0111، 0شاود )اشارفیانجام مای

هاا در ايان ترين فعالياتيکی از عمده  (0101، 9آكينتولا و فاكويا

 باشااد خصااوص، عمليااا  پااس از برداشاات محصااولا  ماای

ناپذيری از نظاام تولياد های پس از برداشت بخش جدايیفعاليت

تاا  برداشاتزماان برگيرنده يکسری عمليا  از  غذا هستند و در

هاا شاامل باشاند  ايان فعاليتمی كننادهتحويل آن باه مصاري

خاشاا  وكردن )پا  كردن خا ن، بوجاریكردخشک برداشت،

 بنادی،بسته سازی، فرآوری،ذخيره از حبوبا  و ساير محصولا (،

و همکااران،  1)عباسباشند می ونقلحملآوری، بازاريابی و عمل

-برای نمونه در افغانستان، زنان به اندازه مردان فعاليات(  0101

-ناه، در فعالياتدهند و در كنار امور خاهای كشاورزی انجام می

اسات، شاركت  1های كشاورزی كه از نظر نيروی كار محادودتر

ها، شواهد جهاانی نشاان (  افزون بر اين0111كنند )اشرفی، می

های دهد كه بسته به مناطق جغرافيايی مختل  و نوع فعاليتمی

ها دارند  كشاورزی، زنان سهم مختلفی برای مشاركت در فعاليت

درصاد )مانناد منااطقی از آمريکاای  01قل توانند حاداها میآن

هاای در فعاليات درصد )مانناد موزامبياک( 11لاتين( تا بيش از 

كشاورزی سهيم شوند  در كشورهای در حال توسعه ايان ميازان 

(  هم ناين، 0101، 1درصد است )استراتون و گالاهر 19در حدود 

درصاد  11(، باالغ بار 0101المللای كاار )طبق آمار سازمان بين

نيروی كار كشاورزی را در آسيای جنوبی و صحرای آفريقا، زناان 

 دهند  تشکيل می

های كشاورزی زنان در مقياس كوچک به ندر  برای فعاليت

طاور عماده باه هاا باهكناد، بناابراين آنامرار معاش كفايت می
                                                                                           
1 - Ashrafi 

2 - Kolawole 

3 - Akintola & Fakoya 

4 - Abass 

5- labour-intensive activities 

6 - Stratton & Gallaher 
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پردازند  بدين ترتياب، هايی ديگری در خارج از مزرعه میفعاليت

هاای اجتمااعی و ای خود نظير سرمايهرمايهها ساير اشکال سآن

(  عوامال 0109، 0دهناد )هاوپ و كاورمانسانی را توساعه مای

اجتماعی متعددی در خصوص مشاركت زناان وجاود دارد  بارای 

-هاا، مهاار ها در تشکلنمونه سط  دانش، ميزان مشاركت آن

های اجتماعی و غيره از عوامل اجتماعی مهم در اين زميناه باه 

-( بيان می0101و همکاران ) 0رود  در اين راستا، محمدیشمار م

طاور های كشااورزی باهكنند كه زنان برای مشاركت در فعاليت

عمده با مشکلا  جدی مانند فقادان داناش تکنولوژياک، عادم 

های اجتماعی ا فرهنگای و گيری، محدوديتتوانايی در تصميم

اران و همکا 9عدم آماوزش مواجاه هساتند  هم ناين، ايدريساا

( عوامل اجتماعی مشاركت زناان در بخاش كشااورزی را 0111)

اند  به نظار ها دانستهمشتمل بر سن، تحصيلا  و شغل اصلی آن

رسد شغل به عنوان متغيری كه بيانگر پايگاه اجتمااعی زناان می

و  1است، مورد توجه قارار گرفتاه اسات  در هماين راساتا، گيال

عنوان مولفه مهمای ان را به(، پايگاه اجتماعی زن0111همکاران )

های كشاورزی مورد توجاه ها در فعاليتدر خصوص مشاركت آن

 اند   قرار داده

مطالعا  تجربی متعاددی در خصاوص مشااركت اجتمااعی 

های اقتصادی انجام شده اسات كاه باه چنادين زنان در فعاليت

 مورد از آنها در ادامه اشاره شده است:

بررسی خود بر روی مشاركت ( در 0911حجازی و همکاران )

هااای پااس از برداشاات محصااولا  كشاااورزی زنااان در فعالياات

های های آموزشی ا ترويجی و استفاده از كانالدريافتند كه دوره

طاور عماده بار مشااركت زناان در عملياا  پاس از ارتباطی به

  برداشت مؤ ر است  

                                                                                           
1 - Hoppe and Korb 

2 - Muhammad 

3 - Idrisa 

4 - Gill 

باا هادي تحليال نيازهاای  (0911) دهکردی و بابايیكرمی

اتی زنان روستايی جهت مديريت پايدار منابع طبيعی به اين اطلاع

نتيجااه رساايدند كااه زناااان روساااتايی از طرياااق راهبردهاااای 

معيشات كشااورزی و غيار كشاورزی در تاممين معيشات خانوار 

ی برداشت و فارآوری محصاولا  زمينه خود مؤ ر بودند  آنان در

های جديااد صاتهاای روز، فرباغی و لبنی، بافت فرش با طرح

های ناوين كشااورزی، اشاتغال غير كشاورزی، اشتغال در فعاليت

زيسات های مختل  حفاظت و احيای منابع طبيعی و محيطروش

و سط  سواد، نيااز به كسب اطلاعا  و تقويت آگاهی و مهاار  

ی محيطی آنان در زمينهداشتند  هم نين لازم بود نگرش زيست

وستايی بهبود يابد  فراگيار نباودن مديريت مناسب پسماندهای ر

ضع  جسمانی بين زناان روساتايی ظرفيات مناسابی را فاراهم 

گيری از نيروی انسانی كافی و برخاورداری نموده است تا با بهره

های آنان فاراهم از سلامت جسمانی، زمينه افزايش ساير ظرفيت

های ماذكور افزايی زنان در زمينهگردد  اين نيازها ضرور  دانش

های لازم و فراهم نمودن شرايط لازم برای ايجاد و تقويت مهار 

 دهد را نشان می

در مطالعه خود نشان دادند كاه  (0100و همکاران ) 1حجازی

 باشاندمی محلی هایداده و منابع ارتباطی، هایترين عاملمهم

 دارمعنی و مثبت ایرابطه كه دادند نشان همبستگی تحليل نتايج

 مناابع و هااداده از اساتفاده ميازان و مشاركت بستهوا متغير بين

 وجاود جمعی هایرسانه و سازمانی ارتباطی منابع شامل ارتباطی

در مطالعه خود به اين نتيجه  (0931آقابين )و يوسفی و وقی  دارد

 باا زناان هالمت و سن بين دارمعنیای منفی و رسيدند كه رابطه

 نتيجاه ايان باه چناين،هم .دارد وجاود هاآن اجتماعی مشاركت

 تاربيش ارتباطی هایكانال از استفاده مقدار چه هر كه اندرسيده

طور كاه اشااره شاد ياباد  هماانمی افازايش نيز مشاركت باشد،

عواماال متعااددی در كاام و كياا  مشاااركت زنااان روسااتايی در 

                                                                                           
5 - Hejazi 
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نوباه خاود  های پس از برداشت نقش دارند كه هريک بهفعاليت

و افازايش مشااركت زناان روساتايی نقاش  توانند در توسعهمی

باه دليال تناوع وضاعيت  اياراناساسی و مؤ ری ايفا نمايند  در 

اقتصااادی، اجتماااعی، جغرافيااايی و الگااوی مشاااركت زنااان در 

های كشاورزی، مشاركت زنان تحت تم ير شرايط و عوامل فعاليت

ترين گيارد كاه ايان اساسایمختل  فردی و اجتماعی قارار می

هاای پاس از نحوه و ميزان مشاركت زناان در فعاليتمشکل در 

 برداشت محصولا  كشاورزی است 

بررسای و با توجه به آن ه مطرح شد، تحقيق حاضر درصادد 

شناخت عوامل تم يرگذار بر كم و كي  مشاركت زناان روساتايی 

در   باشادمیهای پس از برداشت محصولا  كشاورزی در فعاليت

بررسای وضايعت  تحقيق عبارتند از: اين راستا، اهداي اختصاصی

بررسی وضايعت فعاليات ، مطالعه عوامل اجتماعی در نمونه مورد

و  هاای پاس از برداشاتزنان روستايی مورد مطالعاه در فعاليت

يافتن تركيبا  خطی از متغيرهای مستقل و وابسته تبيين كنناده 

هاای پاس از روابط نسبی عوامل اجتماعی و مشاركت در فعاليت

است  ضرور  انجام اين مطالعه از آن جهت اسات كاه  تبرداش

هاای مؤ ر بر مشاركت زنان روساتايی در فعالياتشناخت عوامل 

راهکارهاای  پس از برداشت محصاولا  كشااورزی زمينا  ارائاه

هاای در فعاليت آناانمنظور افزايش جلب مشااركت مؤ ری را به

نين، كند  هم را فراهم میپس از برداشت محصولا  كشاورزی 

تواند با بررسای اين مطالعه از آن جهت حائز اهميت است كه می

هاای اين مجموعه عوامل وضعيت مشاركت زناان را در فعاليات

 پس از برداشت تعيين نمايد 

 

 هامواد و روش

 هادي بااباشد و همبستگی می-اين پژوهش از نوع توصيفی

عوامل اجتمااعی و مشااركت زناان روساتايی در  تحليل كانونی

عمليا  پس از برداشت محصولا  كشااورزی )در دشات مغاان( 

شهرستان  نيتریشمال لومترمربع،يك 0111مساحت گرديد   انجام

 01و درجاه 91 نيبا یاضير تيكه از لحاظ موقع باشد؛یاستان م

 قهيدق91درجه و11و یعر  شمال قهيدق 10 درجه و 91تا  قهيدق

واقع شده  چينويگرالنهاراز نص  یشرق لطو قهيدق01درجه و13تا

شهرساتان  نيمتر ارتفاع دارد  ا 11طور متوسط به ايو از سط  در

از غارم باه  جاان،يآذربا یاز شمال به رودخاناه ارس و جمهاور

 یاز شرق به جمهاور ،یشرق جانياستان آذربا بردريشهرستان كل

 سوار لهيب یهابه شهرستان یو از جنوم و جنوم غرب جانيآذربا

هم نين با توجه به اينکه پاژوهش در   گرددیمحدود م یو گرم

افاق  لحااظ ازاست   گرفتهانجاميک مقطع زمانی خاص و معين 

به لحاظ آماری  هست؛ وهای تک مقطعی زمانی، از نوع پژوهش

ای اسات  ايان مقايساه -ی از نوع توصايفی و علایپردازدادهو 

تحقيق با توجه به هدي كلی و اختصاصای در دو فااز مطالعاا  

 شادهانجامای و مطالعاا  ميادانی و مطالعاا  ميادانی تابخانهك

هاای ميادانی از فان پيماايش اساتفاده ی دادهآورجمعاست  در 

ادبياا   مرورباهو تادوين اهاداي  مسائلهگرديد  پس از تعياين 

سوابق پرداخته شد  جامعه آماری ايان پاژوهش كلياه باغاداران 

ده از فرماول باود كاه باا اساتفا (=N 0011)دشت مغان شاامل 

(  =001Nحجاام نمونااه انتخااام شاادند ) عنوانبااهكااوكران 

ی پژوهش محقق سااخته باود كاه باا بررسای مناابع پرسشنامه

مختل  تدوين گرديده است  متغير مستقل تحقيق شامل عوامال 

هاای پاس از برداشات اجتماعی و متغيار وابساته شاامل فعاليت

عوامال   در اين تحقياق بارای سانجش هستمحصولا  باغی 

  خيلای 0اجتماعی از چهار گويه در مقياس پنج طيفی ليکار  )

است كه در انتها حاصل جمع  شده استفاده  خيلی زياد(  1كم تا 

ی افاصلهها در مقياس ها، نمره متغيربه گويه شدهدادهی هاپاسخ

تعيين روايی پرسشنامه از نظار متخصصاان  منظوربه  آمددستبه

قارار گرفات  در ايان  ديياتمپايايی آن مورد  استفاده شد و مقدار

هاای از پرسشنامه با كماک روش آمدهدستبهپژوهش، اطلاعا  

ماورد  00نساخه  SPSSافزار توصيفی و استنباطی و استفاده نرم

هاايی قرار گرفت  در بخش آمار توصيفی، از آماره ليوتحلهيتجز
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اطی از نظير فراوانی، درصاد و مياانگين و در بخاش آماار اساتنب

 یهمبسااتگروش تحلياال همبسااتگی كااانونی اسااتفاده گرديااد  

چندگانه است كه  ونيرگرس افتهي ميمتعاري، شکل تعم اي یكانون

 كنادیاضافه ما ینيب شيوابسته را به معادله پ ريمتغ کياز  شيب

 «نيبهتار» نيچندگانه ب یهمبستگ بيشود كه ضر یم یادآوري

دهاد  یبسته را نشاان موا ريمتغ کيمستقل و  یرهايمتغ بيترك

وابسته توسعه  ريمتغ کياز  شيرا به ب ليتحل ،یكانون یهمبستگ

چناد  ،یكاانون یهمبساتگ ليادر تحل گر،يدهد، به عبار  د یم

هام  بيضار نياا  وابسته وجاود دارد ريمستقل و چند متغ ريمتغ

مساتقل و وابساته را در  یرهااياز متغ کيهر  یتم ير نسب نيچن

 دياتوان یشاما ما نيدهاد، بناابرا یان مانشا یكانون یهمبستگ

مجموعاه نمارا ،  نيدر رواباط با رياكه كدام متغ ديمشاهده كن

 را دارد  تياهم نيشتريب

 

 ها و بحثيافته

های حاصل از آمار توصيفی در خصوص توزيع فراوانای يافته

 مطالعاه ماوردپاسخگويان نشان داد كه ميانگين سان باغاداران 

ساال باوده  03كمينه سن برابار باا و  13و بيشينه سن   10/10

، و ميانگين سابقه كاار كشااورزی زناان هاافتهيبا توجه به است  

نفار  11/9سال و ميانگين تعداد اعضای خانوار آن ها  11/01نيز 

نفار باوده اسات  10/0و ميانگين تعداد اعضای فرزندان خاانوار 

نی های تحقيق نشان می دهد كه بيشترين فراوا(  يافته0جدول )

باا فراوانای  متمهالدر بخش وضيعت تاهل مربو، است به زنان 

 1درصد و كمترين فراوانی مربو، به زنان مجرد باا فراوانای  11

 عياتوز  يحاصال از توصا یهااافتاهي(  0)جادول درصد است 

كه بيشاترين فراوانای مرباو، باه  نشان داد انيپاسخگو یفراوان

فراوانای مرباو، درصد( و كمترين  0/03مدر  تحصيلی ديذلم )

( بار اسااس 9باشد  جدول )درصد( می 0/1) ذلميدفوقبه مدر  

درصاد و  1/91دار باا نتايج بيشترين فراوانی مربو، به زنان خانه

درصد می باشاد   1/0كمترين فراوانی مربو، به زنان محصل با 

  (1جدول )

 

 

 یپاسخگويان براساس طبقات سن یتوزيع فراون .6جدول 

هنيبيش نهكمي  نميانگي   متغيير 

13 03 10/10  سن 

13 0 09/01  سابقه كار 

3 0 30/9 هتعداد اعضا خانواد   

3 0 30/9  تعداد فرزند 

 

 وضيعت تأهلپاسخگويان براساس  یتوزيع فراون .2جدول 

لوضبعت تاه فراوانی درصد فراوانی  

 مجرد 01 1
 متمهل 011 11
1/00  بيوه 01 

 جمع 001 011

 

 ميزان تحصيلاتپاسخگويان براساس  یراونتوزيع ف. 0جدول

اتسطح تحصيل فراوانی درصد فراوانی  

3/09 سوادبی 11   

1/01  زير سيکل 91 
1/01  سيکل 99 

0/03  ديذلم 11 
0/1  فوق ديذلم 09 
1/3 رليسانس و بالات 03   

 كل 001 011

 

 شغلپاسخگويان براساس  یتوزيع فراون .4جدول 

راوانیدرصد ف فراوانی نوع شغل  

1/91  خانه دار 11 

0/01  باغدار 11 
9/9  دامدار 1 
0/1 طيورپرورش دهنده 00   

1/00 دستی توليد كننده صنايع 01   

0/1  كارمند 01 
1/1  كارگر كشاورزی 00 
1/0  محصل 1 

 كل 001 011

 

ی بناادتياولواز تحقيااق در رابطااه بااا  آمدهدسااتبهنتااايج 

ركت زنااان روسااتايی در مياازان مشااا كنناادهنييتبهااای گويااه
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باغی بيانگر آن است كاه های پس از برداشت محصولا  فعاليت

دارای سه بعد است كه فعالت زنان در حمل باار  ونقلحملگويه 

از باغ تا انباار اولويات اول را باه خاود اختصااص داده و چيادن 

ی ميوه در ماشين حمل بار اولويت آخر را دارد  هم ناين هاجعبه

ردن دارای چهار بعد است كه انبار كردن مواد غذايی گويه انبار ك

برای خانه به ترتيب اولويت اول و آماده كردن انبار اولويات آخار 

 (  1را به خود اختصاص داده است )جدول 

 

 نقل وحمل. فراوانی و درصد متغيرهای 9جدول 

 گويه

 ونقلحمل

 خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم اصلاً
ميانگين 

 ایرتبه

 حمل بار از باغ تا انبار
 1/0 1/00 3/01 1/01 0/01 01 درصد

13/0 
 1 01 90 99 11 10 فراوانی نسبی

حمل بار از انبار تا محل 
 فروش

 9/0 0/1 0/01 1/00 91 9/0 درصد
01/0 

 01 01 90 01 19 11 فراوانی نسبی

ی ميوه در هاجعبهچيدن 
 ماشين حمل بار

 9/9 1/1 1/01 9/09 0/01 11 درصد
01/0 

 1 00 00 03 11 31 فراوانی نسبی

  1 اديز، خيلی 1، زياد 9، متوسط 0، كم 0، خيلی كم 1اصلاً مقياس: طي  ليکر : 
 

 . فراوانی و درصد فراوانی متغيرهای انبار كردن1جدول 

 گويه

 انبار كردن

 خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم اصلاً
ميانگين 

 رتبه ای

ن مواد غذايی انبار كرد
 برای خانه

 0/1 1/01 1/01 9/09 1/00 00 درصد
11/9 

 01 10 13 03 01 09 فراوانی نسبی

ذخيره كردن محصولا  
 تازه

 3/9 9/01 0/91 1/03 0/01 1/00 درصد
91/9 

 3 91 11 91 90 01 فراوانی نسبی

انبار كردن محصولا  
 برای فروش

 3/9 0/03 1/91 9/01 1/01 1/01 درصد
01/9 

 3 93 11 91 91 99 فراوانی نسبی

 آماده كردن انبار
 3 91 11 10 11 91 درصد

00/9 
 3/9 0/01 1/00 1/01 1/00 0/01 فراوانی نسبی

  1 اديز، خيلی 1، زياد 9، متوسط 0، كم 0، خيلی كم 1اصلاً مقياس: طي  ليکر : 
 

 . فراوانی و درصد فراوانی متغيرهای بازاريابی7جدول 

 هگوي

 بازاريابی

 خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم اصلاً
ميانگين 

 ایرتبه

فروش مازاد توليدا  از 
ی فروشخردهطريق 

 )فروش تازه محصولا (

 9/9 1/1 1/00 1/00 0/03 9/01 درصد
31/0 

 1 01 11 13 93 10 فراوانی نسبی

 30/0 1/0 1/03 1/03 9/09 0/03 3/01 درصدهای فروش فراورده
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توليدی از طريق 
فروش پس ) یفروشخرده

 اوری(از فر
 1 01 91 11 93 10 فراوانی نسبی

  1 اديز، خيلی 1، زياد 9، متوسط 0، كم 0، خيلی كم 1اصلاً مقياس: طي  ليکر : 
 

 یبندبسته. فراوانی و درصد فراوانی متغيرهای 1جدول 

 گويه

 یبندبسته

 ادخيلی زي زياد متوسط كم خيلی كم اصلاً
ميانگين 

 ایرتبه

های ی فراوردهبندبسته
 توليدی

 9/1 1/00 1/01 01 3/01 0/03 درصد
11/0 

 1 01 19 10 10 93 فراوانی نسبی

ها يا وزن كردن بسته
 هاجعبه

 1/1 1 9/01 00 0/01 1/00 درصد
11/0 

 00 01 91 11 11 13 فراوانی نسبی

ميوه سالم از  جدا كردن
 ناسالم

 00 0/03 1/00 1/03 0/03 1/00 درصد
11/9 

 09 93 11 91 93 01 فراوانی نسبی

ی كردن بنددرجه
 محصولا 

 3/1 0/01 3/09 1/03 1/00 0/01 درصد
01/9 

 01 90 11 91 11 91 فراوانی نسبی

  1 اديز، خيلی 1، زياد 9، متوسط 0، كم 0، خيلی كم 1اصلاً مقياس: طي  ليکر : 

 

 د فراوانی متغيرهای فرآوری. فراوانی و درص5جدول 

 گويه

 فرآوری

 خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم اصلاً
ميانگين 

 ایرتبه

 خشکبار هيته
 1/00 1/00 0/91 3/09 00 1/1 درصد

10/9 
 01 11 11 01 09 00 فراوانی نسبی

 شور اريو خ یترش هيته
 1/01 1/90 3/09 1/1 9/1 1/0 درصد

13/1 
 10 11 11 01 1 9 فراوانی نسبی

 مربا هيته
 9/01 1/93 1/01 1/1 3/1 1/0 درصد

10/1 
 10 30 19 01 01 1 فراوانی نسبی

پا  كردن حبوبا  و 
 جا يسبز

 1/1 9/09 9/91 1/00 1/01 9/1 درصد
13/9 

 01 03 10 13 91 1 فراوانی نسبی

 جا يكردن سبزخشک
 0/3 00 3/91 9/01 3/01 0/1 درصد

10/9 
 01 09 19 10 90 01 نسبیفراوانی 

 لواشک هيته
 01/1 0/01 1/01 0/01 3/09 01 0/1 درصد

  19 13 91 01 00 09 فراوانی نسبی

 یهایكردن سبز زيتم
 یاشهير

 0/3 1 1/03 1/00 3/01 1/01 درصد
09/9 

 01 01 11 13 90 91 فراوانی نسبی

 رهيكردن و ذخخشک
 علوفه

 1/1 1/3 3/01 9/01 1/00 9/01 درصد
00/9 

 01 03 10 10 11 91 فراوانی نسبی

  1 اديز، خيلی 1، زياد 9، متوسط 0، كم 0، خيلی كم 1اصلاً مقياس: طي  ليکر : 

 

بندی دارای دارد  هم نين گوياه بساته قرارزنان در اولويت اول گويه فرآری دارای هشت بعد است كه تهيه خشاکبار توساط 
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های توليدی اولويات اول و راوردهی فبندبستهچهار بعد است كه 

ی كردن محصولا  اولويت آخار را دارد و در رابطاه باا بنددرجه

گويااه بازاريااابی بااه ترتيااب، فااروش مااازاد تولياادا  از طريااق 

ی )فاروش تاازه محصاولا (، اولويات اول و فاروش فروشخرده

فااروش پااس از ) یفروشااخردههااای تولياادی از طريااق فراورده

 عدی را به خود اختصاص داده است فراوری(، اولويت ب

 

 

 آمار استنباطی

هاای تحليال چناد روش ازجملاهتحليل همبستگی كانونی، 

گرديد   ارائه 0191كه ابتدا توسط هتلينگ در سال  هستمتغيره 

هاای چندگاناه خطای همبساتگی كاانونی جازو روش كه ازآنجا

های روش گونهنياگردد، بنابراين مفروضاتی كه در محسوم می

ی ياا افاصالهی، انسايهام وارآماری نظير، خطی باودن رواباط، 

و غيره وجود دارد، در مورد ايان روش ها دادهی بودن افاصلهشبه

تحليل همبساتگی كاانونی نيااز باه  محاسبه باشد نيز صادق می

از متغيرها دارد  يک دسته متغيرهاای مساتقل و دساته  دودسته

متغيرهای مستقل شامل ديگر متغيرهای وابسته  در اين پژوهش 

بعد )تعاونی تولياد، شاورای روساتا، صاندوق اعتباارا  خارد،  1

بعااد  1انجماان اوليااا و مربيااان( و متغيرهااای وابسااته شااامل 

باشاد  ی، بازاريابی( میبندبسته، انبار كردن، فرآوری، ونقلحمل)

دهاد كاه ها نشاان میی ريشهداریمعنهای بررسی نتايج آزمون

 است  داریمعن شدهاستخراجاولين ريشه كانونی 

 

ی مدل عوامل داریمعنی چند متغيره در سطح هاآزمون. 65جدول 

 مشاركت زنان

 یداریمعنسطح  Fتقريب آماره  مقدار هاآزمون
 191/1 131/0 011/1 6پيلايی

 101/1 190/0 019/1 2هتلينگ

                                                                                           
1- Pillais 

2- Hotellings 

 101/1 109/0 311/1 0ويلکز

   01/1 4ری

 

 99/1ميزان ضريب همبستگی كانونی در ريشه اول برابر باا 

های است  نتايج بررسای ريشاه 000/1است و دارای مقدار ويژه 

بوده اسات و ساه  داریمعنباقيمانده نشان داد كه تنها ريشه اول 

نيساتند بار ايان اسااس تاابع  داریمعنآماری  ازنظرريشه بعدی 

 ير و بر مبنای ريشه اول استخراج شد كانونی به شرح ز

(0) -1/11x0 -1/11x0 -1/10x9 +1/10x1 = -91y0-

1/11y0 +11y9 + 1/31y1 - 1/10y1 

بر اين اساس مشخص شد كه باغدارانی كاه در  كه یحالدر 

ی كمتاری در بازارياابی هاامهار تعاونی توليد فعاليت دارناد از 

بر روی ايان مهاار   برخوردار بوده در عضويت در شورای روستا

  دهدیما ر بالايی را نشان 

عضاويت در تعااونی  مساتقل بيانگر متغيار 0x در تابع فوق،

 9x ،شاورای روساتا مساتقل عضاويت در بيانگر متغيار 0xتوليد، 

 بيانگر 1x ،صندوق اعتبارا  خرد مستقل عضويت در بيانگر متغير

م ناين   هاساتمستقل عضويت در انجمن اوليا و مربيان  متغير

 0y، ونقالحملمشاركت در  وابسته بيانگر متغير 0y در تابع فوق،

 بياانگر متغيار 9y ،انباار كاردن وابسته مشااركت در بيانگر متغير

 دروابسته مشااركت  متغير بيانگر 1y ،فراوری وابسته مشاركت در

 باشد وابسته مشاركت در بازاريابی می متغير بيانگر 1y ی،بندبسته

ز لکايو، نگيهتليی، لايپهای ، آماره01ج جدول بر اساس نتاي

دهاد دار هستند  اين موضوع نشاان مایدرصد معنی 1در سط  

 د،ياتول یدر تعااون تيعضاوبين مجموعه متغيير مستقل شاامل 

و  انياو مرب اياروستا، صندوق اعتبارا  خرد و انجمن اول یشورا

 ونقال، انبااركردن،حملمتغييرهای وابسته شاامل مشااركت در 

داری ی از نظر آماری تفااو  معنایابيو بازار یبندبسته ،یفرآور

                                                                                           
3- Wilks 

4- Roys 
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توان دريافت كه مدل آماری حاصال وجود دارد  بدين ترتيب می

 باشد از تحليل كانونی قابل انجام می

كه در بين چهار  دهدیمنشان  شده استانداردضرايب كانونی 

ارا  ، متغير مشااركت در صاندوق اعتباشدهاستخراجتابع كانونی 

اولين همبستگی كانونی برخوردار  خرد بيشترين سهم را در ايجاد

مشاركت در انجمن اوليا و مربياان ساهم  ريمتغ آن از پساست  

بالاتری را نسبت به ديگر متغييرها به خود اختصااص داده اسات  

مشاركت در  ريمتغی بعدی به ترتيب توزيع تابع كانونی هارتبهدر 

 ت در شورای روستا قرار دارند تعاونی توليد و مشارك

 

 

 مربوط به متغييرهای مستقل استانداردشده. ضريب كانونی 66جدول 

 4 0 2 6 ريمتغ

 -100/1 311/1 -111/1 -119/1 تعاونی توليد

 310/1 -001/1 909/1 -119/1 شورای روستا

 -931/1 -109/1 -101/1 -111/1 صندوق اعتبارا  خرد

 111/1 -111/1 -311/1 109/1 انجمن اوليا و مربيان

 

 ی مستقلرهايمتغ. همبستگی بين 62جدول 

 4 0 2 6 ريمتغ

 11/1 10/1 -10/1 -11/1 تعاونی توليد

 10/1 -01/1 11/1 -99/1 شورای روستا

 -10/1 -10/1 -00/1 -10/1 صندوق اعتبارا  خرد زنان روستايی

 90/1 -99/1 -31/1 00/1 انجمن اوليا و مربيان

 

صاندوق اعتباارا  خارد  ريامتغدهد كه نشان می 00 جدول

 11 برباالغی كاانونی رهاايمتغزنان روستايی در ا ر همبستگی با 

 ريامتغ ازآنپاسكناد  می نييتب/ ( از واريانس كل را 10)0درصد 

/ ( از واريانس كل را از طرياق 11)0درصد  09 بربالغتعاونی توليد 

 ريامتغنمايند  پس از دو یی كانونی تبيين مرهايمتغهمبستگی با 

/ ( از 99)0درصاد صاندوق اعتباارا  خارد باا ياازده  ريمتغفوق، 

ی كاانونی تبياين رهاايمتغواريانس كل را از طريق همبستگی با 

انجمان اولياا و مربای در ا ار همبساتگی باا  ريامتغكرده است  

/ ( و كمتارين ميازان از 00)0درصاد  1ی كانونی ميازان رهايمتغ

 كرده است  نييتب واريانس كل را

 

 گيری و پيشنهادهانتيجه

بار  ماؤ رهدي پاژوهش حاضار بررسای عوامال اجتمااعی 

مشاركت زنان روستايی در عمليا  پاس از برداشات محصاولا  

هاای تحليال كاانونی باغی باود  طباق نتاايج حاصال از آزمون

تعاونی توليد فعاليت دارناد  دری كه باغدارمشخص شد كه زنان 

  اين يافته باا اندبرخوردار بودهمتری در بازاريابی های كاز مهار 

(، مطابقت دارد  در واقاع، باه نظار 0919نتايج تحقيقا  نجفی )

های توليدی در امر بازاريابی و فروش محصولا  رسد، تعاونیمی

كاركرد مناسبی نداشته و از سويی ديگر با توجه به اين امار كاه 

اناد باشد نتوانساتهعضا میها آموزش ايکی از كاركردهای تعاونی

های لازم را در خصوص قادر  فاروش كلای و يکجاای آموزش

زنی در بازار را به و مهار  بازاريابی و چانه برده بالامحصولا  را 

اعضای خود انتقال دهند  در خصوص يافته حاضار پيشانهادهای 

 گردد:زير ارائه می

تعاونی  جانبه اعضا و مديرانآموزش بيرونی )آموزشی همه -

هاای ترويجای و توسط اداره تعاون، جهاد كشااورزی و ساازمان
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غيره در زمينه فاروش و بازارياابی محصاولا  خاود( و آماوزش 

ها و شوراهای روستايی از درونی )يادگيری متقابل اعضای تعاونی

ای در يکديگر در زمينه بازاريابی و غيره(، ايجاد ارتباطاا  شابکه

ی( و در ساط  نهاادی )سارمايه سط  فاردی )سارمايه اجتمااع

های حمايتی از بخاش تعااون و شاورای سياسی(، اتخاذ سياست

 روستايی )بيمه محصولا ، بازاريابی، اعتبارا ( 

های كشاورزی كاه در توجه به كاركردها و خدما  تعاونی -

كاركردهاای توليادی،  خصاوصبهباشاد، مای مادنظراساسنامه 

 اريبساهاای كشااورزی ی تعاونیرسانی و بازاريابی و آموزشاطلاع

های مربو، به بخاش تعااون برنامه رأسباشد و بايد در می مهم

 قرار گيرد 

بخاش  انيمتصادگذاران، ماديران و ريزان، سياستبرنامه -

هااايی را در جهاات تقوياات عملکردهااای تعاااون، بايااد سياساات

اين بخش در اساسنامه معطوي دارند  دولات باياد  شدهینيبشيپ

هااا در افاازايش مشاااركت و دخالاات نيازهااای تعاااونی در جهاات

هاای دولتای باياد های خود حركت كند  تمامی سياساتسياست

هاا، اعتبارا  و نهااده نيتمممطابق با شرايط هر منطقه در جهت 

خريد تضمينی و بيماه محصاولا ، آماوزش اعضاا و ماديران و 

هاا و دلالاان صاور  گيارد و از تصاويب و ابلااغ حذي واساطه

 های كلی و نامربو، پرهيز گردد استسي

هم نين طبق نتايج تحليل كانونی مشخص شد كه عضويت 

اسات   شادهیورآفارهای در شورای روستايی سبب بهبود فرآيند

گيال و همکااران  ،(0111اين يافته با نتايج تحقيقاا  ايدريساا )

( مطابقات دارد  باه نظار 0911و حجازی و همکااران ) (0111)

فاازايش تعاماال اجتماااعی و مشاااركت زنااان در رسااد، بااا اماای

عنوان يک كانال ارتباطی مؤ ر، دسترسی پذير بهعضوهای تشکل

ها را با اجتماع و حقوق ها به منابع توليدی را افزايش دهد، آنآن

كناد كماک می هاآناجتماعی خود آشنا كرده و به توانمندسازی 

در  هااآنو افازايش مشااركت  تيمسائولكه خود باعث پذيرش 

در كال نقاش  كهيیآنجا ازگردد  های پس از برداشت میفعاليت

بخش دولتی در عملکرد پس از برداشات محصاولا  كشااورزی 

سايار ی، بازارياابی( ببندبساته، انبار كردن، فارآوری، ونقلحمل)

كه برای جاذم حمايات دولتای، تنهاا راه  است گذارتم يرمهم و 

بيشاتر  دهندهليتشکاجزای  تکتک)كل، از مجموع  0افزايیهم

ايجاد سرمايه  تينها درسرمايه اجتماعی و  است( از طريق ايجاد

هاای و صدای سياسی )از طرياق شاوراهای روساتايی و تعااونی

گردد باا عضاويت باشد  در اين خصوص پيشنهاد میتوليدی( می

نظياار شااوراهای روسااتايی و  عضااو دارهااای افااراد در تشااکل

جبا  تقويت كميات و كيفيات ارتباطاا  های توليدی موتعاونی

 جاهيدرنتبين افراد، ميزان سرمايه اجتماعی ايان نهادهاا شاده و 

در  اتخاذشادهی بر تصميما  گذارتم يرصدای سياسی افراد برای 

 گردد  هاآنمورد 

 ريامتغ هاافتاهياستانداردشاده در  یكاانون بيبا توجه به ضر

 نياولاا جاااديسااهم را در ا نيشااتريمشاااركت اعتبااارا  خاارد ب

مشاخص  افتاهي نياطباق ا  برخاوردار اسات یكانون یهمبستگ

 هطور گساتردزناان، باه یمشااركت یكه كانش اجتمااع شودیم

و  یاز قادر  جمعا نفاعياست كاه اعضاا و افاراد ذ نيمستلزم ا

خرد  یاعتبار یهاصندوق سيكه با تمس مشتر  برخوردار باشند

فاراهم  يیروساتازناان  یامکان برا نيا ،آن یمشاركت تيو ماه

خارد،  یاعتبار یهاصندوق سيبا تمس رسدبه نظر میآمده است  

اعضا  گريوگو با دبحث و گفت ا با حضور در جلس يیزنان روستا

 از برآينادمهار  خاود   ضمن ارتقا ،یو حضور در جلسا  هفتگ

گونااگون  یهااحلكردن راه دايدر پ یو جمع یفرد یهامهار 

 شانهاديپ رناد  طباق يافتاه حاضارببهره مایجهت حل مشکل 

 :شودیم

هاای های اعتباری خرد زنان روستايی باا حماياتصندوق -

هاای ها و شبکهايجاد جاده) یرساختيزدولتی در راستای خدما  

ارتباطی، صانايع تباديلی و فارآوری، سيساتم آبيااری مکاانيزه، 

                                                                                           
1 - Synergy 
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يکذارچگی اراضی، ايجاد انبار ذخيره محصاولا  و باازار فاروش 

 .ن( قرار گيرندمطمئ

 یدارند و رهبران محلا يیبالا لا ياز زنان باسواد كه تحص -

  ه شودكمک گرفتنيز منظور گسترش فرهنگ مشاركت به

ی بناادتياولواز تحقيااق در رابطااه بااا  آمدهدسااتبهنتااايج 

مياازان مشاااركت زنااان روسااتايی در  كنناادهنييتبهااای گويااه

يانگر آن است كاه های پس از برداشت محصولا  باغی بفعاليت

دارای سه بعد است كه فعالت زنان در حمل باار  ونقلحملگويه 

است  بنابراين،  از باغ تا انبار اولويت اول را به خود اختصاص داده

موارد ايمنی از چيدن مياوه تاا  هاوهيمسالم  ونقلحملبايد جهت 

 انبار رعايت گردد 

بار كردن مواد در رابطه با انبار كردن محصولا  باغی گويه ان

غذايی برای خانه اولويت اول را باه خاود اختصااص داده اسات  

بنابراين از آنجا كه بسياری از محصولا  باغی بلافاصاله پاس از 

را بارای مادتی  هااآنشاوند و لاازم اسات برداشت مصري نمی

 ذخيره در تااااس الزمطولانی ذخيره نماود، بناابراين  شيوبكم

 یهامحل درها آن نگهداری با و شود ياراابس دقتها آن نمودن

كيفياات دهنااده كاهش و فساد عواملدر براباار  راهااا آن ،مناسب

 محافظت نمود 

هاای پاس از برداشات فعاليت جملاه ازهاا، بر مبنای يافتاه

 و ريياتغبندی است  بنابراين با توجاه باه محصولا ، مقوله بسته

يع وابساته باه متعدد كه در صانا فنّاورانههای تحولا  و پيشرفت

اسات، باعاث شاده كاه  شاده جااديای بخصوص چاپ بندبسته

عناوان ی علاوه بر نقشی كه در نگهاداری ماواد دارد باهبندبسته

بر فروش مواد غذايی در بازار جهاانی  مؤ ريکی از عوامل پويا و 

ی بندبستهشود كه برای يک بنابراين پيشنهاد می؛ محسوم گردد

ذم مشتری استفاده شود كه برخی خوم عناصر مختلفی برای ج

عبارتنداز: جذابيت در نام، طراحی زيبا، تبليغاا  و قيمات  هاآناز 

  هم نين در رابطه با گويه بازاريابی، فروش ماازاد هستمناسب 

ی )فروش تازه محصاولا (، اولويات فروشخردهتوليدا  از طريق 

ياابی اول را به خود اختصاص داده است  با توجه باه اينکاه بازار

شاود كاه بعاد محصولا  كشاورزی انواع خادماتی را شاامل می

زمانی و بعد مکاانی را مرتفاع سااخته اسات  خادما  بازارياابی 

از طرياق علاائم  كنندهمصاريشود تا ذوق و ساليقه موجب می

ی هاكنناادهنيتممواحاادهای فااراوری و  دكنناادهيتولبااازار، بااه 

وجود يک سيستم كاارا بنابراين ؛ های كشاورزی انتقال يابدنهاده

، منجر به مؤ رابزاری  عنوانبهدر بازاريابی محصولا  باغی، خود 

ی امياری و هاپژوهششود كه با افزايش توليدا  اين بخش می

خادما  بازارياابی  كاه آنجاا از(، مطابقت دارد  0911همکاران )

منجر به  با  بيشتر تولياد و مصاري محصاولا  بااغی منجار 

 گردد:میشود، پيشنهاد می

چنين خدماتی پشتيبانی نموده و ضامن  ارائهها از   تا دولت0

های بازاريابی به تحکايم سااختار آن همات كمک به رشد واحد

 گمارند 

 تيامحصاول باا حما یدر نظام بازار رساان یتحول اساس  0

 یهاهيااتحاد ايا هاایتعااون قيدولت و مشاركت باغداران از طر

 هاهيااتحاد نياكه ا یاستان: خدمات ديدر مناطق عمده تول یمحل

اناد عبار  ند،يبه اعضا  خود عرضه نما توانندیدر سط  استان م

و  ديااتول ختلاا م یهانااهيآمااوزش در زم لا ،يتسااه یاز: اعطااا

و فاروش  ینگهادار د،يادر اماور خر تيافعال ،یابياخدما  بازار

 غيره  محصول و

 یهاایمجهاز باه فنّااور یابيمراكز خدما  بازار سيتمس  9

 یهاانباار و ساردخانه ،یبند، بساتهیبندمانند مراكز درجه ديجد

 مجهز و مدرن 

هاا و شاركت ايتوسط دولت  یبنددرجه آلا نيماش ديخر  1

 یتعااون ايفروشان ها به عمدهآن یمربوطه و واگذار یهاسازمان

 باغداران 
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Abstract 

Women's participation in agricultural activities is very important. The aim of this study was to 

focus on the analysis of social factors affecting the participation of rural women in post-harvest 

operations in the Moghan Plain, (1397-1398). The statistical population of this study included all 

gardeners of Moghan plain (N = 1303) that 210 of them were selected as the sample size using 

Cochran's formula A researcher-made questionnaire was used to collect data. In order to determine 

the validity of the questionnaire, the views of experts were used and also its reliability was confirmed 

using Cronbach's alpha (0.89). Research-related variables included transportation, warehousing, 

processing, packaging, and marketing Membership in the production cooperative, the village 

council, the microcredit fund and the parents 'and educators' association were also considered as 

independent variables. The results showed that gardeners working in production cooperatives had 

less marketing skills, while village council gardeners had higher skills. The results show that the 

variable of rural women microcredit fund due to correlation with focal variables explains 50% (0.71) 

of the total variance. The cooperative variable then explains the total production of 23% 2 (.59) of 

the total variance through correlation with the focal variables. According to the findings of the 

present study, external education (comprehensive training of members and managers of cooperatives 

by the Rural Cooperative Organization, Agricultural Jihad, NGOs, etc. in the field of sales and 

marketing of their products) and internal education (mutual learning of members Cooperatives and 

rural councils from each other in the field of marketing, etc.), establishing network connections at 

the individual level (social capital) and at the institutional level (political capital), adopting 

supportive policies for the cooperative sector and the village council ( Product insurance, marketing, 

credit) and infrastructure development with the involvement of rural micro-funds with government 

support are proposed. 

Keywords: Post-Harvest, Agricultural Cooperatives, Social Participation, Rural Women 

                                                                                                                                                                                                                               

1-M.Sc graduated in Agricultural Management, Department of Agricultural Management and Development, Faculty of 

Economics and Agricultural Development, University of Tehran 

2-Ph.D. student of Agricultural Extension, Department of Agricultural Extension and Education, University of Shiraz 

3-Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Economics and Development, 

University of Tehran 

(*- Corresponding Author Email: miladjoodi@ut.ac.ir) 

DOI: 10.22048/rdsj.2020.236168.1856 

mailto:miladjoodi@ut.ac.ir

