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پژوهشینوع مقاله:

تحلیل عوامل مؤثر بر نظام دانش و اطالعات کشاورزي زنان روستایی در زمینه 
فرآوري محصوالت کشاورزي در شهرستان بروجن

٢و جلیله سلیمانیان بروجنی* ١رضا موحدي

)30/06/99؛ پذیرش: 01/03/99(دریافت: 
چکیده

کننده مایحتاج زندگی انسان است و توسعه آن بدون دسترسی کشاورزان به مینترین تأو ضرورينیترمهمعنوان بخش کشاورزي به
باشد. هدف کلی تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر نظام دانش و پذیر نمیو توجه به نظام دانش و اطالعات کشاورزي تحققاطالعاتدانش،

تحقیق، زنان روستایی فعال در زمینه فرآوري جامعه آمارياطالعات زنان روستایی در زمینه فرآوري محصوالت کشاورزي است.
ي ریگنمونهنفر از طریق روش 335بر اساس جدول مورگان تعداد بخش گندمان شهرستان بروجن بودند که، محصوالت کشاورزي

تأیید قرار گرفت و اي بود که روایی آن توسط اساتید ترویج کشاورزي موردها، پرسشنامهي دادهابزار گردآورتصادفی ساده انتخاب شدند. 
افزار نرمآمده توسط به دستهاي پرسشنامه برآورد شد. دادهمختلفهايبخشپایایی آن با با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ براي 

SPSS وsmartPLS که میزان دانش و اطالعات کشاورزي دادنشانتحقیقتحلیل شدند. نتایجي آماري مختلفی تجزیه وهاآزمونو
باشد. همچنین نتایج تحلیل عاملی نشان داد که روابط ان روستایی بخش گندمان شهرستان بروجن باالتر از حد میانگین متوسط میزن

سؤاالت از قدرت دهد دار است. این نتیجه نشان میمتغیرها در مدل نظام دانش و اطالعات زنان روستایی در سطح یک درصد خطا معنی
) عوامل ترویجی با ضریب 226/0باشد. عوامل آموزشی با ضریب بتاي (ه و برازش مدل ساختاري خوب میبودتبیین خوبی برخوردار 

هاي نظام دانش و اطالعات کشاورزي کنندهنییتبترین ) قوي138/0ها با ضریب () و عامل حمایت188/0) عامل بازار با ضریب (206/0(
.دنبودهزنان روستایی شهرستان بروجن 
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مقدمه
ترین بخش تأمین مایحتاج زندگی انسان است و توسعه کشاورزي بدون دسترسی کشاورزان به ترین و ضروريکشاورزي مهم

نوظهوريپدیدهدانشو). اطالعات1390باشد (صبوري و همکاران،نمیریپذتحققدانش و داشتن کشاورزانی با دانش باال 
وبشرياطالعاتوانتشار دانشتولید،شتابانسرعتسازد،میمتمایزگذشتهباراحاضراطالعات قرنودانشآنچهنیست،

کشاورزي براي توسعه با توجه به اهمیت نظام دانش و اطالعات.باشدمیبشرزندگیهايتمام عرصهدرآنتأثیرگذاري
دانشمکملعنوانبههمبومیان هايمهارتوهادانشمحلی،هايظرفیتهاي قومی،فرهنگتوان گفت امروزهروستایی می

هاي روستایی و سازي دانش محلی در توسعه استراتژيیکپارچه.گرفته استقرارتوسعهامورتوجه متخصصانموردرسمی
Charles(دست آوردتوان با ایجاد تعامالتی بین دانشمندان و دارندگان دانش بومی بهمیمحلی ضروري است و این را

Nkomwa, et al., تواند پویا و قادر به ترکیب با دانش جدید باشند و میهاي دانش سنتی و بومیهمچنین سیستم).2014
,.ده و تداوم و تغییر دهند (ي از بدنه انباشته از دانش را در یک روند حفظ نمواعمدهزمان بخش هم 2014et alReyes.(
که با توجه به آن؛ وباشندیمي این دانش، نقش مهمی در این راستا دارا بهاگرانعنوان گنجینه شک زنان روستایی هم بهبی

دررامهمیهستند، نقشمتعددييهانقشووظایفدارايدهند ومیتشکیلراروستاییجامعهجمعیتازنیمیحدودزنان
راکشاورزيکاراز نیرويتوجهیدرخورسهمتوسعهحالدرکشورهاياغلبدرزنان.دارندعهدهبهروستاییتوسعهرسیدن به

خودبهپنهانوآشکارصورتبهراکشاورزيکارنیروهايازدرصد70تا60از کشورها، بسیاريدرکهچناندهند.میتشکیل
,FAO). طبق آمار فائو (1394نیا و همکاران، شناند (رودادهاختصاص درصد از 44زنان فعال در بخش کشاورزي )2011

درصد گزارش شده است. 80تا 60نیروي کار را در سطح جهانی به خود اختصاص داده اند، این آمار در برخی کشورها بین 
درروستاییزنانماکشوردرهستند.متفاوتیيهانقشدارايروستاییتولیداتدرنامرئینیروهايعنوانبهزنان روستایی

مکانیزهصورتبهکههاییبخشدرزراعیمحصوالتکشتدردارند.نقش اساسیکشاورزيهايفعالیتدرکشورنقاطاغلب
درزنان.کنندمیفعالیتدرصد80تا باغیمحصوالتبرداشتوداشتدرودارندنقشدرصد100تا زنان،شوندینمانجام 

ازبرخیدر.هستنددارارامسئولیتترینمهمفرآوريوتبدیلنگهداري محصول،انبارداري،مانندبرداشتازپسهايفعالیت
کلیهودارندنقشدرصد60تا دامتعلیفدام، در بخشاموردرباشد.میآنانبانیزمحصولفروشوبازاریابیکارکشورنقاط
است (برقی و همکاران، آنانعهدهبهدرصد100تا فرآوريوتبدیلوشیردوشیدام،مراقبت ازوهدارينگبهمربوطامور

هاي گوناگونی را اعمال ها و روشحلها و رویدادهاي روزانه و امور مختلف، راه). زنان روستایی در برخورد با پدیده1392
عنوان وارثان آنان بهیط اطراف، برگرفته از دانش بومی منطقه است.هاي آنان به طبیعت و محکنند. بخش عظیمی از پاسخمی

طور کلی خوانی و سازگاري داشته باشند. بهاند با محیط پیرامون خود تا سر حد امکان همنیاکان و اجداد خود سعی کرده
گیاهان و دربارهطالعات آنان ا(یعیطبدانش بومی زنان روستایی از ابعاد مختلف تولیدي (تولیدات کشاورزي و دامی)، بعد 

ها و هاي بومی) و بعد حرفهها با استفاده از گیاهان و روشطبیعت اطراف خود)، بعد سالمتی و بهداشت (مبارزه با بیماري
دانش ). این1385ی) تشکیل شده است. (رستمی، دستعیصنامشاغل (طبخ نان، پخت غذا، فرآوري و تبدیل مواد غذایی و 

توان میکه استشانیازهایمنطبق با شرایط محیطی و فرهنگی و متناسب با رفع نآنان وتجربه چندین ساله محلی بر اساس
).1394(تقی زاده، هاي استوارتري در بهبود وضعیت اقتصادي روستایی برداشتبا استفاده از این دانش بومی گام

حدودکشور،درکشاورزيمحصوالتوجود وفور تولیدکه بارو در کشاورزي این استهاي پیشامروزه متأسفانه یکی از چالش
ضایعاتباالياین رقمبهتوجهلذا با.رودمیبینازضایعاتصورتبهبرداشتوداشتکاشت،مراحل% از آن تولیدات در30
تواند بازار بسیار میبرد. همچنین صنایع فرآوري محصوالت کشاورزيپیتبدیلی و فرآوري محصوالتصنایعاهمیتتوان بهمی

). در این میان نیز نقش زنان روستایی در 1394مناسبی را براي تولیدات کشاورزي در منطقه ایجاد کنند (بندانی و همکاران،
فرآوري محصوالت کشاورزي نباید نادیده گرفته شود زیرا فرآورينهیزمدر هاآناطالعاتکاهش ضایعات کشاورزي و دانش و 

بر این ).1391کاظمی، زاده و میرزااست (غالمعلیبودهروستاییعهده زنانبهسنتیطوربهقدیم وازغذاییادمونگهداريو
تواند گام مهمی در میفرآوري محصوالت کشاورزينهیزماساس بررسی عوامل مؤثر بر دانش و اطالعات زنان روستایی در 

با توجه به نکات یاد شده براي کشاورزي باشد.بخشرونقوجهت کاهش ضایعات کشاورزي و افزایش کیفیت محصوالت
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رسیدن به پاسخ این سؤال که زنان و دانش و اطالعات آنان چه سهمی در فرآوري محصوالت کشاورزي خواهند داشت، سؤاالت 
شود:زیر مطرح می

باشد؟به چه میزان میدانش و اطالعات زنان روستایی در زمینه فرآوري محصوالت کشاورزي در شرایط موجود-1
؟اندکدمبر نظام دانش و اطالعات زنان روستایی در مورد فرآوري محصوالت کشاورزي مؤثرعوامل -2
افزایش و بهبود فرآوري محصوالت کشاورزي نهیزمنقش آموزش و ترویج در زمینه افزایش دانش زنان روستایی در -3

چیست؟
اطالعاتودانششد. نظامابداعهلنددانشگاه واخنینگنتوسط1980دهه اواخرر) دAKISکشاورزي (اطالعاتودانشنظام

). اولین 1391و عمویی، پناهنیدباشد (مىبردارانبهرهوترویجتحقیق،نیمابدانشواطالعاتدوطرفهجریانکشاورزي
,Nagelمند توسط ناگل (رهیافت نظام عنوان سه جزء اساسی یا ج و کشاورزي به) پیشنهاد شد و سه عامل تحقیق، تروی1980

شود که ناگل شش کارکرد اساسی در نظر گرفته می). در کارکرد محور1معرفی شدند (نگاره زیر نظام دانش کشاورزي
برد کارها، کارکردي کردن براي کاربرد، اشاعه و انتشار، ، تولید نوآوريدکنندهیتولاز: شناسایی نیازهاي دانش در سطح اندعبارت

).1388ها (اسدي و همکاران، ارزشیابی تجربهو

,Nagel(عناصر اصلی نظام دانش کشاورزي، ناگل-1نگاره 1980(

و حتی بعد از آن در کشور انگلستان توسط رولز و همکاران 80دهه این مدل ساده بین تحقیق، ترویج و کشاورز بارها در 
)., 1999et alRolls مورد مطالعه قرار گرفت. رولینگ ("طالعات کشاورزينظام ا") تحت عنوانRoling, ) معتقد است 1998

,Roling & Engelکه چارچوب مفهومی نظام دانش و اطالعات کشاورزي از علم ترویج نشأت گرفته است. رولینگ و انگل (

اعتقاد دارند که علم ترویج در ابتدا کار ) درباره پیدایش مفهوم نظام دانش و اطالعات به تاریخچه علم ترویج اشاره کرده و 1991
آغاز نمود. "تئوري نشر "و با "اندمقاومکشاورزان به تغییر "و پاسخ"چگونه پیغام را به مخاطبان برسانیم"خود را با پرسش 

,Van Den Ban(همچنین ون دن بن د که با دانها و نهادهایی میاشخاص، شبکه"نظام اطالعات کشاورزي را شامل)1998
تعامل و ارتباطی که بین خود دارند موجب بکارگیري، مدیریت، تولید، انتقال، تعدیل، ذخیره، بازیافت، ادغام، توزیع و استفاده از 

این نظام ماهیتی پویا داشته و در پی بهبود شرایط مبتنی بر تعامل محیط، دانش و فناوري در ؛ وشونداطالعات و دانش می
,). به اعتقاد سوانسون و همکارانش (1388اسدي و همکاران، بخش کشاورزي است ( 1998et al.Swanson یک نظام (

.)2(نگاره باشدمشی کشاورزي میکشاورزي مشتمل بر چهار جزء تولید فناوري، انتقال فناوري، کاربرد فناوري و خط
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,(سوانسون و همکاران نظام دانش کشاورزييهامؤلفه- 2نگاره 1998et al.wansonS(

,3Rivera(همچنین ریورا آل نظام دانش و اطالعات کشاورزي را معرفی نمودند که در آن چهار زیر نظام اصلی ) مدل ایده200
از: زیر نظام تولید دانش، زیر نظام توزیع اندعبارتهاي اطالعاتی مرتبط، براي نظام دانش و اطالعات کشاورزي به همراه جریان

(نگاره شودبازار مربوط میيو کارکردهاها زیر نظام کاربرد دانش و زیر نظام حمایت از کشاورزي که به اعتبارات، نهادهدانش،
3(.

,Rivera(ریورا ،ترویج کشاورزيآلمدل ایده-3نگاره 2003(

شـود و سـپس   ه فنـاوري تولیـد مـی   از طریق تحقیق و توسعصرفاًفرض مدل سنتی انتقال فناوري این است که دانش و فناوري 
در مدل سنتی مـواردي چـون جایگـاه    مسلماًشود و کنندگان از دانش و فناوري منتقل میتوسط مروجان به کشاورزان و استفاده

کننـده در تبـادل دانـش و    ها و نقش کشاورز تولیـد گذاري، جایگاه آموزشی رسانهتصمیمات سیاسی و تأثیر کشاورزان بر سیاست
امـروزه مشـخص شـده جریـان انتقـال      ت و پتانسیل دانش بومی حاصل تجارب کشاورزان نادیده گرفته شده اسـت. لـیکن  اطالعا

).1388طرفه باشد (اسدي و همکاران،اطالعات باید دو

محیط

برد فناوريکار

انتقال فناوري تولید فناوري

مشیخط
کشاورزي
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,.رازقی و همکاران ( 2020et alRazeghi ه نظام دانش و اطالعات کشاورزي در ایـران را بـه هشـت گـرو    يهاچالش) در پژوهشی
-، نظـارتی يارسـانه -گـذاري، ارتباطـاتی  تاسـ سی-سـازمانی، قـانونی  -مشـارکتی يهاچالشاز: اندعبارتکردند که يبنددسته

زیرساختی.-مدیریتی، فیزیکی-حمایتی، ساختاري-ارزشیابی، شایستگی فردي، انگیزشی
رزي را از نظر کارشناسان شامل مـوارد زیـر دانسـته    بر نظام دانش و اطالعات کشاومؤثرعوامل خودپژوهش) در 1398(پناهنید

عوامل بهبود تعامالت ترویج با آموزش، عوامل بهبود تعامالت ترویج با تحقیق، عوامل بهبود تعـامالت تـرویج بـا کشـاورزان،     است:
امل بهبـود تعـامالت   کشاورزي، عويهاتشکلخصوصی، عوامل بهبود تعامالت ترویج با يهاشرکتعوامل بهبود تعامالت ترویج با 

.آموزش با تحقیق، عوامل بهبود تعامالت آموزش با کشاورزان و عوامل بهبود تعامالت تحقیق با کشاورزان
معیشـت تـأمین درنقـش مهمـی  روستاییخود به این نتایج دست یافتند که زناندر پژوهش) 1396کرمی دهکردي و بابایی (

نیازآنانکهدادروستایی نشانزناننیازهايدارند. همچنین ارزیابیطبیعیپایدار منابعمدیریتهايبرنامهوروستاییخانوارهاي
ریـ غنـوین هـاي فعالیتطبیعی،حفظ منابعيهاروشلبنی،وباغیمحصوالتفرآوريوبرداشتمورددرروزبهمهارتودانشبه

و اعتمـاد تعامـل کشاورزي،محصوالتبازاربرنفوذمورددرویژهبهخوداجتماعیهايظرفیتتقویتنوین،کشاورزيويکشاورز
داشتند.زنانهايتشکلتقویتوبیرونیکنشگرانباجوامعدرون

دارياطالعـات مرتـع  ودانـش نظامکنشگرانارتباطیشبکه) در پژوهش خود با هدف واکاوي1394(و همکارانفریمانیمقدس
دربیشتريدارانمرتعباخدماتیوترویجیوآموزشیاقتصادي،پیوندهايقالبدردارانعمرتهرقدردادند کهفارس نشاناستان
ازباشـند داشـته خـدماتی وترویجـی وآموزشـی اي،مشـاوره پیونـد سازمانیکنشگربیشتريتعدادباهرقدرزینوباشندارتباط

هـاي فنـاوري پـذیرش داري،مرتـع دانـش بـر ترویجیوآموزشیپیوندتأثیر.بودندخواهندبرخوردارداري باالتريمرتعمعلومات
.دهدمینشانرادارانمرتعدانشبرخدماتیپیوندويدارمرتعدانشبرحمایتیمرتع، پیوندمدیریت

ناسـتا کـار پنبـه مـردان وزنانپایدارکشاورزيدانشبرمؤثر) در تحقیق خود با هدف بررسی عوامل1393افشاري و همکاران (
رفتارهـاي  گیـري شـکل درمهمـی نقـش پایـدار کشـاورزي نـه یزمدرکشـاورزان اصفهان به این نتیجه دست یافتند کـه دانـش  

و منفـی رابطـه کـار پنبـه زنـان پایـداري دانـش بـا کشاورزيکارقهسابوسنداددارد. همچنین نتایج نشانهاآنیطیمحستیز
دارد.داريمعنی

وکشاورزي به این نتیجه دست یافـت کـه تحقیـق   اطالعاتودانشنظامتوسعهد با هدف تحلیل) در مطالعه خو1392زاهدي (
وانسـانی منـابع طرف دیگـر توسـعه  ازوشوندمیمحسوبکشاورزياطالعاتودانشنظاممؤثرارکانعنوانبهکشاورزيترویج
،شـدن یجهـان فقرزدایـی، امنیـت غـذایی،   میـان ایندرکهدارندتوسعه کشاورزيدرمحورياهمیتمناسب،هايفناوريانتقال

هستند.و توسعه روستاییترویجنظامدرتحوالتوهاچالشجملهو ازپایدارتوسعهتکثرگرایی،تمرکززدایی،
Lawrenceلورنس و همکاران ( et al., ) در پژوهشـی بجـاي نظـام دانـش و اطالعـات کشـاورزي، نظـام دانـش و اطالعـات          2020

، يریپـذ انعطافاز: تقویت اندعبارتتقویت این نظام در اروپا پنج پیشنهاد ارائه دادند که منظوربهو انددادهري را پیشنهاد جنگلدا
بیشـتر بـر اسـتفاده از جنگـل     دیـ تأکاطالعـات،  عتبارمنابع اصلی اطالعات، افزایش اعنوانبهتعامل و مشارکت بین مالکان زمین 

و مـالی کننـدگان نیتـأم دمات تفریحی بجاي استفاده از منـافع اقتصـادي قطـع درختـان، حمایـت از      تنوع زیستی و خعنوانبه
و ضرورت استفاده از ابزار ارتباطی مجازي.در بخش خصوصیگذارانهیسرما

,Zwaneزوانه ( یقـاي  بر تقویت نظام دانش و اطالعات کشاورزي در زمینـه امنیـت غـذایی در آفر   مؤثر) در پژوهشی عوامل 2020
و کار هماهنگی چند جانبه بین کشاورزان و مسئوالن کشاورزي، انجام اقدامات انگیزشی بین ذینفعـان  جنوبی را شامل ایجاد ساز

بیان کردند.بردارانبهرهایجاد نوآوري بین يهامهارتو هایستگیشاو تقویت افزایش همکاريمنظوربهبخش کشاورزي 
Zahranظهران و همکاران ( et al., ) در پژوهشی موانع نظام دانش و اطالعات کشاورزي در مصـر را شـامل موانـع قـانونی و     2020

را متقویـت ایـن نظـا   حلراهنیترمهمهمچنین .دانندیممیانجی يهاسازمانو نقش ضعیف الزميهارساختیزمقرراتی، فقدان 
.اندانستهدقرارداد بین بخش خصوصی و دولتی برقراري ارتباط، ایجاد تعامل و 

,Bachevباچیوف ( ) در پژوهشی در زمینه نظام دانش و اطالعات کشاورزي در کشور بلغارستان به این نتیجه رسـیدند کـه   2020
و دهنـد یمـ مرتبط بـا کشـاورزي انجـام    يهاتیفعالمختلفی است که يهاترجمانو هاسازمانمشکل این نظام وجود نیترمهم

.انددادهتقویت نظام بازاریابی الکترونیکی را پیشنهاد از این مشکل رفتبرونبراي 
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Pascucciپاسکاسی و مگیستریس ( & Magistris, يامنطقـه اثرات تغییر دانش کشاورزي ) در تحقیق خود با هدف بررسی 2011
در تحریـک  ام نـوآوري منظور افزایش اثربخشی دانش کشاورزي و نظـ دریافتند بهو نظام نوآوري در استراتژي کشاورزان ایتالیایی

بیشـتر بـین   ، تعامـل سنتی، توجه بیشـتري بـه پویـایی محلـی    رهاي غیکشاورزان براي بهبود کسب و کار خود و اتخاذ استراتژي
.کیفیت ارائه عمومی خدمات ترویجی مورد نیاز استو افزایشهاي محلی و شبکهکشاورزان

,.Demiryurek, et alدمی ریورك و همکاران ( هـاي  و شبکهکشاورزيهاي اطالعاتسیستمر تحقیقشان با هدف بررسی ) د2008
عدم پشتیبانی از اطالعات منابع سازمانی منجر به توسـعه  به این نتیجه دست یافتند که ارتباطی دامداران استان سامسون ترکیه

بـراي ایجـاد انگیـزه دامـداران     چنـین  شود. هممیدر میان کشاورزانانتشاروري و اتبادل اطالعات و فنومنابع اطالعات شخصی
همکـاري بیشـتر عملکـردي بـین منـابع اطالعـاتی دولتـی و خصوصـی در         ، تبدیل سیستم کشاورزي لبنی مدرنجهتمعمولی 
.مورد نیاز است، سیستم

,.Calvo-Iglesias, et alکالوو ایگلسیاس و همکاران ( یـک منبـع   عنـوان بـه بررسی دانش کشاورز در تحقیق خود با هدف ) 2006
یک منبع ارزشمند از اطالعات در مورد گذشته عنوان دانش کشاورز بهدر اسپانیا دریافتند که اطالعات در مناظر فرهنگی گذشته 

-توانـد بـه  مـی نکـه  ، اجتماعی و اقتصـادي انداز فرهنگیاطالعات ضروري در چشم،دانشباشد و این ي پویا میاندازچشمو حال

کند.را تأمین میدوآوري شجمعراحتی توسط منابع دیگر 
,Carrascoکاراسکو ( اطالعات کشـاورزي کوبـا بـه ایـن نتیجـه      دانش وهدف بررسی نقش ترویج نظامدر پژوهش خود با) 2001

عنوان یک حرکت اجتماعی براي تأمین امنیـت  نظام دانش و اطالعات کشاورزي در کوبا بهبادر رابطهدست یافت که نقش ترویج 
، سـت یزطیمحدرجات مختلف، نقش ترویج براي عواملی چون علوم پایه، فناوري و همچنین بهباشد.میبه مردم آنجااییمواد غذ

هـاي غیـر دولتـی، قابـل     مؤسسات تحقیقاتی و سـازمان آموزشی،مراکزکشاورزي،هايبهداشت عمومی و آموزش عالی، فروشگاه
باشد.پذیر میانعطافبنابراین سیستم ترویج در شرایط مختلف؛ اجراست

تـوان مـدل مفهـومی    هـاي اندیشـمندان مختلـف مـی    بر پایه بررسی مبانی نظري و پیشینه تحقیق و مجموع اطالعات و دیدگاه
ها و جهت کاري تحقیـق را نشـان خواهـد داد. در ایـن تحقیـق      تحقیق را طراحی نمود. در هر تحقیق این مدل روابط بین متغیر

مؤثر بر نظـام دانـش و اطالعـات کشـاورزي زنـان روسـتایی در زمینـه فـرآوري محصـوالت          و کنشگرانجهت نشان دادن عوامل
هاي فردي، دانش بومی، بخش خصوصـی و غیـر دولتـی، تـرویج،     مؤلفه دانش و تکنولوژي فرآوري کشاورزي، ویژگی9کشاورزي، 

).4(نگاره هایی خواهد بودبخششامل زیرهر مؤلفهآموزش، تحقیقات، نظام حمایتی و بازار طراحی شده که 

مدل مفهومی تحقیق-4نگاره

دانش و 
تکنولوژي 

بخش خصوصی  بازاردانش بومیویژگی فردي 

نظام حمایتی کشاورزيترویجآموزشتحقیق

نظام دانش و اطالعات کشاورزي زنان روستایی در زمینه 
فرآوري محصوالت کشاورزي
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پژوهشوش ر
و بـه لحـاظ  ها از نوع پیمایشی غیر آزمایشـی ی، از لحاظ نحوه گردآوري و تجزیه و تحلیل دادهکمتینظر ماهازپژوهش حاضر

مل مؤثر بر دانش و اطالعات کشاورزي زنان روسـتایی  که با هدف بررسی عوارودیمبه شماريکاربردقاتیتحقجملههدف، از 
گندمان شهرستان بروجن انجام گرفته است. در این تحقیق متغیرهاي مستقل در بخشدر زمینه فرآوري محصوالت کشاورزي 

هاي مربوط به نگرش، دانش بـومی، دانـش و تکنولـوژي فـرآوري محصـوالت کشـاورزي، بخـش        شامل متغیرهاي فردي و گویه
وابسـته  باشـد. متغیـر  ی، عوامل ترویجی، آموزشی، تحقیقات، عوامل مرتبط با نظام حمایتی و عوامل مرتبط با بـازار مـی  خصوص

10باشد. در ایـن تحقیـق   تحقیق هم نظام دانش و اطالعات کشاورزي زنان روستایی در زمینه فرآوري محصوالت کشاورزي می
ز: سن، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، سطح تحصیالت، شغل پدر یا همسـر، زمینـه   ااندعبارتمتغیر فردي در نظر گرفته شده که 

کسب و کار، نوع مالکیت کسب و کار، سابقه کار، عضویت در شرکت تعاونی و میزان درآمد سالیانه. در این تحقیق با اسـتفاده از  
5گویه، عوامل مربوط به دانش بومی بـا  7ابزار پرسشنامه، میزان نگرش زنان روستایی نسبت به فرآوري محصوالت کشاورزي با

گویـه،  8گویـه، عوامـل ترویجـی بـا     6بـا  گویه، عوامل مرتبط با بخش خصوصـی 5گویه، عوامل مرتبط با دانش و تکنولوژي با 
بـا  گویـه و عوامـل مـرتبط   5گویه، عوامل مرتبط با نظام حمایتی بـا  5گویه، عوامل مرتبط با تحقیقات با 12عوامل آموزشی با 

سال) بخش گنـدمان  64-15مورد سنجش قرار گرفت در تحقیق حاضر جامعه آماري شامل زنان روستایی (بین گویه7بازار با 
روستاي این بخـش  25طور تصادفی از بین باشند. بهشهرستان بروجن بوده که در زمینه فرآوري محصوالت کشاورزي فعال می

انتخاب شده است که جامعه آماري این تعداد روستا بر اساس آمار سرشـماري سـال   روستا12با استفاده از روش سیستماتیک 
. در این تحقیـق  اندشدهنمونه آماري انتخاب عنوانبهنفر 335باشد. بر اساس جدول مورگان تعداد نفر می2624حدود 1390

هاي مختلـف آن بـر اسـاس پیشـینه تحقیـق      ها و گویهاي بود که بخشپرسشنامهاطالعات،يآورجمعابزار مورد استفاده جهت 
عنوان نمونه آماري تحقیق تکمیل گردید. جهت تعیین روایی تحقیق حاضـر، پرسشـنامه   و توسط زنان روستایی بهشدهمشخص

وتوسط محقق تهیه و با استفاده از نظرات اساتید و متخصصان ترویج و آموزش کشاورزي مورد بررسـی و اصـالح قـرار گرفـت    
تمالی در حین تکمیل پرسشنامه برطرف شده و برخی سؤاالت حذف و اصالح گردید. نهایتاً با انجـام پـیش آزمـون و    نواقص اح

سال بخش بلـداجی شهرسـتان (خـارج از جامعـه آمـاري) تکمیـل       65تا 15روستایی نفر از زنان 25توسط تکمیل پرسشنامه 
آوري اطالعـات  مه محاسبه گردید در تحقیـق حاضـر پـس از جمـع    گردید و از طریق آلفاي کرونباخ پایایی هر بخش از پرسشنا

هـاي  و آمـاره SPSSافـزار نـرم کدگذاري گردید و سپس با استفاده از هامؤلفهها، هریک از مورد نیاز براي تسریع و تسهیل داده
رار گرفتند. در آمـار توصـیفی   اسمارت پی ال اس مورد تحلیل و بررسی قافزارنرمتوصیفی و استنباطی و همچنین با استفاده از 

هایی نظیر میانگین، میانه، انحراف معیار، کمینه و بیشینه استفاده شده و در آمارهـاي تحلیلـی از ضـرایب همبسـتگی،     از آماره
مقایسه میانگین، رگرسیون و تحلیل عامل تأییدي استفاده شده است.

و بحثهاافتهی
سال در نظر گرفتـه شـده اسـت. در ایـن رابطـه بیشـترین       65تا 15طیف سنی بین در رابطه با متغیر سن افراد مورد بررسی، 

درصد 4/8) سال با 56-65درصد و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی (3/33) سال با 26-35فراوانی مربوط به گروه سنی (
باشـد. از جامعـه   مـی 168/1و 60/36میانگین و انحراف معیار سنی زنان روستایی مورد مطالعـه بـه ترتیـب    نیهمچنباشد.می

متأهل بودند. در رابطه درصد)5/78(نفر 263درصد) از زنان روستایی مجرد و تعداد 5/21(نفر 72آماري مشخص شد، تعداد 
60نفـر ابتـدایی،   49نفر در سطح خواندن و نوشـتن،  38، سوادیبنفر 32با متغیر سطح تحصیالت فراوانی پاسخگویان، تعداد 

زمینـه کسـب و کـار    نفر با مدرك تحصـیلی لیسـانس و بـاالتر هسـتند.    31و پلمیدفوقنفر 25نفر دیپلم،100راهنمایی، نفر 
درصد) و کمتـرین فراوانـی مربـوط    3/46نفر (155فراوانی مربوط به زنان روستایی با کسب و کار کشاورزي به تعداد نیشتریب

باشد. وضعیت مالکیت کسب و کـار زنـان روسـتایی    درصد) می9/23نفر (80عداد به زنان روستایی با کسب و کار دامداري به ت
9/71این اساس بیشترین مالکیت کسب و کار زنان روستایی از نوع خانگی و خـانوادگی ( برمورد مطالعه نشان داده شده است.

متغیـر عضـویت در شـرکت تعـاونی،     رابطـه بـا  درباشـد. درصد) می3/9و کمترین مالکیت کسب و کار از نوع شرکتی ()درصد
عضویتی در هاآندرصد) از 7/79نفر (267درصد) عضو شرکت تعاونی بوده و 3/20(انیپاسخگونفر از 68مشخص شد تعداد 
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میلیـون تومـان کسـب    1درصـد) سـاالنه درآمـد کمتـر از     3/57(انیـ گوتعاونی نداشتند. مشخص شد بیشتر پاسخيهاشرکت
کنند.می

ایم، با فـرض  هاي تحقیق، در فرضیه اول به دلیل اینکه یک میانگین را در یک جامعه مقایسه نمودهی آزمون فرضیهجهت بررس
هـاي دوم و سـوم از روابـط    در فرضـیه ودیـ گردتـک نمونـه مسـتقل اسـتفاده     tها از آزمـون پـارامتري  نرمال بودن توزیع داده

001/0برابـر  sigو 809/21برابـر  tشـود مقـدار آزمـون    مشاهده مـی 1در جدول کهطورهمانهمبستگی استفاده شده است. 
شود و فرض اصلی تحقیق (تفاوت بین سطح دانـش و  رد میH0بنابراین فرض ؛ دار شده است% معنی99باشد که در سطح می

مقایسـه مقـدار میـانگین    و بـا شـود اطالعات زنان روستایی در زمینه فرآوري محصوالت کشاورزي با مقدار استاندارد) تأیید می
شود که میزان دانش و اطالعات کشاورزي زنان روستایی بخش گندمان شهرستان بروجن باالتر از حـد  بدست آمده مشخص می

باشد.میانگین می

، برسی فرضیه اولtنتایج حاصل از آزمون -1جدول 

ترویجی با نظام دانش و اطالعات کشاورزي - بین خدمات آموزشیکهشودیممالحظه 2آمده در جدول به دستطبق نتایج 
شود.میدییتأH1رد و فرضH0درصد وجود دارد. بر این اساس فرض99سطح داري در زنان روستایی رابطه مثبت و معنی

نتایج حاصل از آزمون همبستگی-2جدول 

درصد/.99در سطح يداریمعن**

متغیر وابسته (نظام دانش و اطالعات کشاورزي در این بخش از تحقیق، رابطه بین متغیر مستقل (عوامل آموزشی و ترویجی) بر 
درصد معنادار است 99تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که مدل رگرسیونی در سطح زنان) توسط

)00/0sig=با ). همچنین در بررسی رابطه بین نظام دانش و اطالعات زنان روستایی در زمینه فرآوري محصوالت کشاورزي
-درصد از این نظام بستگی به عوامل آموزشی8/61) مشخص شد R2(نییتععوامل آموزشی و ترویجی، با توجه به مقدار ضریب 

آمده است.3نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون در جدول درصد) به عوامل دیگر وابسته است.2/38ترویجی داشته و بقیه (

نتایج حاصل از رگرسیون-3جدول 

تحلیل عوامل مؤثر بر نظام دانش و اطالعات زنان روستایی در زمینه فرآوري محصوالت کشاورزي از مدل ساختاري به منظوربه
هاي پژوهش و ستفاده شده است. در مدل معامالت ساختاري از یک طرف میزان انطباق دادهاسمارت پی ال اس اافزارنرمکمک 

Sigtest-valueمقدار آزموناختالف میانگینانحراف معیارمیانگین

843/3707/0843/0809/21001/03

sigضریب همبستگی پیرسونمتغیر وابستهمتغیر مستقل

786/0001/0**نظام دانش و اطالعات کشاورزي زنانخدمات آموزشی و ترویجی

TBetaR2Sigمتغیر وابستهتقلمتغیر مس

187/23786/0618/0001/0نظام دانش و اطالعات کشاورزي زنانخدمات آموزشی و ترویجی
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؟ و از طرف دیگر معناداري روابط در این مدل باشدیمشود که آیا از برازش مناسب برخوردار مدل مفهومی پژوهش بررسی می
گیرد.برازش یافته مورد آزمون قرار می

8ظام دانش و اطالعات زنان روستایی در زمینه فرآوري محصوالت کشاورزي که شامل متغیرهاي پنهان مدل ن4در جدول 
باشد، نشان داده هاي حمایتی و بازار میمتغیر دانش بومی، دانش و تکنولوژي، بخش خصوصی، ترویج، آموزش، تحقیقات، نظام

یید شده توسط مدل نظام دانش و اطالعات هاي برازش شده و تأهاي آشکار در این مدل شامل گویهشده است. همچنین متغیر
که تمام مقادیر متغیر) و میزان بار عاملی مربوط به هر متغیر نشان داده شده که با توجه به این41کشاورزي زنان روستایی (

.باشدداري تمام روابط مینشان از معنیاست،96/1از ترکوچک

ن روستاییمتغیرهاي مدل نظام دانش و اطالعات زنا-4جدول 

مقدار بار متغیر آشکارمتغیر پنهان
عاملی

مقدار 
استانداردشده

دانش بومی
65/060/0دوستانایوکسب دانش بومی از طریق والدین، همسایه 

46/175/0در انتشار و ترویج دانش بومیهارسانهنقش 
09/185/0زنان در انتشار دانش بومیيهایتعاونو هاگروهنقش 

انش و د
تکنولوژي

08/179/0بهداشت فرآوري محصوالت کشاورزيآشنایی با اصول
43/184/0محصوالت کشاورزيآشنایی با نحوه صحیح انبارداري

01/180/0مناسب محصوالت کشاورزييبندبستهآشنایی با 
84/082/0فرآوري محصوالت کشاورزيو تجهیزاتآالتنیماشآشنایی با نحوه استفاده از 

بخش 
خصوصی

40/182/0و خصوصیيامشاورهوجود مراکز خدمات 
11/183/0و خصوصیيامشاورهمیزان فاصله روستا تا مراکز خدمات 

62/179/0زن در مراکز خصوصیمتخصصانکارشناسان ووجود 
90/061/0دریافتی توسط مراکز خصوصیيهانهیهزمقدار 

ترویج

24/176/0ز ترویج دولتیدسترسی به مراک
56/281/0مراکز ترویج دولتیارتباط با

01/180/0سطح اطالعات کارشناسان ترویج دولتی
09/177/0اطالعاتشانوضعیت دسترسی به کارشناسان ترویج دولتی و 

45/181/0مندي از اطالعات آنانمروجان حاضر در مراکز خدمات و بهرهارتباط با
71/178/0د کارشناسان ترویجی زن در مراکز ترویج دولتیوجو

71/181/0ارتباط با مددکاران و تسهیلگران ترویجی زن روستایی
62/177/0هاي ترویجی در زمینه فرآوري محصوالت کشاورزيمندي از انواع روشبهره

آموزش

31/180/0کوچکاندازي کسب و کار هاي آموزشی آشنایی با راهشرکت در کارگاه
26/177/0بندي محصوالت کشاورزيهاي بستهشرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با اصول و روش

35/181/0آموزشی آشنایی با اصول بهداشتی و تولید محصوالت کشاورزييهاکارگاهشرکت در 
72/179/0آموزشی آشنایی با مدیریت مالی و حسابدارييهاکارگاهشرکت در 

61/182/0تبدیل و فرآوري محصوالت کشاورزيآموزش عملی در زمینه اصوليهااز روشاستفاده 
55/179/0مربیان آموزشی با مهارتوجود

11/158/0هاي جمعی در زمینه اصول تبدیل و فرآوري محصوالترسانهقیاز طرارائه آموزش 
10/164/0محصوالتتبدیل و فرآوري اصولاینترنت و آموزش مجازي در زمینهمندي ازبهره

11/174/0توسط زناندشدهیتولها در زمینه معرفی و ارائه محصوالت فرآوري برگزاري جشنواره
15/172/0محصوالتو فروش، توزیعیابیدر بازاروجدیدمتنوعهاي آموزشیروشيریکارگبه

95/078/0دولتیارتباط با مراکز تحقیقتحقیقات
43/182/0و کاربردي کارشناسان تحقیقاتاستفاده از اطالعات فنی

41/171/0دسترسی به نشریات و مجالت تحقیقاتی
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4ادامه جدول 

متغیرهاي آشکار و مقـادیر بتـاي هـر یـک از متغیرهـاي      قابل قبول (مقادیر باالتر از نیم) برايمقادیر بارهاي عاملی5نگارهدر 
)، 0β=/225زشـی بـا ضـریب (   که بر اساس ضـرایب بتـا عوامـل آمو   شودیم. بر این اساس مشاهده پنهان نشان داده شده است
ریتـأث ) بیشترین 0β=/121با ضریب (هاتیحما) و عامل 0β=/188)، عامل بازار با ضریب (0β=/206عوامل ترویجی با ضریب (

.اندداشتهرا بر نظام دانش و اطالعات کشاورزي زنان روستایی شهرستان بروجن 
و پیشنهادهايریگجهینت

درباره هر یک از سؤاالت مربوط به عوامل مؤثر بر نظام دانش و اطالعات هانیانگیممحاسبه آمده بر اساسبه دستهاي یافته
میزان ارتباط بین دانش بومی و دانش "کشاورزي زنان روستایی نشان داد که بیشتر زنان روستایی از بین عوامل بومی به عامل 

، از بین عوامل مربوط "در انتشار و ترویج دانش بومیهاهرساننقش "و "جدید در زمینه تولید و فرآوري محصوالت کشاورزي
"و "آشنایی با اصول بهداشت فرآوري محصوالت کشاورزي"به دانش و تکنولوژي فرآوري محصوالت کشاورزي به عامل 

ات وجود مراکز خدم"عامل از بین عوامل مرتبط با بخش خصوصی به ،"محصوالت کشاورزيبندي مناسبآشنایی با بسته
"ي و خصوصیامشاورهمیزان فاصله روستا تا مراکز خدمات "و "اي و خصوصی مرتبط با فرآوري محصوالت کشاورزيمشاوره

سطح اطالعات "عامل عوامل با میانگین باالتر اشاره داشتند. همچنین بیشتر زنان روستایی از بین عوامل ترویجی، عنوانبه
، از بین عوامل آموزشی، "دسترسی به مراکز ترویج دولتی"و "آوري محصوالت کشاورزيفرنهیزمکارشناسان ترویج دولتی در 

ي هاکارگاهشرکت در "و "ي آموزشی آشنایی با اصول بهداشتی و تولید محصوالت کشاورزي سالمهاکارگاهشرکت در "عامل 
ارتباط با مراکز تحقیق دولتی (مرکز "ل از بین عوامل تحقیقاتی، عام،"اندازي کسب و کار کوچکآموزشی آشنایی با راه

، از بین "محصوالت کشاورزيسطح اطالعات کارشناسان بخش تحقیقات در زمینه فرآوري"و "تحقیقات جهاد کشاورزي)
و نهادهاي هابانکحمایت "و "امکان دسترسی زنان روستایی به اعتبارات بانکی"عامل ي حمایتی، هانظامعوامل مرتبط با 

رضایت "عامل و از بین عوامل مرتبط با بازار به "تبدیل و فرآوري محصوالت کشاورزينهیزمیی در هاطرحاز حمایتی
را در اولویت "بندي شدهوجود بازار مناسب جهت فروش محصوالت فرآوري و بسته"و "ي شدهفرآورمشتریان از محصوالت 

ل به برقراري ارتباط بین دانش بومی و جدید با نتایج پژوهش تمایانتخاب خود قرار دادند. نتایج این بخش در زمینه
اندازي کسب و کارهاي کوچک با نتایج تحقیق )، در زمینه نیاز آموزشی در زمینه تولید محصول سالم و راه1385(يبوذرجمهر

ت کارشناسان ترویجی با )، در زمینه ارتباط با مراکز ترویج و تحقیق دولتی و سطح اطالعا1391زاده و میرکاظمی (غالمعلی
ي هانظامي هاکمکو در زمینه نیاز به دسترسی بیشتر به تسهیالت بانکی و )1396(ییبابانتایج تحقیق کرمی دهکردي و 

,Thomasات توماس (حمایتی با نتایج تحقیق Silberg)، سیلبرگ و همکاران (2006 et al., )، و باردسلی و کنیریم 2021
)Bardsly & Knierim, مطابقت دارد.)2020

مقدار متغیر آشکارمتغیر پنهان
بار عاملی

مقدار 
استانداردشده

نظام 
حمایتی

53/187/0یل و فرآوري محصوالتدر زمینه تبدییهاطرحو نهادهاي حمایتی از هابانکحمایت 
وثیقه، حساب بانکی و (ییروستابراي زنان باألخصهابانکحذف قوانین دست و پاگیر 

غیره)
63/183/0

38/189/0فرآوري محصوالتمرتبط بايهاطرحو نهادهاي حمایتی در هابانکمبلغ تسهیالت 
06/184/0هاموابازپرداخت میزان درآمد زنان روستایی و قدرت

بازار

57/187/0شدهيبندبستهوجود بازار مناسب جهت فروش محصوالت فرآوري و 
74/192/0دسترسی به بازارو سهولتفاصله 

27/173/0و قدرت خرید مشتریانهامتیقوضعیت 
36/181/0براي عرضه محصوالت فرآوري شدههاشگاهینماها و برپایی جشنواره

84/183/0تبلیغات مناسب در خصوص فروش محصوالت فرآوري شدهوجود
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مدل بارهاي عاملی و ضرایب بتا در حالت استاندارد شده-5نگاره

ترویجی با نظام دانش و اطالعات - دهد که بین خدمات آموزشیاز نتایج تحقیق نشان میآمدهدستبههاي همچنین یافته
,Getahunاین مورد، نتایج پژوهش گتاهون (ارد.درصد وجود د99داري در سطح کشاورزي زنان روستایی رابطه مثبت و معنی

Takahashi، تاکاهاشی و همکاران ()2020 et al., ,Carrasco، کاراسکو ()2020 Behroozei)، بهروزي و همکاران (2001 et al.,

بطه بین )، مبنی بر را1384) و مقدس فریمانی و همکاران (1390)، صبوري و همکاران (1391)، دین پناه و عمویی (2020
کند.عنوان کنشگران اصلی نظام را تأیید میترویج و آموزش کشاورزي با نظام دانش و اطالعات کشاورزي و به

میزان دانش و اطالعات کشاورزي زنان روستایی در زمینه فرآوري محصوالت کشاورزي باالتر از طبق نتایج حاصل از تحقیق،-
تر از این دانش و اطالعات براي کسب مجوز و ایجاد شود در جهت استفاده مفیدیباشد، بنابراین پیشنهاد محد میانگین می

فرآوري و تبدیل محصوالت کشاورزي اقدام نمود.نهیزمکسب و کار بهینه زنان روستایی در 
م دانش و ترویجی با نظا- دار بین خدمات آموزشیآمده از نتایج و رابطه مثبت و معنیبه دستهاي یافتههمچنین بر اساس-

عنوان کلید به ترویج و آموزش کشاورزي بهویژهتوجه خاص و شود همواره اطالعات کشاورزي زنان روستایی پیشنهاد می
رسانی با نیازسنجی و اطالعترویجی دولتی و خصوصی- نموده و مراکز آموزشیوري و کاهش ضایعات کشاورزي توسعه بهره
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فرآوري و تبدیل محصوالت کشاورزي با نهیزمدر جی و آموزشی خاص زنان روستایی ترویيهابرنامهمداوم اقدام به اجراي 
هاي مختلف تئوري و عملی نمایند.روش

شود مؤسسات دولتی و خصوصی هاي تعاونی پیشنهاد میدست آمده و عضویت کم زنان روستایی در شرکتبا توجه به نتایج به-
هاي مشارکتی، زنان روستایی را با مزایاي کارهاي جمعی جلسات توجیهی و کارگاهزن روستایی، با برگزاريلگرانیتسهبا کمک 

هاي تعاونی تولیدي در زمینه و مشارکتی تولیدي آگاه نموده و با باال بردن روحیه مشارکتی، آنان را به ایجاد و عضویت در شرکت
صنایع تبدیلی و فرآوري محصوالت کشاورزي تشویق نمود.

زوم تلفیق دانش بومی و رسمی ضروري است توجه ویژه به دانش و اطالعات بومی و سنتی زنان روستایی در با توجه به ل-
هاي ترویجی استفاده ها در راستاي دانش رسمی و آموزشفرآوري محصوالت کشاورزي داشته و از این دانش و آموختهنهیزم

شی مشارکت داده و از نظرات ارزشمند آنان استفاده نمود تا زنان هاي آموزنموده و بنابراین خود زنان روستایی را در برنامه
؛ وبندي محصوالت با کیفیت باال و مورد رضایت مشتریان و کسب درآمد باالتر نمایندي و بستهو فرآورروستایی اقدام به تولید 

ها در انتشار و ترویج دانش بومی نقش مهمی خواهند داشت.در این بین رسانه
و دیـ و تولبهداشـت  نـه یزمهایی در خوب زنان روستایی و نیاز اصلی آنان به آموزشنسبتاًبه جوان بودن و سطح سواد با توجه -

ي هـا کارگـاه ی و با همکاري مراکـز بهداشـتی اقـدام بـه برگـزاري      پزشکاهیگفرآوري محصوالت سالم، باید با همکاري متخصصان 
آموزشی نمود.

ترویجـی  -اسـت مراکـز آموزشـی   اندازي کسب و کار کوچک، الزمي زنان به آموزش در زمینه راههمچنین با توجه به نیاز ضرور-
یی در این زمینه نمایند و حتی بین زنان روستایی و مراکز تحقیقاتی ارتباط برقرار نمایند تـا  هاآموزشدولتی و خصوصی اقدام به 

همواره ارتباط بین تـرویج، تحقیـق و   ؛ وشاورزي استفاده نمایندفرآوري محصوالت کنهیزمروز در از دانش و اطالعات جدید و به
آموزش و زنان روستایی حفظ شود.

سایر مؤسسات مرتبط، اقدام بـه صـدور مجوزهـاي مشـاغل     کار وهمچنین الزم است مراکز دولتی و خصوصی با همکاري اداره -
انین دست و پاگیر، تسهیالتی با سود کم و مناسب به زنـان  ي حمایتی با حذف قوهانظامو دیگر هابانکخانگی نموده و همچنین 

تولید و فرآوري محصوالت کشاورزي شوند.نهیزماندازي، رونق و ادامه کسب و کار آنان در روستایی اعطاء نموده و باعث راه
ي هـا شـرکت خصوصی و ترویجی _اندازي مراکز آموزش بخش کشاورزي و لزوم راهالنیالتحصفارغبا توجه به حجم گسترده -

اي الزم است تا حدودي ذهنیت زنان روستایی را از مراکز دولتی به سمت مراجعه بـه مراکـز خصوصـی هـدایت     خدمات مشاوره
تولید و فرآوري محصوالت کشـاورزي افـزایش داده و ارتبـاط و    نهیزمدر ژهیوبهنمود. همچنین مراکز خصوصی خدمات خود را 

.مند شوندبهرهبهبود روند فعالیت خود،تایی برقرار نمایند و از نظرات مفید زنان هم در جهتهمکاري مستمر با زنان روس
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Abstract
Agricultural sector is regarded as the most important supplier of food for human beings and development of
agriculture without farmers' access to information and knowledge as well as paying attention to AKIS is not
possible. The purpose of present study was to investigate factors affecting rural women's AKIS in the field of
processing agricultural products. The statistical population was active rural women in the field of processing
agricultural products in Gandoman county of Borojen. Sample sized was estimated to be 335 women. They were
selected using simple random sampling method. Data were collected using a questionnaire, whose validity were
confirmed by the agricultural extension experts. The reliability of constructs was evaluated by Cronbach's alpha
coefficients. The data were analyzed through SPSS, smart PLS, and other statistical tests. The results showed
that the level of agricultural knowledge and information of the rural women in Gandoman county was higher
than average mean. Furthermore, the results of factor analysis revealed that the relationships between the
variables of rural women's AKIS are significant at one per cent of error. Such results demonstrate a suitable
data-model fitness. Training (β= 0.23), extensional (β=0.21). Market (β=0.19), and supportive factors (β=0.14)
were the most important determinants of rural women's AKIS in Borojen city.
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