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 چکيده

 مؤثر، کمکی تواندغیرعامل است که میها نیازمند اصول پدافند و حتی سایر بخش زیستبهبود وضعیت کشاورزی و محیط 
 روساتای  دو در روساتایی  زناان متشاکل از   پاژوهش  این آماری جامعه .باشد کشاورزی در بخش دفاعی یزنجیره تکمیل جهت
 جادول  از اساتفاده  با بود که  نفر  372 حجم جامعه برابر .بود خوزستان استان باوی شهرستان مرکزی بخش در تلبومه و صلیعه

ای  ها در این پژوهش، پرسشانامه آوری دادهابزار جمع. انتخاب شدند گیری تصادفی سادهبه روش نمونه  440 مورگانکرجسی و 
مورد تأیید قرار گرفتاه   خوزستان رامین طبیعی منابع و کشاورزی دانشگاه علمی هیأت اعضای نظر از با استفادهاعتبار آن که بود 
 هاای همبساتگی، مقایساه   تغییرات و در بخش آمار استنباطی از آزماون  ای و ضریبمیانگین رتبهدر بخش آمار توصیفی از  .بود

سان و تحصایالت زناان باا بیانش آناان در        بر اساس نتایج حاصل از همبساتگی،  .والیس استفاده گردیدوکروسکال Fمیانگین 
مر میانگین  نتایج بخشی از آزمون مقایسه. .اشتداری دهای پدافند غیرعامل کشاورزی رابطه معنیخصوص میزان اهمیت فعالیت

 و ساطح تحصایالت نشاان داد، زناان     یسان  طبقاات  باین بوط به بینش زنان در خصوص اهمیت پدافند غیرعامل کشاورزی در 
غیرعامال   هاای کشااورزی در چاارچوب پدافناد    از فعالیات  دارای بینشی وسیع و متفاوتی ترو با تحصیالت باال ترروستایی جوان

 . کشاورزی هستند
 

 .زیستروستایی، کشاورزی، محیط پدافند غیرعامل، زنان :های کلیدیواژه
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 مقدمه

 غیرطبیعی و طبیعی بالیای در اثر تهدید و بحران شرایط در ها،اقدامات و فعالیت مجموعه به غیرعامل پدافند
 دهد ممکن کاهش حداقل به را آمده وجود به تلفات و خسارات میزان که اثرات وهدف آن این است  و شودگفته می

 است، ارتباط در زیستمحیط  بهبود و امنیت با که هابخش مهمترین از یکی شکبی .(730 همکاران،  و فرخی)
 جمعیت، رویهبی رشد دلیل به امروزه اما ؛(733 فمی، شعبانعلی و نژادهاشمی) است غیرعامل کشاورزی پدافند بخش
-بی نیازهای رفع جهت بشر تا شده موجب ها،آوریفن از حاصل هایپیشرفت و صنعتی هایفعالیت اقتصادی، رشد

 اندازه ازبیش  مصرف ،( 73 همکاران،  و روستا) نماید طبیعی پوشش تغییر و طبیعت تخریب به اقدام خود انتهای
 افزایش را پذیریآسیب هاتخریب این دهد،می قرار تأثیر تحت شدت به زیست رامحیط  اراضی و مراتع شیمیایی، مواد
 (.733 دهکردی، کرمی) گردندمی طبیعی منابع بر بیشتر فشار موجب خود ینوبه به و داده

فاویر ) خطر معرض در عناصر از محافظت و( 7 40،  توسی و همکاران) پذیریآسیب امنیت و کاهش طورکلیبه 
-مای  نظر به ضروری ،تهدیدات از ماندن امان در جهت غیرعامل پدافند مالحظات کارگیری با به (4 40، 4و همکاران

 اقتصااد  زیسات، محایط  بر را سنگینی عواقب و آثار کشاورزی غیرعامل پدافند اصول رعایت عدم( 733 بوذری، ) رسد
مراتاع،   تخریاب  هاا، دام شادن تلاف   کشااورزی،  کاهش تولیدات، (4004، 7آلبرت و همکاران) جهان سراسر در جوامع

 طبیعای مناابع  و گیاهاان  شاکل  در نامطلوب تغییرات و( 734 عزیزی، ) های زیرزمینیسطح آب افت خاک، فرسایش
 هماراه  به محیطیزیست هایبحران حتی های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ونابسامانی و( 4007، 2یوردانو و همکاران)

 باه  کاه  است موضوعی زندگی در آن اهمیت و زیستمحیط بنابراین ؛( 73 همکاران،  و یگانهمحمدی) خواهد داشت
 در گرفته صورت تحوالت و تغییر وجود که ایگونه به ( 73 یار، سعادت و پور) کرد پوشیآن چشم از تواننمی آسانی
 پساماندهای  رو وجاود ازاین. (4000، 4ریود و همکاران) دهدمی نشان را آن به توجه لزوم زیستمحیط و مختلف علوم

 طبیعای  بالیای از برخی حتی و هاآبراهه مسیر تغییر ها،جنگل تخریب شیمیایی، وکودهای سموم از استفاده خطرناک،
 صاحیح  هایروش کارگیری به عدم و سازدمی مواجه فراوانی محیطیزیست مشکالت را با روستاها( 734 مجلسی، )

 از پساماندها  رهاساازی  هاا، جنگال  زدن آتش درختان، قطع آشامیدنی سالم، آب تأمین مشکل زباله، دفع و آوریجمع
 بهتارین  .ساازد مای  مواجه خطر با را محیط زیست و روستایی افراد زندگی و است روستایی جوامع مشکالت ترینرایج
 اماور  ایان  در روساتایی  زناان  مشارکت و حضور روستائیان، تمامی مشارکت ضمن مشکالت این با مقابله برای گزینه
 استفاده منطقی و شکلی درست به و صحیح نحو به مسائل این با مقابله جهت آنان هایتوانایی از بایستمی که است
یناد  آساازی محایط روساتایی در فر   زیسات روساتاها و پااک   توجه به محیطبنابراین  .(733 مجیدی،  و رحمانی) شود
 در چارچوب پدافناد غیرعامال اماری   طبیعت  تخریبزیست و انهدام شدید محیط به علتروستایی  ریزی توسعه برنامه

جهانی، اطمینان از پایداری همه جانبه توسعه و حفاظت  روی جامعههای پیش ترین برنامه یکی از جدی و ضروری است
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 گسترش که هستند مواجه شدیدی تهدیدات روستاها با از زیرا بسیاری(.  73 زمانی و زارعی، ) استزیست از محیط

 زمین رانش زیرزمینی، هایسفره آب سطح رفتن پایین زراعی، اراضی تغییر کاربری مراتع، و هاجنگل تخریب بیابان،

 پااک  و ساالم  زیستیمحیط از به همین دلیل برخورداری( 733 لنگرودی و یاری، مطیعی) از جمله این تهدیدات است
-زیسات  هاای عرصه در زیستمحیط از اصولی حفاظت رسدمی نظر است، به برخوردار خاصی اهمیت از فرد هر برای

 (.732 محمودی و ویسی، ) به آن بسیار امیدوارکننده خواهد بود توجه صورت جهان، در سراسر در محیطی

 ماردم  هماه  آگاهانه مشارکت روستایی، جوامع زیستمحیط از حفاظت و دکفاییخو به جهت دستیابی ترتیببدین
 کاه  چارا  ؛نادیده گرفات  را روستاییزنان یعنی روستا، جمعیت از نیمی مشارکت تواننمی روایناز ؛است ضروری امری

 دهکردیعسگریان) نیست پذیرامکان روستاییزنان حیاتی نقش به توجه بدون جوامع در پیشرفت و توسعه به دستیابی
 پدافناد  در روستایی زنان نقش شناسایی روستایی، مختلف اقشار فراگیر مشارکت میان در بنابراین .(733 همکاران،  و

 روساتایی  زناان  کاه  آنجا از و است مهم بسیار ایمسئله زیست محیط ویژه به بخش کشاورزی در کشاورزی، عاملغیر
 حاائز  آناان  باه  توجه دهند،می تشکیل روستایی هایبخش در خصوص به را جامعه فعال نیروی از توجهی قابل درصد
 . است اهمیت

-کشاورزی با تأکیاد بار محایط    عاملغیر پدافند در روستایی زنان نقش پژوهش، شناسایی این انجام اصلی هدف

اسات و   ایران غرب جنوب در خوزستان استان های شهرستان از یکی باوی زیست در شهرستان باوی است، شهرستان
باوی به علت فعاال باودن زناان در     شهرستان در روستا 34 بین از تلبومه و صلیعه هاینام با روستا دو پژوهش این در

اما با این وجود آنان با موانعی جهت مشارکت بیشتر خاود و   ؛گرفته است قرار فعالیت کشاورزی، انتخاب و مورد بررسی
شناسایی سطح  و روستایی زنان رو شناسایی موانع مشارکتایناز ؛باشندها روبرو میافزایش آگاهی خود در این فعالیت

غیرعامل از اهداف اختصاصای   پدافند چارچوب در محیطیزیست و کشاورزی هایفعالیت روستایی در مورد بینش زنان
 :این گونه مطر  نمود را پژوهش هایتوان سؤالتحقیق می این در .استنظر این تحقیق  مورد 

 ؟اندکدام کشاورزی غیرعامل پدافند چارچوب در ترویجی هایبرنامه در روستایی زنان مشارکت موانع - 

 پدافناد  چاارچوب  در محیطای زیست و کشاورزی هایفعالیت معضالت خصوص در روستایی زنان بینش سطح -4
 است؟ چگونه غیرعامل کشاورزی

. نادارد باشد، وجود  انجام شده، پژوهشی که به طور مستقیم به این زمینه پرداخته مختلف هایبا توجه به پژوهش
باا  تحقیاق باوده و    تا حدودی نزدیاک باه موضاوع   انجام شده و  کشور خارج و داخل در ها کهرو برخی پژوهشاین از

و  زنان فردی هایویژگی بین رابطه بررسی به(  73 )عنابستانی و همکاران . شود، اشاره میدارد همپوشانیاهداف آن 
 میاان  مشاهد پرداختاه و اظهاار نمودناد، کاه      شهرستان – درزآب دهستان در روستاییتوسعه فرایند در آنان مشارکت
 ارتبااط  آناان  مشاارکت  درآماد باا   سن و بین ندارد و وجود ایرابطه روستاییزنان پذیریمشارکت و فردی هایویژگی
 در آن باه  نسابت  افراد رفتار و زیستمحیط شناختی جامعه به تحلیل(  73 )همچنین ضیاءپور و همکاران  .دارد وجود
روساتایی   منااطق  محیطای در زیسات  کرمانشاه پرداختاه و دریافتناد کاه رفتارهاای     استان شهری و روستایی مناطق
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 میان در و و متأهل مسن افراد میان زیستی درحفظ محیطاین رفتارهای  شهری است، همچنین مناطق از ترمسئوالنه
 هاای فعالیات  در زناان روساتایی   مشاارکت  مواناع  و عوامال  شناسایی به(  73 )قنبری و همکاران  .است بیشتر زنان

 تأهال،  وضاعیت  نیاز  زناان  مشاارکت  مواناع  تارین و اظهار نمودند، مهم شهر پرداخته فریدون در شهرستان کشاورزی
زیسات  محایط  پایدار توسعه در زنان بررسی نقشبه (  73 )اکبری  .است هاآموزش تخصصی نبودن و مردان ممانعت

 عملای  اقادامات  مردان از بیشتر کشورها اکثر در پرداخته و دریافت، زنان( غیرههند، آلبانی، آرژانتین و )در پنجاه کشور 
 حفاظت در بیشتری عملی اقدامات سالمیان زنان و دهندمی انجام منابع از بهینه و مصرف زیستمحیط از حفاظت در
 در مشاارکت  بارای  روساتایی زناان  هایانگیزه تحلیلبه (  73 )بیگی و همکاران علی .دهندمی انجام زیستمحیط از

 هایدوره در شرکت برای روستاییزنان کرمانشاه پرداخته و دریافتند که انگیزه استان ترویجی در و آموزشی هایبرنامه
-در توساعه  روساتایی زناان  مشاارکت  میازان  بررسای به ( 734 )حیدری  .شده است ارزیابی خوب ترویجی و آموزشی

 از رضاایت  اعتمااد و  و بویراحماد پرداختاه و دریافات کاه باین      کهگیلویاه اساتان   جعفر زادهامام روستایی در دهستان
 رابطه زنان مشارکت و میزان سن بین همچنین .ندارد وجود مستقیم رابطه زنان مشارکت و آگاهی اجرا شده، های طر 

 (734 )زارعای   .وجود دارد متأهل و افراد مجرد مشارکت میزان بین معناداری دارد و در نهایت تفاوت وجود مستقیمی
ترین مواناع در  روستایی در بخش کشاورزی پرداخته و دریافت که عمدههای فرا روی زنانتحلیل موانع و محدودیت به

روستایی در بخش کشاورزی عبارتند از نرخ باالی بیسوادی و کم سوادی، حجم زیاد فعالیات زناان،   نقش آفرینی زنان
هاای  منادی از تکنولاوژی و روش  نش، فقر آگاهی و فقدان دسترسی به منابع اطالعاتی، میزان پایین بهرهکم بودن دا

خمسالویی  اداوی و جاوزی  .خانوادگی، نگرش منفی نسبت به زنان است نوین کشاورزی، ساختار مردساالرانه، تعصبات
شهر پرداختاه و  کشاورزی با رویکرد پدافند غیرعامل در شهرستان فریدونبررسی مدیریت بحران در بخش به ( 734 )

هایی از قبیل کم آبی، کاهش شدید بازدهی خاک، شیوع های اخیر با بحراناظهار نمودند، که بخش کشاورزی در دهه
هاای ناوین و   ولوژیرویه از سموم دفع آفات و کاهش توان مالی کشاورزان در راستای استفاده از تکنآفات، استفاده بی

های مختلف کشاورزی و توانمندسازی انسانی گذاری در بخشبازده مواجه است و نتایج نشان داد که سرمایهبذرهای پر
رسای پدافناد   بربه ( 734 )محمدی و سلیمانیان  .ها مقاوم سازدتواند آن را در برابر انواع بحرانو طبیعی این حوزه می

عامل درکشاورزی با طراحی شبکه مردمی توسعه پرورش مرغ بومی در ایران با تأکید بر اساتان خراساان رضاوی    غیر
باه دلیال عادم     .پرداخته و دریافتند که عدم اتخاذ رویکردها مشارکت مردمی موجب عدم توفیق در ایان زمیناه اسات   

روستایی تبدیل به زباله نماوده و ضاایعات   مازاد غذای خانوار  جمعیت ساکن همواره  های اجرایی،ساختار مناسب طر 
 و محیطیزیست آموزش رابطه بررسیبه ( 734 )اصل قائمی صالحی و .کنندکشاورزی و دامی به درستی استفاده نمی

 افاراد  شاناخت  کاه میازان   اظهار نمودناد بابل پرداخته و  شهر دختر در آموزاندانش زیستمحیط از حفاظت هایررفتا
است  پایین خاص، محیطیزیست مشکالت و مسایل به نسبت و باال عام، محیطیزیست مشکالت و مسایل به نسبت

 مطالعاه  در(  400)  ادرینتو .دارد وجود معنادار تفاوت تحصیلی مختلف های پایه در محیطیزیست رفتار میانگین بین و
 باا  جهاان  سراسر نمود، که زنان در اظهار ی زنان در روستای یوروبا در نیجریه پرداخته وهای جامعهمحدودیتبه  خود

دهاد  مای  نشان هایافته .تر استبرجسته آفریقا و آسیا توسعه حال در کشورهای در هستند و این موضوع روبرو تبعیض

                                                                                                                                                         
1 - Aderin 



 43    ... غیرعامل کشاورزی روستایی در پدافندشناسایی نقش زنان

 

-سلطه از موقعیت مردان وکودکان بیشتر است و مردان برای پرورشو آموزش  هنوز زنان، آموزش افزایش وجود با که

 .اسات  حقاوق  و بهداشات  اقتصاادی،  هاای فعالیات  کم نیجریه حجم روستاییزنان مشکالت برخوردار هستند و از گر
در خصوص سااماندهی  که  نمود و اظهار پرداختهبررسی معضالت زنان درکشاورزی به  خود مطالعه در(  400)  فاستر

 و حتای  جهان در غذا از نیمی تولید تنهایی به روستایی زنان که حالی در وجود دارد،بی عدالتی روستایی زنان  وضعیت
باه   خاود  مطالعاه  در( 4004) 4وان و چنادلر  .دهناد توسعه را انجام مای  حال در کشورهای بیشتر در تولید درصد 30 تا

که   ندنمود کنیا پرداخته و اظهار بومی زنان بر تمرکز با آفریقایی زنان زیستمحیط  آموزش و فرهنگی بررسی آگاهی
 آنان دارای به کمک برای زیستمحیط آموزش دارند و ضرورت زیست در ارتباط با محیطمسائل  از دانش باالیی زنان

 هایمحدودیت و کشاورزی توسعه در روستاییزنان نقش خود بر مطالعه در( 0 40) 7همکارانمنیربات و  .است اهمیت
باا   نقاش زیاادی دارناد و    کشااورزی  محصاوالت  غذایی، تولیاد امنیت در روستاییکه زنان و اظهار نمودند آن پرداخته
بخاش   در روساتایی  زناان  نقاش  بررسای  باه  خود مطالعه در( 7 40) 2همچنین موندال .هایی روبرو هستندمحدودیت
اسات،   توجاه  قابل غذایی مواد و کشاورزی محصوالت تولید به زنان سهم که نمود اظهار و پرداخته هند در کشاورزی

  .دارندنقش  روستایی هایشرکت و کار بازار محصوالت کشاورزی، در تولید در زنان

 دامپاروری  هاای کشااورزی و  اقتصادی فعالیت ارزیابی به خود مطالعه در( 7 40) 4همکاران و همچنین نیسسارایز
روساتایی در برداشات گنادم، برداشات خرماا و      که میزان شرکت زناان   نمودند اظهار و پرداخته روستاییزنان  توسط
 و ساینگ  .آوری پنبه باال است و مشارکت بسیار قوی آنان در بخاش دام وجاود دارد  جمعهای مدیریت میوه و فعالیت
کاه    نمودناد  اظهاار  و پرداختاه  هند روستایی مناطق در زنان مشارکت بررسی به خود مطالعه نیز در ( 7 40) 2 میشرا
 هاای فعالیات  آناان در  اما شارکت  ؛است حیاتی هاآن اشتغال وضعیت مولد دارند و و نقشی حیاتی هند اقتصاد در زنان

  .است کمبسیار مردان با مقایسه در مختلف اقتصادی

 هاروشمواد و 

. پیمایشی اسات  -ها از نوع تحقیقات توصیفیپژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده
روستایی در دو روستای صلیعه و تلبومه در بخش مرکزی واقع در شهرستان بااوی اساتان    جامعه آماری پژوهش، زنان

 و روش شد نفر تعیین 440 مورگان به تعدادکرجسی و با استفاده از جدول  حجم نمونه. بود نفر  372خوزستان با تعداد 
هاا، مقااالت   ه اسناد و مدارک، کتابای با مطالعآوری اطالعات به صورت کتابخانهجمع. بود ساده تصادفی گیری نمونه

دسات آوردن اطالعاات ماورد     در مطالعه میدانی برای به .بودهای اطالعاتی ها، منابع اینترنتی و پایگاهعلمی در مجله
 دانشاگاه  علمای  هیاأت  اعضاای  نظار  از اساتفاده  باا  پژوهش این پرسشنامه روایی تأییدشد نیاز، از پرسشنامه استفاده 

 مطالعاه  شاده،  طار   ساؤاالت  پایاایی  میازان  سانجش  بارای  و شاد  انجاام  خوزستان رامین طبیعیعمناب و کشاورزی

                                                                                                                                                         
1 - Foster 

2 - Wane & Chandler 

3 - Munir butt et al  
4 - Mondal 

5 -  Nissa Rais et al 

6 - Singh & Mishra 
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زناان  در پرسشانامه از   .شاد  اساتفاده  کرونباخآلفای آزمون از آن تأیید برای و گرفت انجامنفر  70آزمون به تعداد  پیش
-محایط  خصاوص  در ییزناان روساتا   دیدگاه به مربوط هایگویه بندیرتبه منظور بهیی خواسته شد نظر خود را روستا

 بیان یادز یلیخ تا کمخیلی از لیکرت سطحی پنج طیف قالب های کشاورزی درو موانع مشارکت آنان در فعالیت زیست
غیرعامال   پدافند چارچوب در کشاورزی هایفعالیت اهمیت میزان خصوص نظر خود را در بایستهمچنین می و نموده
 میازان  بیشاترین  دهناده نشاان  0  و اهمیات  میزان کمترین دهندهنشان صفر. کنند مشخص 0  تا 0 عددی طیف در

 .بود شده مطر  موارد به اهمیت

و شاخص پراکندگی شاامل  ( نما)در بخش آمار توصیفی از جداول فراوانی، درصد، میانگین، بیشینه، کمینه و مد   
-آمار اساتنباطی آزماون   ها استفاده شده است و در بخشدهبندی داتغییرات برای توصیف و دستهمعیار، ضریب انحراف

 .اندمیانگین مورد استفاده قرار گرفته های همبستگی و مقایسه

 نتايج و بحث

 های توصيفیيافته

ها و تأثیر ای نمونه تحقیق در درک و تفسیر یافتههای فردی و حرفهدر بخش آمار توصیفی نظر به اهمیت ویژگی
 . گردیده است متغیرهای پژوهش، اطالعات مربوطه در جداولی به شر  زیر ارائهها بر آن

 سن پاسخگويان

   حادود  معیاار آن   سال و انحراف 72حدود دهد، میانگین سنی پاسخگویان گونه که جدول یک نشان میهمان
ساال و کمتارین    70کمتار از  دهد، بیشترین فراوانی متعلق به گروه سنی همچنین توزیع فراوانی نشان می. سال است

 .سال بوده است 33سال و بیشینه سن  3 کمینه سن . سال است 20فراوانی متعلق به گروه سنی باالتر از 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس طبقات سن.   جدول

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی (سال) سن

70 >   2 2/22 2/22 
20-70 37 4/43 2/34 
20 < 2  2/42 0/ 00 
  00  440 جمع

 33=بیشینه         3 =کمینه 00/43(=نما) مد 0 / 2=انحراف معیار 30/77=میانگین
 های تحقیق  یافته: مأخذ         

 سطح تحصيالت پاسخگويان

شاود،  همان گوناه کاه مشااهده مای    . آمده است 4تحصیالت در جدول سطح توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب 
 و کمترین فراوانی مربوط به زناان ( درصد 2/23)روستایی با سطح تحصیالت ابتدایی  بیشترین فراوانی مربوط به زنان

 .باشدمی( درصد 3/2)روستایی با سطح تحصیالت متوسطه 
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 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح تحصیالت. 2 جدول

 درصد فراوانی فراوانی تحصیالت

 4 /2 73 سوادبی
 2/23 3   ابتدایی

 3 /4 27 راهنمایی
 3/2 3  متوسطه
 4 /3 74 دیپلم
 00  440 جمع

 های تحقیقیافته: مأخذ

 

 زيستمحيط خصوص در روستايیزنان بندی ديدگاهرتبه

نشاان   7زیست در جادول  محیط  خصوص در روستایی زنان های مربوط به دیدگاهبندی گویهنتایج حاصل از رتبه
 از حفاظت از هدف"، "دارم اعتقاد کنیم، حفظ را زیستمحیط  بکوشیم هم با همه شعار بر من"های گویه دهد کهمی

 جهات  روساتا  در هاا زبالاه  بهداشتی دفن به من"و  "است سازنده و سالم زندگی و طوالنی عمر داشتن زیستمحیط 
-زیسات  مشکالت حل جهت فعالی مشارکت من"ی های اول تا سوم و گویهدر رتبه "دارم اعتقاد زیستمحیط  حفظ

-روساتایی باه حفاظ محایط      دهد زناننشان مینتایج این . در آخرین رتبه قرار دارد "دارم سطو  تمامی در محیطی،

 باا  مطالعاه  این نتایج. محیطی بسیار پایین استزیست اعتقاد زیادی داشته، اما مشارکت آنان در رفع مشکالت زیست 
  .دارد مطابقت( 4004)نتایج وان و چندلر 

 غيرعامل پدافند چارچوب در های كشاورزیفعاليت ميزان اهميت خصوص در روستايیزنان ديدگاه

 هاای فعالیات  میازان اهمیات   خصاوص  در روساتایی زنان مربوط به دیدگاه هایگویه بندیاولویت از حاصل نتایج
 و خااک  آب، مناابع  از صحیح استفاده" هایگویه .ارائه شده است  2 جدول در غیرعامل پدافند چارچوب در کشاورزی
 هنگاام  در شاده  ایجااد  ضاایعات  از استفاده"و  "سبز فضای توسعه و کاریدرخت در زنان مشارکت"، "گیاهی پوشش
 و ساوم  تا های اولرتبه در "طیور تغذیه برای جاتمیوه و سبزیجات از استفاده نظیر مصرف، و عرضه انبار، نقل،وحمل
 نتیجاه  ایان . دارد قارار  آخر یرتبه در "کشاورزی اراضی بر فشار کاهش جهت روستا در نوین مشاغل ایجاد" یگویه
زیساتی  معتقدند استفاده صحیح از منابع آب، خاک و پوشش گیاهی برای داشاتن محایط   روستایی زنان دهدمی نشان

 .سالم دارای اهمیت باالیی است

 غيرعامل پدافند چارچوب در نقش ايفای برای روستايی زنان مشاركت موانع

 پدافناد  چاارچوب  در نقش ایفای برای روستایی زنان مشارکت مربوط به موانع هایگویه بندیرتبه از حاصل نتایج
 ،"زناان  سواد سطح بودن پایین"، "آمدورفت وسایل و امکانات نبود "هایگویه . ارائه شده است 4 جدول غیرعامل در

 نباودن  مارتبط "ی گویاه  و ساوم  تا های اولرتبه در "روستایی زنان به وام نظیر خرافات و ندادنغلط  سنن و آداب"
 .دارد قرار آخر یرتبه در "زنان مسائل با ترویجی -آموزشی هایبرنامه محتوای
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 زیستمحیط خصوص در روستایی زنان بندی دیدگاهرتبه .3 جدول

 رتبه ایمیانگین رتبه* گویه

   40/7 دارم اعتقاد کنیم، حفظ زیست رامحیط بکوشیم هم با همه شعار بر من
 4 03/7 است سازنده و سالم زندگی و طوالنی عمر داشتن زیستمحیط از حفاظت از هدف
 7 04/7 دارم اعتقاد زیستمحیط حفظ جهت روستا در هازباله بهداشتی دفن به من

 2 07/7 دانممی مهم امری را فرزندانم به محیطیزیست هایآموزش انتقال
 4 04/7 دارد ضرورت زنان توانمندسازی برای زیستمحیط با ارتباط در آموزشی هایدوره برگزاری من نظر به
 2 33/4 شودمی زیستمحیط به صدمه باعث هارودخانه اغلب آب بودن آلوده دارم اعتقاد من
 و سهیم روستایی توسعه سیاسی و اقتصادی اجتماعی، فرایندهای در مردان همپای و همگام باید زنان

 باشند شریک
33/4 3 

 زیستمحیط حفظ جهت... و پالستیک مقوا، شیشه، و کاغذ نظیر تر از خشک هایزباله جداسازی به من
 دارم اعتقاد

32/4 3 

 3 32/4 دارند حساسیت آن مشکالت و زیستمحیط به نسبت زنان
 زیستمحیط آلودگی باعث روباز و متراکم صورت به سکونت محل نزدیک زباله دفن دارم اعتقاد من
 شودمی

37/4  0 

    34/4 دارم اعتقاد زیستمحیط حفظ در کوچک گامی عنوان به خانه در گیاه و گل پرورش و کاشت به من
 4  37/4 دارم زیست اعتقادمحیط و هوا آلوگی جهت هاکشحشره بودن خطرساز به من
 اعتقاد دیگران به طبیعیمنابع از بهینه استفاده زیست ومحیط حفظ فرهنگ انتقال در زنان نقش به من
 دارم

34/4  7 

 مراتع خاک، آب، منابع کاهش علت به زیستمحیط در جانوران دیگر و پرندگان شدن کم معتقدم من
 باشدمیغیره و

3 /4  2 

 4  30/4 دارم اعتقاد طبیعیمنابع از بهینه استفاده و زیستمحیط حفظ در زنان نقش به من
 2  33/4 برد زیستمحیط برای فراوانی هایبهره گیاهی هایگونه حفظ جهت زنان دانش از توان می
 خصوص در من بینش و اطالعات افزایش برای کشاورزی و محیطیزیست هایآموزش من نظر به

 است ضروری طبیعیمنابع حفظ
33/4  3 

 3  34/4 دارند آگاهی آن مشکالت و زیستمحیط به نسبت زنان
 3  37/4 کندمی کمک زیستمحیط حفظ به کشاورزی نوین هایشیوه با زنان آشنایی

 40 4/ 3 دارم اعتقاد زیستمحیط برای...(  و کنندهسفید شویی،ظرف مایع) شوینده مواد بودن سازخطر به من
  4 30/4 دارم اعتقاد طبیعیمنابع توسعه و احیاء حفظ، در روستاییزنان توانمندی و هاقابلیت از استفاده به من
 هموار سالم زیستمحیط ایجاد برای را راه خود، هایفعالیت با روستایی نواحی در توانندمی روستاییزنان
 کنند

24/4 44 

 47 20/4 هستم برخوردار آن از حفاظت و زیستمحیط بهبود در فعاالنه مشارکت برای کافی انگیزه از من
-می اقتصادی مسائل نگران بیشتر همسرم که حالی در هستم زیستمحیط از حفاظت نگران بیشتر من

 باشد
24/4 42 

 44 73/4 دارم سطو  تمامی در محیطی،زیست مشکالت حل جهت فعالی مشارکت من
 زیادکم تا خیلی خیلیطیف لیکرت از سطو  : مقیاس سنجش*                                                                                                             های تحقیقیافته: مأخذ   
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 غیرعامل پدافند چارچوب در کشاورزی هایفعالیت خصوص میزان اهمیت در روستایی زنان دیدگاه بندیاولویت .4 جدول

 میانگین گویه
-انحراف

 معیار

-ضریب

 تغییرات

-اولویت

 بندی
   424/0 03/4 3/ 2 گیاهی پوشش و خاک آب، منابع صحیح از استفاده
 4 443/0 2/4  77/3 سبز فضای توسعه و کاریدرخت در زنان مشارکت
 مصرف، و عرضه انبار، نقل،وحمل هنگام در شده ایجاد ضایعات از استفاده
 طیور تغذیه برای جاتمیوه و سبزیجات از استفاده نظیر

42/3 44/4 423/0 7 

 2 434/0 43/4 77/3 کشاورزی در شیمیاییکود و سموم یرویه بی مصرف از جلوگیری
 وغبارگرد از ناشی جانبی اثرات کاهش جهت مناسب هایپوشش از استفاده

 خاک حفاظت و
74/3 7 /4 432/0 4 

 ناشی جانبی اثرات کاهش جهت هابیابان در پاشیمالچ هایروش از استفاده
 خاک حفاظت و وغبارگرد از

72/3 74/4 43 /0 2 

 غذایی مواد و حرارت نور، دریافت منظور به درختان کاشت فواصل رعایت
 خاک از کافی

03/3 43/4 434/0 3 

 3 437/0 20/4 40/3 مراتع به فشار کاهش جهت مرتع و دام تعادل طر  وجود
 سمی مواد سایر و نباتیآفات دفع سموم از گیریبهره جای به طبیعی کنترل

 کشاورزی در
 3/3 73/4 433/0 3 

 0  434/0 73/4 04/3 دام چرای فصل نمودن رعایت
 در نریختن زباله نظیر سطحی هایآب منابع در موجود هایآلودگی کنترل
 هارودخانه آب

03/3 24/4 433/0    

 از جلوگیری منظور به تند شیب با هاییزمین در (سکوبندی)بندی تراس
 خاک شدن شسته و فرسایش

02/3 22/4 704/0 4 

 و گردوغبار پدیده مهار برای ها رودخانه حریم در و تصرف دخل از جلوگیری
 خاک از حفاظت

04/3 24/4 702/0  7 

 2  0/  7 23/4 34/3 پتاسیم و فسفر ازته، نظیر شیمیاییکود از استفاده عدم
 4  7/0 7 40/4 33/3 زائد غذایی مواد از گیاهی کود یا کمپوستکود تهیه

 2  3/0 7 44/4 33/3 هیزمیسوخت مصارف در جوییصرفه منظور به فسیلی سوخت جایگزینی
 3  3/0 7 23/4 32/3 مراتع در دام ظرفیت از بیش و مفرط چرای از جلوگیری
 3  743/0 4/ 2 33/3 هرز هایعلف کردن وجین نظیر مکانیکی مبارزه
 3  770/0 22/4 00/3 هاجوی مسیر نمودن سیمانی یا لوله از استفاده
 با هاآن کردنخشک طریق از کشاورزی محصوالت نگهداری و تبدیل
 خورشید نور از استفاده

32/3 24/4 777/0 40 

  4 724/0 37/4 30/3 شدید دهایبا از جلوگیری منظور به باغ در بادشکن احداث
 44 472/0 23/2 74/3 کشاورزی در مقاوم هایبوته از استفاده با کارینهال

 47 342/0 3/2  3/ 4 خاک آلودگی کاهش جهت کمپوستورمی کود از استفاده
 42 373/0 32/2 3/ 7 کشاورزی اراضی بر فشار کاهش جهت روستا در نوین مشاغل ایجاد
 0 تا  0: جشهای تحقیق                                                                                                            مقیاس سنیافته: مأخذ
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 غیرعامل پدافند چارچوب در نقش ایفای برای روستایی زنان مشارکت بندی موانعرتبه. 5 جدول

 رتبه ایمیانگین رتبه* گویه

   24/4 آمدورفت وسایل و امکانات نبود
 4 43/4 زنان سواد سطح بودن پایین
 7 42/4  خرافات نظیر غلط سنن و آداب
 7 42/4 روستایی زنان به وام ندادن
 2 4/ 4 زنان توانمندی به نسبت مردان منفی نگرش
 4 23/4 نفس به اعتماد عدم
 2 24/4 اقتصادی مختلف مشاغل از آگاهی عدم
 2 24/4 زنان مالی استقالل عدم
 3 4/ 2 زنان نیاز با متناسب ایگونه به هابرنامه طراحی عدم
 3 4/ 2 روستایی زنان با آموزشگر صحیح ارتباط عدم

 3 73/4 تخصصی مهارت و دانش اطالعات، کمبود
 3 73/4 فرزندان زیاد تعداد

 0  73/4 کافی یروزانه فراغت اوقات نداشتن
    72/4 عمومی آموزش به محدود دسترسی

    72/4 هاکالس برگزاری زمان از درست رسانی اطالع عدم
 4  74/4 زنان کار افزایش و مردان فصلی مهاجرت
 4  74/4 روستایی زنان شرایط با هاکالس زمان نبودن مناسب
 7  72/4 هابرنامه و هاکالس پراکندگی و بودن نامنظم
 2  77/4 آموزشی هایفعالیت در زنان مشارکت به کشاورزی ریزانبرنامه ندادن اهمیت

 4  4/ 7 روستایی زنان برای هایکالس موضوعات نبودن کاربردی
 4  4/ 7 گذشته ترویجی هایبرنامه و هاکالس پایین کیفیت
 2  43/4 زنان مسائل با ترویجی -آموزشی هایبرنامه محتوای نبودن مرتبط

 زیاد خیلی تا کم خیلیطیف لیکرت از سطو  : سنجش مقیاس*                                                    های تحقیق          یافته: مأخذ 
 

آماد کاافی و باه    ورفات  وسایل و روستایی نبود امکانات مهمترین مانع مشارکت زنان که دهدمی نشان نتیجه این
باشد و واقع در شهرستان باوی برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه کشاوزی میموقع برای حضور در جهاد کشاورزی 

-ترویجی با توجه به نیاز آنان نبوده و ضاروری اسات در برناماه    -های آموزشیروستایی اظهار داشتند که برنامه زنان

لعه از اطالعات باا ارزشای در   ها، به نیاز آنان توجه شود، این نکته قابل ذکر است زنان روستایی منطقه مورد مطاریزی
زیست و استفاده بهینه از منابع در کشاورزی از اجداد و پیشینیان خود داشته و برخاورداری از  زمینه رعایت حفظ محیط

 . عامل که امروزه مطر  شده همخوانی دارداین چنین اطالعاتی با اصول و اهداف پدافند غیر

 های استنباطیيافته

هاا و  ای نمونه تحقیاق در درک و تفسایر یافتاه   های فردی و حرفهنظر به اهمیت ویژگی استنباطی آمار بخش در
هاای همبساتگی و   های پژوهش، اطالعات مربوطه در جداولی به شر  زیر ارائه گردیاده و آزماون  ها بر متغیرتأثیر آن
 .اندگرفته قرار استفاده میانگین مورد مقایسه
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 پدافند هایفعاليت اهميت ميزان مورد ت پاسخگويان با بينش آنان دررابطه بين سن و سطح تحصيال

 غيرعامل كشاورزی

 اهمیات  میازان  خصوص در روستایی زنان بینش"و  "سن"دهد که بین نشان می 2نتایج به دست آمده از جدول 
 نشاان  نتیجاه  این دارد، وجود درصد 34با اطمینان  معناداری و معکوس رابطه "کشاورزی غیرعامل پدافند هایفعالیت
از بیانش و   در بخش کشااورزی  غیرعامل پدافند هایدر خصوص اهمیت فعالیت پایین، سن با پاسخگویان که دهدمی

-و صالحی و قائمی( 734 )نتایج حیدری  با پژوهش از بخش این های یافته. باشنداطالعات بسیار باالیی برخوردار می

(  73 )و اکباری  (  73 )، قنباری و همکااران   ( 73 )عنابساتانی و همکااران    های یافته با و مطابقت( 734 )اصل 
نشاان   2پاساخگویان و متغیار وابساته در جادول     "تحصیالت سطح"نتایج به دست آمده از رابطه بین  .مطابقت ندارد

 غیرعامال  پدافناد  هاای فعالیت اهمیت میزان خصوص در روستایی زنان بینش"و "تحصیالت سطح" دهد که بین می
 ساطح  با پاسخگویان که دهدمی نشان نتیجه این .دارد وجود اطمینان درصد 33 با معناداری و مثبت رابطه "کشاورزی
 . دهندپدافند غیرعامل کشاورزی اهمیت بیشتری می هایبه فعالیت باالتر، تحصیالت

 کشاورزی غیرعامل پدافند هایفعالیت اهمیت میزان مورد روستایی با بینش آنان درو سطح تحصیالت زنان سن بین رابطه. 6 جدول

 متغیر اول 
متغیر  

 دوم

ضریب همبستگی 

 اسپیرمن
sig 

 غیرعامل پدافند هایفعالیت اهمیت میزان خصوص در روستایی زنان بینش
 کشاورزی

 سن
 تحصیالت

** 73/0- 
* 33/0 

04/0 
00/0 

         0/ 0دار در سطح معنی*    0/ 04دار در سطح معنی**                              های تحقیق                              یافته: مأخذ
 

 زيست برحسب سن كشاورزی با تأكيد بر محيط مقايسه بينش پاسخگويان در مورد پدافند غيرعامل

 پدافناد  هاای فعالیات  اهمیات  میازان  خصاوص  در روستایی زنان دهد که بین بینشنشان می 3های جدول یافته
 اسات  آن بیانگر نتیجه این. دارد وجود داریمعنی آماری تفاوت درصد 34 اطمینان با سن غیرعامل کشاورزی برحسب

اسات و نتاایج    ماؤثر  زیسات، محیط بر تأکید با کشاورزی غیرعامل پدافند در مورد آنان دیدگاه در پاسخگویان سن که
از حیث  70-20سال و گروه سنی  70وستایی با گروه سنی کمتر از ر دهد که زناننشان می  آزمون توکی اچ اس دی

هاای  روستایی در زمینه اهمیت فعالیت داری با هم دارند و دارای بینش متفاوتی نسبت به سایر زنانتفاوت معنیبینش 
و اکباری  (  73 )همکااران   و ضایاءپور  نتاایج  با پژوهش از بخش این های یافته. باشندپدافند غیرعامل کشاورزی می

 .مطابقت ندارد(  73 )

زيست برحسبب سبطح   كشاورزی با تأكيد بر محيط در مورد پدافند غيرعامل بينش پاسخگويان مقايسه

 تحصيالت

 پدافناد  هاای فعالیات  اهمیات  میازان  خصاوص  در روستایی زنان بین بینش دهد کهمی نشان 3 جدول هاییافته
 نتیجاه  ایان . دارد وجاود  داریمعنای  آماری درصد تفاوت 33با اطمینان  تحصیالت سطح کشاورزی برحسب غیرعامل

                                                                                                                                                         
1- Tukey HSD 
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 بار  تأکیاد  باا  کشااورزی  پدافناد غیرعامال   باه  نسبت آنان دیدگاه در پاسخگویان تحصیالت سطح که است آن بیانگر
دیپلم از های متفاوتی با یکدیگر دارند و زنان با تحصیالت است و زنان با تحصیالت مختلف دیدگاه مؤثر زیستمحیط

 .باشندهای پدافند غیرعامل کشاورزی برخوردار میبینش باالیی در زمینه اهمیت فعالیت

 سن زیست برحسبمورد پدافند غیرعامل کشاورزی با تأکید بر محیط در پاسخگویان بینش مقایسه. 7 جدول

 متغیر

 سنیطبقات میانگین 

 Fآماره  
-سطح معنی

 داری
31> 

  6=n 

41-31 

73=n 

41< 

6 =n 

 میزان خصوص در روستایی زنان بینش
 غیرعامل پدافند هایفعالیت اهمیت

 کشاورزی

 
b 3/43 

 
a 3/47 

 
37/44 

 

**4 /7 

 

07/0 

     04/0دار در سطح معنی**های تحقیق                                                                                                یافته: مأخذ
 

 تحصیالت سطح برحسب زیستمحیط بر تأکید با کشاورزی غیرعامل پدافند مورد در پاسخگویان مقایسه دیدگاه. 8 جدول

 متغیر

آماره  ای سطح تحصیالتمیانگین رتبه

-کروسکال

 والیس

-سطح معنی

 داری
 سوادبی

39=n 

 ابتدایی

  9=n 

 راهنمایی

43=n 

 متوسطه

 7=n 

 دیپلم

32=n 

 در روستایی زنان بینش
-فعالیت اهمیت میزان خصوص

 کشاورزی غیرعامل پدافند های
47/  0      43/  3    37/ 22        74/37           34/ 24 

*304/ 3 00/0 

         0/ 0دار در سطح معنی*های تحقیق                                                                                                یافته: مأخذ
 

موانبع مشباركت زنبان در ايفبای نقبش آنبان در كشباورزی         خصوص مقايسه ديدگاه پاسخگويان در

 برحسب سن به تفکيک موانع 

 آنان نقش ایفای در زنان مشارکت موانع خصوص در پاسخگویان دیدگاه دهد که بیننشان می 3های جدول یافته
 داریمعنای  آمااری  تفااوت  درصاد  34 اطمینان با سن برحسب "زنان سواد سطح بودن پایین"در زمینه  کشاورزی در

در کشاورزی در ارتباط  آنان نقش ایفای در زنان مشارکت پاسخگویان در این نتیجه بیانگر آن است که سن. دارد وجود
که تعداد آناان قابال توجاه     سال 70روستایی در رده سنی کمتر از  نشان داد زنان نتایج. با مورد مطر  شده مؤثر است

خاود در   ی پایین بودن سطح سواد را فقاط باه عناوان ماانع اصالی مشاارکت      های مطر  شده گویهاست از بین گویه
 باا  پاژوهش  از بخش این های نتایج یافته .نمودند ها ارزیابیتر از سایر گویهجدی و آن راهای کشاورزی دانسته فعالیت
 .دارد مطابقت (734 )زارعی  نتایج

خصوص موانبع مشباركت زنبان در ايفبای نقبش آنبان در كشباورزی         در پاسخگويان ديدگاه مقايسه

 برحسب سطح تحصيالت به تفکيک موانع

 نقاش  ایفاای  در زناان  مشارکت موانع خصوص در پاسخگویان دیدگاه بین دهد کهنشان می 0 های جدول یافته
 و "گذشاته  ترویجی هایبرنامه و هاکالس پایین کیفیت"، "زنان سواد سطح بودن پایین" زمینه در کشاورزی در آنان
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 اطمینان با تحصیالتسطح  برحسب "آموزشی هایفعالیت در زنان مشارکت به کشاورزی ریزانبرنامه ندادن اهمیت"
 . دارد وجود داریمعنی آماری تفاوت درصد، 34

 آناان  نقاش  ایفاای  باه منظاور   زناان  مشاارکت  در پاساخگویان  تحصایالت  سطح که است آن بیانگر نتیجه این
 عادم "همچناین   دارند و شده ذکر موارد به نسبت متفاوتی زنان با تحصیالت مختلف دیدگاه و است مؤثر درکشاورزی

 ندادن" ،"زنان کار افزایش و مردان فصلی مهاجرت" ،"تخصصی مهارت و دانش اطالعات، کمبود" ،"نفس به اعتماد
 آماوزش  باه  محادود  دسترسای " ،"زناان  نیااز  باا  متناساب  ایگونه به هابرنامه طراحی عدم" ،"روستایی زنان به وام

   درصاد اطمیناان   33 باا  تحصایالتی مختلاف   ساطو   در "توانمندی زناان  به نسبت مردان منفی نگرش" و "عمومی
 .دارند  داریمعنی آماری تفاوت

 موانع تفکیک سن به کشاورزی برحسب موانع مشارکت زنان در ایفای نقش آنان در خصوص در پاسخگویان دیدگاه مقایسه. 9 جدول

آماره  سنیطبقات ای میانگین رتبه گویه
-کروسکال

 والیس

-سطح معنی

 <31  داری
  6=n 

41-31 
73=n 

41< 
6 =n 

 زنان مالی استقالل عدم

 اقتصادی مختلف مشاغل از آگاهی عدم

 نفس به اعتماد عدم

 فرزندان زیاد تعداد 

 کافی یروزانه فراغت اوقات نداشتن

 تقدیرگرایی خرافات، نظیر غلط سنن و آداب

 تخصصی مهارت و دانش اطالعات، کمبود

 زنان سواد سطح بودن پایین

 زنان کار افزایش و مردان فصلی مهاجرت

 روستایی زنان به وام ندادن

 زنان نیاز با متناسب ایگونه به هابرنامه طراحی عدم

 عمومی آموزش به محدود دسترسی

 زنان توانمندی به نسبت مردان منفی نگرش

 گذشته ترویجی هایبرنامه و هاکالس پایین کیفیت

 روستایی زنان شرایط با هاکالس زمان نبودن مناسب

 ترویجی -آموزشی های برنامه محتوای نبودن مرتبط

 روستایی زنان برای هایکالس موضوعات نبودن کاربردی

 زنان مشارکت به کشاورزی ریزانبرنامه ندادن اهمیت

 هاکالس برگزاری زمان از درست رسانیاطالع عدم

 روستایی زنان با آموزشگر صحیح ارتباط عدم

 هابرنامه و هاکالس پراکندگی و بودن نامنظم

 آمدورفت وسایل و امکانات نبود

32/ 40 
00/ 42 
20/ 44 
  / 43 
74/ 47 
3 / 43 
 4/ 7  
 2/ 73 
40/ 77 
34/ 72 
23/ 70 
24/ 7  
20/ 72 
43/ 70 
20/ 43 
72/ 43 
  / 43 
23/ 43 
24/ 43 
30/ 4  
33/ 47 
33/ 70 

2 / 7  
34/ 42 
07/ 7  
 3/ 44 
20/ 44 
07/ 47 
23/  3 
72/ 03 
3 /  2 
32/  2 
34/  3 
23/  3 
44/  2 
20/ 40 
 3/  3 
33/  2 
34/  2 
07/  3 
37/  7 
74/ 43 
24/ 4  
43/ 40 

33/ 42 
32/ 42 
03/  3 
24/ 42 
70/ 77 
24/ 40 
30/ 4  
32/ 47 
73/ 4  
43/  2 
44/ 47 
04/ 4  
32/  3 
30/ 4  
44/ 43 
32/ 72 
73/ 77 
23/ 7  
44/ 74 
32/ 43 
24/ 77 
42/ 4  

032/  
033/0 
330/0 
473/0 
0 4/  
34 /0 
237/  

**437/3 
330/4 
2  /4 
742/  
23 /  
233/7 
 20/  
223/  
3 2/4 
233/4 
227/  
704/7 
430/0 
032/  
432/  

432/0 
344/0 
2 2/0 
333/0 
207/0 
227/0 
233/0 
047/0 
423/0 
020/0 
4 2/0 
27 /0 
 43/0 
420/0 
230/0 
477/0 
424/0 
220/0 
 34/0 
324/0 
433/0 
443/0 

 04/0دار در سطح خطای معنی **های تحقیق                                                                                                یافته: مأخذ 
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 تحصیالت به تفکیک موانع سطح موانع مشارکت زنان در ایفای نقش آنان درکشاورزی برحسب خصوص در پاسخگویان دیدگاه مقایسه. 1  جدول

 
 گویه

آماره  ای سطح تحصیالتمیانگین رتبه
-کروسکال

 والیس

سطح 
-معنی

 داری
 سوادبی
39=n 

 ابتدایی
  9=n 

 راهنمایی
43=n 

 متوسطه
 7=n 

 دیپلم
32=n 

 4/0 4 373/4 24 /43 02 /43 42 /04 43 /3  03 /0  زنان مالی استقالل عدم

 432/0 43/4  72 /37 04 /03 72 /0  42 /20 0  /2  اقتصادی مختلف مشاغل از آگاهی عدم

 007/0 2 /34 * 43 /43 7  /33 42 /37 42 /02 40/37 نفس به اعتماد عدم

 04/0  340/3 23 /2  47 /4  77 /32 47 /24 02 /73 فرزندان زیاد تعداد

 034/0 400/3 24 /34 42/32 74 /40 43 /3  03 /20 کافی یروزانه فراغت اوقات نداشتن

 034/0 423/3 40 /24 0  /33 70 /37 44 /23 04 /0  تقدیرگرایی خرافات، نظیر غلط سنن و آداب

 004/0 3 /732* 40 /32    /03 44 /04 3  /2  04 /4  تخصصی مهارت و دانش اطالعات، کمبود

 7/0 0 4 / 24** 24 /70 03 /42 44 /40 3  /33 02 / 4 زنان سواد سطح بودن پایین

 003/0 7 /3 3* 43 /44 4  /07 43 /7  44 /04 04 /73 زنان کار افزایش و مردان فصلی مهاجرت

 007/0 2 /474* 44 /43 43/32 73 /03 42 /40 24/33 روستایی زنان به وام ندادن

 نیاز با متناسب یگونه به هابرنامه طراحی عدم
 زنان

42/34 34/ 42 04/ 22  4/ 07 23/ 24 *3 0/ 2 004/0 

 002/0 2 /223* 22 /04 00 /43 22 / 0 42 /40 33/32 عمومی آموزش به محدود دسترسی

 000/0  220/4* 24 /04 2  /24 23 /42 43 /30 33/34 زنان توانمندی به نسبت مردان منفی نگرش

ترویجی  هایبرنامه و هاکالس پایین کیفیت
 گذشته

72/33 32/ 42 33/ 74 07/ 42 43/ 47 **3 4/   0 3/0 

 زنان شرایط با هاکالس زمان نبودن مناسب
 روستایی

0 / 0 74/ 44 7/ 20 47/ 03  7/ 73 732/2  34/0 

 -آموزشی هایبرنامه محتوای نبودن مرتبط
 ترویجی

40/    2/ 43 4 / 47 2 / 03 3 / 22 733/4 440/0 

 برای هایکالس موضوعات نبودن کاربردی
 روستایی زنان

23/ 03 32/ 43 43/ 43 33/ 0  04/ 22  33/3  42/0 

 مشارکت به کشاورزی ریزانبرنامه ندادن اهمیت
 زنان

04/  7 43/ 42 42/ 43 3 /33 33/ 44 **323/3 027/0 

 برگزاری زمان از درست رسانی اطالع عدم
 هاکالس

23/  3 47/ 42 22/ 43 32/ 03  7/ 27 234/7  233/0 

 022/0 323/3 27 / 7 34/33 72 /42 44 /73 4  / 4 روستایی زنان با آموزشگر صحیح ارتباط عدم

 440/0 474/7 72 /27 3  /42 74 /33 42 /33    / 3 هابرنامه و هاکالس پراکندگی و بودن نامنظم

 0/ 03 702/3 23 /23 04 /47 73 /37 44 /00 0  /30 آمدورفت وسایل و امکانات نبود

         0/ 0دار در سطح معنی*    0/ 04دار در سطح معنی**های تحقیق                                   یافته: مأخذ  
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 باا  زناان  و اسات  ماؤثر  شده مطر  موارد با ارتباط در پاسخگویان تحصیالت سطح که است آن بیانگر نتیجه این
دارند و زنان با تحصیالت راهنماایی و دیاپلم ایان مواناع      شده ذکر موارد به نسبت متفاوتی دیدگاه مختلف تحصیالت

 .اندتری نسبت به سایر زنان در این خصوص از خود نشان دادهمشارکت را بییشتر توجه و دیدگاه متفاوت

 پيشنهادها و گيرینتيجه

 مردم بدون مشارکت پایدارتوسعه ارکان ترینمهم از یکی عنوان زیست بهبهبود وضعیت کشاورزی و محیط امروزه
اماور   دوشادوش ماردان باه کشااورزی و    هموارهو  را تشکیل داده روستایی که نیمی از جمعیت روستایی به ویژه زنان

و برخورداری  کشاورزی تولیدکنندگان و روستاییان مشکالت رفع رو جهتایناز .نیست ممکن ،پردازندبه آن میوابسته 
 تغییر و توسعه تولید، پیشرفته فنون با آنان آشنایی ای برایزمینه بایستلودگی و تخریب میزیستی به دور از آاز محیط

کاه   روستایی فراهم شود، با توجه به نتایج به دست آمده زنان غیرعامل پدافند راستای در ایحرفه هایمهارت و افکار
 تحصیالت از روستایی که از نظر سطح تحصیالت، و همچنین زنان( سن سال 20 تا و 70 از کمتر)از نظر سنی جوان 

 از و دارند زیستمحیط بر تأکید با کشاورزی غیرعامل پدافند موضوعات به مساعدتر دیدگاهی هستند، برخوردار باالیی
 هاای فعالیات  باه  زیاادی  اهمیات  دهد زناان روساتایی  این نتایج نشان می .برخوردارند باالیی بسیار اطالعات و بینش

دهناد کاه کمتارین    ای انجاام مای  های خود را به گونهداده و فعالیت کشاورزی غیرعاملکشاورزی در چارچوب پدافند 
 .زیست وارد شودآسیب به طبیعت و محیط

روساتایی   ای در حوزه پدافند غیرعامل کشاورزی برای زنانهای محلی، منطقهشود همایشمی رو پیشنهادایناز  
 زباان  باه  آناان  آشانایی  و ترویجی -آموزشی واحدهای در زن مروج و کارشناس همچنین افزایشتدارک داده شود و 

 در ارگانیاک  و ساالم  محصاوالت  مورد در غیرعامل پدافند چارچوب در الزم ترویجی هایآموزش منطقه و ارائه محلی
 پدافناد  هاای فعالیت با آشنایی جهت روستایی زنان برای( طیور و دام محصوالت، کشت)کشاورزی  هایفعالیت تمامی
 و آموزش زناان  روستاها، امور اقتصادی الزم در گذاریسرمایه و کشاورزی صورت گیرد و همچنین تجهیزات عاملغیر

 باه  نسبت آنان هایآگاهی ارتقای روستایی، زنان هایقابلیت شناسایی برای اطالعاتی بانک تشکیل روستایی، دختران
 .آنان نیز صورت گیردهای توانمندی حقوق،

 منابع

 در: مطالعه ماوردی  غیرعامل پدافند رویکرد با بخش کشاورزی در بحران مدیریت .734 . و جوزی خمسلویی، ع. ظ اداوی،
 .آبان، قشم 4 کشاورزی، بخش در عامل غیر پدافند همایش. شهر فریدون شهرستان

 .73 -42 (:4) 2 سیاست، و توسعه در زن. زیستمحیط پایدار توسعه در زنان نقش.  73 . اکبری،  

 . -0 (: 2) 4 ،فصلنامه زمین. زمین شناسی و کاربرد آن در پدافند غیرعامل. 733 . بوذری، س

-محیطی با توجاه باه شاهروند زیسات    ها و نیات مسؤالنه زیستتحلیل و بررسی نگرش.  73 . و سعادت پور، ف. پور، س

 .33 -2 4(: 3) 43مجله راهبرد، . محیطی
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 اساتان  -جعفر زاده امام دهستان: موردی نمونه) روستایی در توسعه روستاییزنان مشارکت میزان بررسی. 734 . ع حیدری،
 .27 -42  (:3) 4 جغرافیا، فضایی ریزیبرنامه فصلنامه. (و بویراحمد کهگیلویه

زیست شهری با تأکیاد بار نگارش    محیطروستایی در حفظ عوامل مؤثر بر مشارکت زنان. 733 . و مجیدی، ب. رحمانی، ب
 .4 -73(: 7) 3فصل نامه جغرافیایی آمایش، . اکوفمینیستی

 اطالعاات  سیساتم  و( RS) دور از سانجش  هاای  داده کااربرد .  73 . ف و فالحتای،  .درویشای، م  ،.م مناوری،  ،.ز روستا،
 .23 -22  (:4) 2 سرزمین، آمایش نشریه. شیراز شهر اراضی کاربردی های نقشه استخراج در( GIS) جغرافیایی

 طار  : مطالعاه  ماورد  زیسات محایط  از حفاظات  راساتای  در کمپوست ورمی طر  های چالش . 73 . ر زارعی، و .غ زمانی،
: زیساات، قاباال دسااتیابی در   محاایط ماادیریت و ریاازی برنامااه کنفاارانس دومااین. نااوروزان روسااتای کمپوساات ورماای

www.civilica.com. 737 /42/04: آخرین دسترسی. 

 عامال  غیر پدافند همایش. کشاورزی بخش در روستاییزنان  روی فرا هایمحدودیت و تحلیلی بر موانع. 734 . زراعی، ی
 .قشم آبان، 4 کشاورزی، بخش در

 . -7نیشابور،  مدیریت جهادکشاورزی عمومی روابط. مقاومتی وکشاورزی غیرعامل پدافند. 734 . شیرمحمدی، ر

 ماورد ) زیسات محایط   از حفاظات  رفتارهاای  و محیطیزیست آموزش رابطه بررسی. 734 . اصل، زقائمی و . صالحی، ص
 (:4) 7پایادار،   توساعه  و زیسات محیط آموزش ترویجی –علمی فصلنامه. (بابل شهر دخترانه هایدبیرستان آموزان دانش: مطالعه

33-23. 

 منااطق  در آن باه  نسابت  افراد رفتار و زیستمحیط شناختی جامعه تحلیل.  73 . و نیکبخت، م .پور، ن کیانی ،.آ ضیاءپور،
 .44-23(: 7) 4زیست و توسعه پایدار، ترویجی آموزش محیط –فصلنامه علمی . کرمانشاه استان شهری و روستایی

(: 3) 22 هاای جغرافیاایی،  پاژوهش . ارتباط خشکسالی های اخیر و منابع آب زیرزمینی در دشات قازوین  . 734 . عزیزی، ق
 27- 7 . 

شناساایی جایگااه و نقاش تساهیلگران در ارتقااء آگااهی و       . 733 .و خسروی پور، ب . ، میری، ف.عسگریان، دهکردی ف
 .اسفند 4 و    سومین کنگره علوم ترویج وآموزش کشاورزی، . روستاییمشارکت زنان و دختران

 و آموزشای  هاای برناماه  در مشاارکت  بارای  روساتایی  زنان هایهانگیز تحلیل.  73 . و غالمی، م .م بابایی، ،.ا بیگی، علی
 .73 -20 : 4  جامعه، و زن فصلنامه. ترویجی

 توسعه فرایند در آنان مشارکت و زنان فردی هایویژگی بین رابطه بررسی.  73 . س احمدزاده، و .ج جوان، ،.ع عنابستانی،
 . 2-33 :4  ای، منطقه و شهری هایپژوهش و مطالعات .(مشهد شهرستان – درزآب دهستان: موردی مطالعه) روستایی

هماایش  . های زلزله با استفاده از پدافند غیرعامال خطرات و آسیب کاهش .730 . م ،تقی زادیه و. م، مهدی زاده ،.فرخی، ر
 .اسفند 7، معماری و ملی سازه راه
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Abstract 

Improving agriculture, the environment and other sectors in need of passive defense that can effectively help 

to complete the chain of defense is in the improvement of the agricultural sector. This study is applied for the 

purpose of gathering data descriptive population study of rural women in two villages in the central city of Bavi 

Khuzestan Tlbovmeh Salieh and the sample size of 736 persons was estimated by using Morgan 250. The data 

in this study was obtained using a questionnaire designed for the faculty members of the University of 

Agriculture and Natural Resources of Ramin Khuzestan and the quotas were distributed randomly. Data were 

analyzed using the software described. Descriptive statistics and coefficient of variation in the average rate in 

the inferential statistical correlation test, Kruskal-Wallis test was used to compare the average F. The results of 

descriptive statistics showed that more rural women with primary education and familiar with the environment 

are very young and have a lot of faith, but their participation in solving environmental problems is very low. 

Based on the results of the correlation, age and education level of rural women in their understanding of the 

importance of agricultural activities passive defense is effective. The results of the test showed that in the 

comparison between age and level of education, rural women who are young and highly educated with a broad 

vision have a variety of agricultural activities in the context of agriculture that are passive defense. 

Keywords: Agriculture, Environment, Passive Defense, Rural Women. 
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