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چکیده
با توجه به نقش و جایگاه زنان به ویژه زنان روستایی در  حفظ محیط زیست، شناخت نیازهای آموزشی و ارایه ی آموزش های 
الزم در این زمینه برای آنان، یک ضرورت به حساب می آید. این پژوهش با هدف تعیین نیازهای آموزشی زنان روستایی شهر 
هدف  نظر  از  كّمی،  دیدمان  ها  داده  ماهیت  لحاظ  به  پژوهش  این  است.  گرفته  انجام  زیست  محیط  حفظ  ی  زمینه  در  ایالم 
كاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی است. جامعه ی آماری این تحقیق، همه ی زنان روستایی شهرستان ایالم 
به شمار 13400 نفر بود كه با استفاده از فرمول كوكران، 150 تن از آنان به عنوان نمونه با روش نمونه-گیری طبقه ای تصادفی 
انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است كه روایی محتوایی آن توسط نظرخواهی از صاحب نظران و روایی 
و محاسبه ی   R افزار  نرم  از  استفاده  با  پایایی پرسشنامه  تأیید شد.    AVE=0/79  و  CR=0/87 از طریق محاسبه ی گرا  هم 
ضریب تتای ترتیبی برای بخش های مختلف پرسشنامه)Ө = 0/79 -0/87( تعیین شد. برای تعیین نیازهای آموزشی از الگوی 
نیازسنجی بوریچ استفاده شده است. نتایج نشان دادند كه زنان روستایی در همه ی زمینه  های آموزشی حفظ محیط زیست 
شامل حفاظت ازآب، هوا، خاک، گونه های گیاهی و جانوری، جنگل  و مرتع به آموزش نیاز دارند. مقایسه ی دو گروه از زنان 
روستایی شركت كرده و شركت نكرده در دوره های آموزش زیست محیطی با استفاده از آزمون من ویت نی نشان داد كه تفاوت 
معنی داری بین این دو گروه از نظر نیازهای آموزشی وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون ترتیبی برای بررسی نقش متغیرهای 
اثرگذار بر نیازهای آموزشی، نشان داد كه از بین متغیرهای پژوهش، تنها دو متغیر میزان تحصیالت و میزان استفاده از رادیو و 

تلویزیون بر احتمال برآورد نیازهای آموزشی زنان مورد مطالعه تأثیر داشته اند.
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مقدمه
در آسـتانه ی هـزاره ی سـوم میـالدی، دغدغـه ی اصلـی 
سـازمان های بین المللـی و اندیشـمندان، بـروز چالـش هـای 
محیـط زیسـت و رونـد فزاینده آن می باشـد. انسـان بـه عنوان 
عامـل تأثیرگـذار و قربانـی ایـن بحـران بـه شـمار مـی رود. از 
همیـن رو، اصـالح رونـد بحـران محیـط زیسـت بـه بـاور عموم 
صاحب نظـران محیط زیسـت در گرو اصالح آموزه های انسـان 
و تغییـر نگـرش، بینـش و دانـش او نسـبت به محیـط پیرامون 
می باشـد)عمادی،1382(. محیـط زیسـت در سـطح جهانـی 
و ملـی در معـرض تهدیدهـای جـدی اسـت و ایـن تهدیدهـا 
از گـرم شـدن زمیـن گرفتـه تـا از دسـت رفتـن تنـوع زیسـتی و 
انـواع آلودگی هـا را شـامل می شـوند. هـم زمـان، ازدیـاد بـی 
رویـه جمعیت، رشـد صنعت و اسـتفاده ی غیراصولـی از منبع 
هـای طبیعـی نتیجـه هـای ناگـواری بـه وجـود آورده اسـت كه 
اثرگـذاری هـای نامطلـوب آن روز بـه روز حادتـر شـده انـد از 
جملـه تخریـب محیـط زیسـت، نابـودی جنگل هـا و مرتـع ها، 
خرابـی زمیـن هـای كشـاورزی، آلودگـی آب و خـاک و هـوا، 

كاهـش منبـع هـای تولیـد انـرژی و بـروز انـواع بیماری هـا. 
از  یكـی  كـه  دارنـد  بـاور  پایـدار  توسـعه  صاحب نظـران 
مهم تریـن راه هـای موجـود بـرای حفـظ محیط زیسـت، ایجاد 
جامعـه  در  آن  ترویـج  و  محیطـی  زیسـت  مناسـب  فرهنـگ 
اسـت تـا جایـی كـه همـه ی آحـاد كشـور بـه تعبیـر مـاده 50 
قانـون اساسـی كشـورمان حفاظـت از محیط زیسـت را وظیفه 
امـوال شـخصی  از آن ماننـد  تلقـی كننـد و  ی عمومـی خـود 
خـود مراقبـت كننـد. بسـیاری از اندیشـمندان بـاور دارنـد كـه 
ترویـج فرهنـگ زیسـت محیطی در هـر جامعه  بـه كّل از طریق 
زنـان آگاه و بـا اعتمـاد بـه نفـس و توانمنـد میسـر اسـت، زیـرا 
شـكل گیـری شـخصیت آحـاد جامعـه از دامـان مـادران آغـاز 
در  فراهانـی،1382(.  فرمهینـی  واجـارگاه،  می شـود)فتحی 
ارتبـاط بـا نقـش زنـان در حفاظـت از محیط زیسـت، نظرهای 
متفاوتی داده شـده اسـت كه در مجموع اشـاره بر برتری نقش 
آنـان در مقایسـه بـا نقـش مـردان در ایـن راسـتا دارد. زنان به 
واسـطه دارا بـودن ویژگـی زایـش و پـرورش و بـه بیـان دیگـر 
هـدف  و  طبیعـت  بـا  همسـوتر  را  خـود  مادرانـه،  ویژگی هـای 
آفرینـش می بیننـد و لـذا بـه طـور غریـزی و فطـری گرایـش به 
آن دارنـد كه دلسـوزانه تـر از مردان در اندیشـه حفـظ طبیعت 

خـواه،1387(.  باشـند)تكیه 

زیسـت  محیـط  حفـظ  در  زنـان  برتـری  یوسـفیان)1387( 
بـه  را  آن  بلكـه  نمی دانـد،  آنـان  بـودن  زن  ی  واسـطه  بـه  را، 
داشـته  هـا  منبـع  از  اسـتفاده  زمینـه ی  در  كـه  هایـی  آمـوزه 
بـه طـور  و دارنـد، نسـبت می دهـد. آمـوزش محیـط زیسـت 
فزاینـده ای بـه عنـوان یـک ابـزار در مدیریـت زیسـت محیطی 
بـه  زنـان  نقـش   .)2010 مونیانـدی،  و  اسـت)الته  مطـرح 
ویـژه زنـان روسـتایی بـا توجـه بـه وجـود چالـش هـای زیسـت 
محیطی)آلودگـی آب، هـوا و خـاک، تخریب الیـه ازون، تولید 
زبالـه و افزایـش پسـماندها، رشـد جمعیـت، تقاضـای فزاینده 
و كاهـش كیفیـت آن،  بـرای آب  تقاضـا  افزایـش  بـرای غـذا، 
افزایـش تقاضـا بـرای انـواع انـرژی( كـه در آینـده ی نزدیـک 
بـا چالـش هـای جـدی تـری روبـه رو مـی  محیـط زیسـت را 
كننـد، و بـا توجـه بـه ارتبـاط نزدیكـی كـه بـا طبیعـت و محیط 

اسـت.  بسـیاری  اهمیـت  زیسـت دارنـد، دارای 
اگـر چـه ، آگاه سـازی همگانـی و آمـوزش جامعـه در رابطـه 
بـا ارزش و اهمیـت محیـط زیسـت بـرای ادامـه ی حیات بشـر 
امـری بسـیار مهم می باشـد. بنابرایـن، با در نظـر گرفتن نقش 
و جایـگاه زنـان بـه ویـژه زنـان روسـتایی در زمینـه ی حفـظ و 
ارایـه ی  منبـع هـای طبیعـی،  و  زیسـت  از محیـط  حراسـت 
آنـان  بـرای  زیسـت  محیـط  ی  زمینـه  در  الزم  آموزش هـای 
یـک ضـرورت به حسـاب مـی آیـد. امـا، برنامه ریزی آموزشـی 
مناسـب بـرای آمـوزش زنـان روسـتایی در زمینـه ی محیـط 
نیازسـنجی  یـا  آموزشـی  نیازهـای  تعییـن  نیازمنـد  زیسـت 

. ست ا
نیازسـنجی آموزشـی فرآینـدی اسـت در جهـت شـناخت 
بـه  ایـن فرآینـد  بـرای یادگیـری.  فراگیـران و عالقـه ی آنـان 
بـا وضعیـت مطلـوب و  منظـور تشـخیص تفـاوت دانـش فـرد 
مـورد نیـاز و یافتـن راه حـل آموزشـی بـرای برخـی از چالـش 
هـا بـه كار مـی رود. نیازسـنجی نقطـه ی اتـكای برنامـه هـای 
آموزشـی ترویجی اسـت و هدف از نیازسـنجی، ایجاد شـالوده 
ای بـرای آمـوزش اسـت)كاپلن، 2003(. در بررسـی نیازهـای 
آموزشـی از مـدل هـای مختلفی اسـتفاده می شـود كـه یكی از 
پركاربردتریـن آن هـا مدل بوریچ اسـت. این مـدل جامع ترین 
مـدل ارزیابـی نیازهـای آموزشـی )پزشـكی راد و همـكاران، 
1387( و در اصـل یـک فرایند خودارزشـیابی اسـت كـه مبتنی 
اسـت)بوریچ،  خودشـان  دربـاره-ی  مخاطبـان  داوری  بـر 
1980(. ایـن مـدل بـر پایـه اختـالف نمره بیـن میـزان اهمیت 
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موضـوع آموزشـی و میـزان مهارت فـرد در آن زمینه بنـا نهاده 
شـده اسـت )زرافشـانی و همـكاران ،1390(. 

سـعادتی و همـكاران)1393(، نیازهـای آموزشـی زیسـت 
محیطـی دانـش آمـوزان اسـتان خوزسـتان را بررسـی كـرده و 
نشـان داده انـد كـه آموزگاران مدرسـه هـا و كتاب های درسـی 
آمـوزان  دانـش  اختیـار  در  كافـی  محیطـی  زیسـت  اطالعـات 
فـوق  و  جنبـی  هـای  فعالیـت  همچنیـن،  دهنـد.  نمـی  قـرار 
برنامـه در زمینـه ی محیـط زیسـت در مدرسـه هـا بسـیار كـم 
اسـت در حالـی كـه تأثیـر ایـن فعالیـت هـا در ایجـاد شـناخت 
نسـبت بـه محیـط زیسـت از كتـاب هـای درسـی و آمـوزگاران 
بیشـتر اسـت. ویسـی و زرندیـان)1388(، نیازهـای آموزشـی 
زیسـت محیطـی زنان خانـه دار را در منطقه ی12 شـهر تهران 
بررسـی كـرده و نشـان داده انـد كـه زنـان از مفهـوم هـای پایـه 
ای محیـط زیسـت آگاهنـد، امـا، از روش های مدیریـت مانند 
مدیریـت پسـماندها، آگاهـی چندانـی ندارنـد. همچنین زنان 
بـا سـن كمتر، آگاهـی های زیسـت محیطـی پایین تـری دارند 
و برنامـه های آموزشـی زیسـت محیطی، نخسـت بایـد آنان را 

مـورد توجـه قـرار دهد. 
عزیـزی و همـكاران )1388(، در پژوهـش خـود بـه بررسـی 
روش هـای آگاه سـازی و دانـش افزایـی زنـان خانـه دار شـهر 
از محیـط زیسـت پرداخته انـد.  ایـالم در زمینـه ی حفاظـت 
بخشـی از دسـت آوردهـای ایـن پژوهـش نشـان می دهـد كـه 
زنـان خانـه-دار بـه محیـط زیسـت عالقـه مندنـد و رفتارهـای 
زیسـت محیطـی آنـان در راسـتای حفـظ محیـط زیسـت بوده 
اسـت، و تـا حـدودی نیـز تخریب هـای زیسـت محیطـی انجام 
شـده توسـط دیگـران را كنتـرل كـرده و با سـازمان هـای مردم 
نهـاد زیسـت محیطـی آشـنایی كمـی داشـته اند.  همچنیـن 
بررسـی میزان آگاهی، دسترسـی، مشـاركت و تأثیر روش های 
دیـدگاه  از  زیسـت  زمینـه ی محیـط  در  آگاه سـازی  متـداول 
پاسـخگویان نشـان می دهـد كـه ایـن گـروه از جامعـه مخاطب 
اصلـی برنامه هـای آموزشـی زیسـت محیطـی قـرار نگرفته اند. 
زمانـی كوخالـو و همـكاران)1391(، در پژوهشـی بـا عنوان 
شناسـایی نیازهـای آموزشـی خانوارهای منطقـه ی 19 تهران 
بـر پایه سـرفصل موضـوع های آموزشـی محیط زیسـت نتیجه 
گرفتنـد كـه آمـوزش چگونگـی كاهش آلودگـی صوتی در شـهر 
تهـران و آمـوزش روش هـای حفـظ بهداشـت محیـط اولویـت 
هـای آمورشـی اول و دوم خانوارهـای مورد بررسـی بـوده اند. 

صالحـی و همكاران )1392(، در پژوهشـی با عنـوان آموزش و 
پـرورش و محیـط زیسـت )نگـرش، آگاهی و رفتارهای زیسـت 
محیطـی دانش آمـوزان( بـه ایـن نتیجه رسـیدند كـه نزدیک به 
68 درصـد از دانش آمـوزان دارای رفتارهای مسـئوالنه نسـبت 
بـه محیـط زیسـت بودنـد. افـزون بـر ایـن، یافته ها گویـای باال 
بررسـی  مـورد  دانش آمـوزان  محیطـی  زیسـت  آگاهـی  بـودن 
نگـرش  دارای  دانش آمـوزان  از  درصـد   55 بـه  نزدیـک  بـود. 

زیسـت- محـور و مابقـی دارای نگـرش فـن- محـور بودند.
عنـوان  بـا  پژوهشـی  در  صادقـی)1391(،  و  عبدالهـی 
پسـر  آمـوزان  دانـش  محیطـی  زیسـت  آمـوزش  نیازسـنجی 
كـه  رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بـه  اصفهـان  شـهر  ابتدایـی  مقطـع 
گیاهـی،  گونه هـای  وجـود  ضـرورت  مـورد  در  آمـوزان  دانـش 
زبالـه  نادرسـت  آلودگـی صوتـی و خطرهـای دفـع  خطرهـای 
بـود  بـه نسـبت خوبـی دارنـد ولـی در مـورد كـم  هـا، آگاهـی 
منبـع هـا، ضـرورت تنوع زیسـتی و سـودمندی هـای درختان 
در كاهـش آلودگـی صوتـی اطالعـات كافـی ندارنـد. 80 درصد 
عالمـت بازیافت را نمی شناسـند و در مورد مـواد قابل بازیافت 
شـناخت خوبـی ندارنـد. هیـچ گونه شـناختی در مـورد عالمت 
بـه  توجـه  ضـرورت  و  محصـوالت  روی  ازون  الیـه  دوسـتدار 
آن نیـز ندارنـد. بـه نقـش خودشـان و همـه مـردم در كاهـش 
دلیـل  بـه  دارنـد.  مثبتـی  نگـرش  محیطـی  زیسـت  آلودگـی 
چالـش های زیسـت محیطی نگران سـالمت خود هسـتند ولی 
هنـوز بـه این كه انسـان  از محیط زیسـت اطرافش بد اسـتفاده 
می كنـد بـاوری ندارنـد؛ هـر چنـد بـر ایـن باورنـد كـه انسـان ها 
حـق ندارنـد هر گونـه بخواهند در محیـط طبیعی تغییـر ایجاد 

 . كنند
عنـوان  بـا  ای  مقالـه  در  همـكاران)1391(،  و  عظیمـی 
افزایـش دانـش زیسـت محیطـی همگانـی بـا تاكید بـر آموزش 
محیـط  آمـوزش  كـه  انـد  كـرده  پیشـنهاد  زیسـت،  محیـط 
زیسـت ماننـد انـواع و نحـوه ی كاهـش آلودگـی هـای زیسـت 
بـه  گوناگـون  هـای  رشـته  در  هـا  مقطـع  ی  درهمـه  محیطـی 
ویـژه رشـته هـای مهندسـی و فنیبایـد بـه صـورت یـک واحـد 
شـوندو  طراحـی  اختیـاری  نـه  و  اجبـاری  و  جداگانـه  درسـی 
گرایـش موضـوع هـای آنهـا به صـورت تخصصـی در گـروه های 
گوناگـون فنـی و مهندسـی تنظیـم شـوند. مسـرور رودسـری 
اثربخشـی دوره  بـا عنـوان  و همـكاران)1392(، در پژوهشـی 
ی آموزشـی ترویجـی بـر آگاهـی هـای زیسـت محیطـی آبـزی 

نیاز آموزشی حفظ محیط زیست ...
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هـای  برنامـه  كـه  رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بـه  گیـالن  پـروران 
ترویجـی اثرگـذاری معنـی دار برآگاهـی هـای زیسـت محیطی 

آبـزی پـروران داشـته انـد.
آموزشـی  هـای  نیازمنـدی  بررسـی  در  كریمـی)1382(، 
زیسـت محیطـی دانـش آمـوزان، زنـان خانـه دار و آمـوزگاران 
منطقـه خـاک سـفید تهـران بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت كـه 
كلـی  مفهـوم  از  آمـوزان  دانـش  و  آمـوزگاران  آگاهـی  میـزان 
محیـط زیسـت، نسـبت بـه زنـان خانـه دار بیشـتر اسـت. در 
نهایـت، ایـن پژوهش برنامـه های آموزشـی مورد نیـاز هر یک 
از ایـن سـه گـروه را تعییـن كـرده و شـیوه هـای مناسـب آن را 
آموزشـی  نیازهـای  شـفیعی)1393(،  اسـت.  كـرده  پیشـنهاد 
زنـان روسـتایی را در تولیـد شـیر بهداشـتی در گاوداری هـای 
سـنتی شهرسـتان بـم بررسـی كـرده و نشـان داده اسـت كـه 
بیشـتر زنـان در زمینـه ی تغذیـه، بهداشـت و بیمـاری هـای 
همـكاران)1385(،  و  رضوانفـر  دارنـد.  آمـوزش  بـه  نیـاز  دام 
بـا عنـوان بررسـی نیازهـای اطالعاتـی و منابـع  در پژوهشـی 
كسـب اطالعات زنان كشـاورز در شهرسـتان شـیروان چرداول 
نتیجـه گرفتنـد كـه در فعالیت های شـالیكاری تعیین نوع سـم 
ضدعفونـی، در فعالیت هـای زراعـی گنـدم و جـو، روش مبارزه 
بـا علف هـای هـرز، در فعالیت هـای دامـداری روش خورانـدن 
چگونگـی  منـزل،  مدیریـت  فعالیت هـای  در  و  دام  بـه  دارو 
زنـان مـورد  نیازهـای اطالعاتـی  بیشـترین  تنظیـم خانـواده، 

بررسـی بـود. 
آموزشـی  نیازهـای  همـكاران)1394(،  و  محمـدزاده 
اجـرای  در  را  گیـالن  كشـاورزی  جهـاد  سـازمان  كارشناسـان 
كشـاورزی دقیـق بـا اسـتفاده ار مـدل بوریـچ تعییـن كـرده و 
نتیجـه گرفتـه انـد كه همه ی موارد مطرح شـده در نیازسـنجی 
بیـن،  ایـن  در  و  دارنـد  قـرار  نیـاز  بـاالی  سـطح  در  آموزشـی 
اطالعـات  سـامانه  بـا  مرتبـط  هـای  فنـاوری  كارگیـری  بـه 
مرتبـط  هـای  فنـاوری  كارگیـری  بـه  و  آگاهـی  جغرافیایـی، 
كارگیـری  بـه  و  آگاهـی  و  محصـول  عملكـرد  هـای  نقشـه  بـا 
فنـاوری هـای مرتبـط بـا نقشـه هـای خاكشناسـی كشـتزار بـه 
ترتیـب بـه عنـوان مهـم تریـن موضـوع هـای اولویـت دار برای 
آمـوزش كارشناسـان بـرای اجـرای كشـاورزی دقیق بـوده اند. 
همچنیـن بـه غیـر از متغیـر رشـته تحصیلـی دیگـر متغیرهـا 

انـد. نداشـته  آموزشـی  نیازهـای  بـر  معنـاداری  تأثیـر 
وویـپ و همـكاران)2014(، مشـاركت زنـان در مدیریـت و 

حفـظ محیـط زیسـت در نیجریه را بررسـی كرده و نشـان داده 
انـد كـه بیشـتر زنـان )79/2 درصـد( بـه كشـاورزی مشـغولند و 
در حفاظـت از خـاک نقـش دارند.حـدود 78 درصـد از زنـان 
در كاشـت درخـت و یـا گل شـركت داشـته-اند. نبـود سـامانه 
پاییـن  سـطح  و  ضعیـف  زهكشـی  سـامانه  هـا،  زبالـه  دفـع 
اطالعـات زیسـت محیطی در بیـن زنان مورد مطالعـه از جمله 
مشـكالت زنـان در ایـن پژوهش بـوده اند. گوریبـا )2013(، در 
مقالـه ای بـه بررسـی نقش زنـان در حفاظـت از محیط زیسـت 
در فیلیپیـن  پرداخـت. در ایـن مقالـه دیـدگاه زنـان، ماهیـت 
مشـاركت و انگیزه هـای آنـان و چالـش های پیـش رو در حفظ 
محیـط زیسـت بررسـی شـده اسـت. نتایـج بـه دسـت آمـده از 
ایـن پژوهـش نشـان دادنـد كـه بایـد بـه زنـان فرصـت داد تا در 
همـه ی سـطوح  تصمیـم گیری های زیسـت محیطی، شـركت 

 . كنند
سیندو و سـینگ)2014(، آگاهی دانش آموزان دبیرستانی 
را در زمینـه ی آمـوزش هـای زیسـت محیطـی  بررسـی كرده و 
نشـان داده انـد كـه بیـن دانـش آموزان دختر و پسـر روسـتایی 
از نظـر آگاهـی های زیسـت محیطی تفاوت معنـی داری وجود 
نـدارد در حالـی كـه بین دانـش آموزان دختر و پسـر شـهری از 
نظـر آگاهـی هـای زیسـت محیطـی تفـاوت معنـی داری وجود 
دارد. تـر)2009(، در پژوهشـی افزایـش آگاهـی هـای زیسـت 
ایـن  در  اسـت.  كـرده  بررسـی  آمـوزش  بـا  را  زنـان  محیطـی 
پژوهـش پرسشـنامه ای شـامل بحـث هـای زیسـت محیطـی 
یـک بـار پیش از آموزش توسـط پاسـخگویان پر شـده و پس از 
اجـرای آمـوزش  نیـز بـار دیگـر پاسـخگویان در آزمون شـركت 
كـرده انـد و سـپس ایـن نتایـج بـا هم مقایسـه شـده انـد. نتایج 
ایـن پژوهـش نشـان داده اسـت كـه سـطح دانـش زنـان درباره 
یافتـه اسـت. سـتین  افزایـش  آمـوزش  بـا  ی محیـط زیسـت 
و نیسانسـی)2010(، افزایـش آگاهـی هـای زیسـت محیطـی 
دانـش آمـوزان را بـا انجام طرح پیـش آزمون و پـس آزمون در 
دو گـروه آزمایشـی و كنتـرل بررسـی كـرده و نشـان داده اند كه 
روش های آموزشـی مورد اسـتفاده در برنامه ی درسـی جدید 
افزایـش  در  هـای سـنتی،  بـه روش  نسـبت  زیسـت شناسـی 
آگاهـی هـای زیسـت محیطـی اثربخـش تـر بـوده اند. هاسـیل 
اگلـو و همـكاران)2011(، نیـز آگاهـی هـای زیسـت محیطـی 
دانـش آمـوزان پایـه ی ششـم، هفتم و هشـتم را بررسـی كرده 
و نتیجـه گرفتـه انـد كـه هر چـه دانش آمـوزان به پایـه ی باالتر 
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كاهـش  آنـان  محیطـی  زیسـت  مثبـت  رفتارهـای  رونـد  مـی 
مـی یابـد. میـچ و همـكاران)2010(، پژوهشـی بـا عنـوان نیـاز 
آموزشـی زنـان روسـتایی در پـرورش كـرم ابریشـم در اسـتان 
آسـام انجـام داده انـد. در ایـن بررسـی، زنـان كشـاورز فعاالنـه 
و  امـا سـطح دانـش  ابریشـم شـركت كردنـد  كـرم  پـرورش  در 
مهارتشـان كافـی نبـود. نتایـج به دسـت آمـده از ایـن پژوهش 
نشـان داد كـه زنـان كشـاورز در پـرورش كرم ابریشـم بیشـتر به 

آمـوزش عملـی نیـاز دارند. 
حـدود نیمـی از آنـان نیـاز بـه آموزش پـرورش كرم ابریشـم 
مدیریـت  و  میزبـان  گیـاه  زراعـت  در  آنـان  درگیـری  و  دارنـد 
آن خیلـی كمتـر بـوده اسـت. بـوت و همـكاران)2013(، نیـز 
پنجـاب  در  را  روسـتایی  زنـان  ترویجـی  آموزشـی  نیازهـای 
پاكسـتان بررسـی كـرده و نشـان داده انـد زنـان روسـتایی بـا 
دارنـد  سـال(  پایین)حـدود34  سـنی  میانگیـن  كـه  وجـودی 
ولـی از نظـر سـطح سـواد پاییـن هسـتند به طـوری كـه نزدیک 
بـه 60 درصـد پاسـخگویان بـی سـواد بـوده و هرگـز بـه مدرسـه 
نرفتـه انـد. نبـود اعتمـاد بـه نفـس و امنیـت اجتماعـی، تضـاد 
اجتماعـی و اشـاعه نداشـتن اطالعـات از طریـق رسـانه هـا از 

جملـه مشـكالت زنـان روسـتایی در ایـن بررسـی بودنـد.
حسین و اسالم)2012(، نیازهای اطالعاتی زنان روستایی 
را در بنگالدش بررسی كرده و نتیجه گرفته اند كه مهم ترین 
دامپروری،  كشاورزی،  ی  زمینه  در  آنان  اطالعاتی  نیازهای 
های  منبع  ترین  مهم  و  بوده  بهداشت  و  تغذیه  آموزش، 
و  ها،  همسایه  دوستان،  تلویزیون،  ترتیب  به  آنان  اطالعاتی 
آموزه های شخصی بوده است. مودوكوتی و میلر)2002(، در 
و  آموزشی  نیازهای  با  بررسی عامل های مرتبط  به  پژوهشی 
پرداخته اند.  كشاورزی  ی  عرصه  در  زیمباوه  زنان  اطالعاتی 
از  گیری  بهره  با  زنان  اطالعاتی  نیازهای  بررسی،  این  در 
مدل بوریچ ارزیابی شده است و نیازهای مربوط در گروه های 
ها،  منبع  مدیریت  تغذیه،  دامی،  تولیدات  زراعی،  تولیدات 
بازاریابی و دسترسی به زمین و اعتبارات دسته بندی شده اند 
و اولویت های مربوط مشخص شده است تا به عنوان مبنایی 
زنان  به  اطالعات  ارایه  و  آموزش  دوره های  طراحی  برای 
مورد توجه قرار گیرند. این پژوهش با هدف بررسی نیازهای 
آموزشی زنان روستایی در زمینه-ی حفظ محیط زیست انجام 
گرفته است و در هر یک از سویگان  مختلف محیط زیست از 
گیاهی  های  گونه  تنوع  خاک،  هوا،  آب،  از  حفاظت  جمله، 

اختصاصی  هدف های  عنوان  به  مرتع  و  جنگل  جانوری،  و 
پژوهش، نیازهای آموزشی زنان جداگانه به دست آمده است.

روش شناسی
ایـن پژوهـش از نظـر ماهیـت داده هـا از نـوع كمـی، از نظـر 
هـدف كاربـردی و از نظر روش گـردآوری داده ها از نوع تحقیق 
هـای توصیفی پیمایشـی اسـت. جامعه ی آماری شـامل همه 
ی زنـان روسـتایی شهرسـتان ایـالم بـه شـمار 13400 تـن بود 
بـا  تصادفـی  طبقـه ای  گیـری  نمونـه  روش  از  اسـتفاده  بـا  كـه 
انتسـاب متناسـب و بـر پایـه فرمول كوكـران حجـم نمونه 150 
نفـر تعییـن شـد. ابزار پژوهـش پرسشـنامه ای مبتنـی بر مدل 
بوریـچ بـود كـه گویه هـای آن بـر پایه ی مـرور ادبیـات پژوهش 
و مصاحبـه بـا كارشناسـان محیـط زیسـت، در پنـج سـویه ی 
حفاظـت از محیط زیسـت؛ شـامل حفاظت از هـوا )11 گویه(، 
حفاظـت از خاک )17 گویه(، حفاظـت از آب )14 گویه(، حفظ 
گویـه(، و حفاظـت  و جانـوری )13  گیاهـی  گونـه هـای  تنـوع 
از جنـگل هـا و مرتـع هـا )20 گویـه( در قالـب طیـف لیكـرت 
پنـج گزینـه  ای )یـک نشـانگر خیلـی كـم و پنـج نشـانگر خیلی 
زیـاد( طراحـی شـده بود. روایـی محتوایی پرسشـنامه توسـط 
نظـر خواهـی از صاحـب نظـران و روایـی همگرا با محاسـبه ی 
CR=0/87 و  AVE=0/79  تأییـد شـد. پایایـی پرسشـنامه بـا 
اسـتفاده از نرم افزار R و محاسـبه ی تتای ترتیبی تعیین شـد 
كـه مقـدار ایـن ضریـب بـرای بخـش هـای مختلف پرسشـنامه 

در جـدول 1 نشـان داده شـده اسـت. 

بـر پایـه ی مدل بوریـچ برای هر گویـه پرسشـنامه دو امتیاز 
محاسـبه شـد كه یكی گویای میـزان اهمیت موضوع آموزشـی 
و دیگـری گویـای میـزان دانـش یـا اطالعـات زنـان روسـتایی 
بـود. سـپس بـر پایـه ی فرمـول زیـر اولویـت هـر 75 موضـوع 

جدول1- پایایی سنجی )ضریب تتای ترتیبی( پرسشنامه

سویه ی حفاظتی 

هوا
خاک
آب

تنوع گونه های گیاهی و جانوری
جنگل ها و مرتع ها

میزان اطالعات 

0/81
0/79
0/85
0/87
0/83

میزان اهمیت اطالعات  

0/82
0/80
0/84
0/83
0/79
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آموزشـی از دیـد زنـان روسـتایی مشـخص و مرتب شـد.                                                     
)MWDS = WDS(

كه در آن:
MWDS نمره اولویت
(I - C)* mI =WDS

I = اهمیـت هـر یـک از 75 موضـوع آموزشـی از دیـد زنـان 
روسـتایی

C = دانـش یـا اطالعـات در رابطـه با هـر یـک از 75 موضوع 
آموزشی

mI  = میانگین اهمیت هر یک از 75 موضوع آموزشی 
در این مدل، موضوع های آموزشی كه نمره ی اولویت آنها 
باالی 4 باشد، بیشترین نیاز به آموزش را دارند؛ موضوع هایی 
كه نمره ی اولویت آنها بین 2 تا 4 باشد جزو نیازهای آموزشی 
ی  نمره  كه  هایی  موضوع  و  دارند  تقویت  به  نیاز  اما  نبوده 
اولویت آنها زیر 2 باشد نیاز به آموزش ندارند. در این پژوهش 
زنان  از  گروه  دو  بین  آموزشی  نیازهای  ی  مقایسه  منظور  به 
روستایی شركت كرده و شركت نكرده در دوره های آموزشی 

از آزمون من-ویت نی، و برای بررسی رابطه ی بین متغیرهای 
است.  شده  استفاده  اسپیرمن  همبستگی  ضریب  از  تحقیق 
همچنین به منظور بررسی نقش متغیرهای مستقل پژوهش 
شده  استفاده  ترتیبی  رگرسیون  از  آموزشی،  نیازهای  بر 
است. الزم به یادآوری است برای ساخت متغیر تركیبی نیاز 
آموزشی  نیاز  به  مربوط  های  گویه  بستن  جمع  از  آموزشی، 

استفاده شده است.
 

یافته ها
پاسخ- بیشتر  كه  دادند  نشان  آمده  دست  به   نتایج 
گویان)34/1 درصد( در رده ی سنی 30-21 سال بوده و جوان 
دارای  درصد   32/7 تحصیالت،  لحاظ  به  آیند.  می  شمار  به 
تحصیالت دیپلم بودند. نزدیک به 31 درصد به میزان متوسط 
در دوره های آموزشی شركت كرده اند و 55 درصد زنان اظهار 
برای  تا كنون دوره های آموزش زیست محیطی  اند كه  كرده 
آنان برگزار نشده است. حدود 99 درصد زنان در تعاونی زنان 

و شورای اسالمی روستا عضو نیستند. 

جدول2- توزیع فراوانی زنان روستایی بر پایه ی ویژگی های فردی حرفه ای

متغیر

سن)سال(

تحصیالت

شركت در دوره های آموزشی  ترویجی

شركت در دوره های آموزشی مرتبط با محیط زیست 

عضویت در تعاونی زنان

عضویت در شورای اسالمی روستا

برآورد

20 و كمتر
21-30
31-40
41-50
51-70
بیسواد
ابتدایی

راهنمایی
دیپلم

باالتر از دیپلم
خیلی كم

كم
متوسط

زیاد
خیلی زیاد
بی پاسخ

بله
خیر

بی پاسخ
بله

خیر
بله

خیر

برآورد کل

24
51
41
22
12
25
27
37
49
12
17
22
46
36
12
17
45
87
18
2

148
1

149

Std.Error

16
34/1
27/3
14/8
7/6

16/7
18

24/7
32/7

8
11/3
14/7
30/7

24
8

11/3
30
55
12
1/3

98/7
0/7

99/3

Wald

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

12/8
16/5
34/6
27/1

9
-

34/1
65/9

-
-
-
-
-

P

16
50/1
77/4
92/2
100
16/7
34/7
59/3

92
100
12/8
29/3
63/9

91
100

-
-
-
-
-
-

-
-
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در  روسـتایی  زنـان  آموزشـی  نیازهـای  بنـدی  اولویـت 
زمینـه-ی حفظ محیط زیسـت در جدول 3، نشـان داده شـده 
اسـت. همـان گونـه كـه در جـدول مشـخص اسـت،  همـه ی 
زمینـه هـای مـورد بررسـی بـه دلیـل داشـتن نمـره ی اولویـت 
باالتـر از 4، جـزو نیازهـای آموزشـی زنـان روسـتایی در زمینه 
ی حفاظـت از آب محسـوب مـی شـوند. البتـه بیشـترین نیـاز 
آموزشـی در ایـن زمینـه بـه ترتیـب پرهیز از شستشـوی پشـم 
اولویـت  ی  نمـره  بـا  رودخانه هـا  ی  حاشـیه  در  گوسـفندان  
8/83، اسـتفاده ی بهینـه از منبـع هـای آب زیرزمینـی با نمره 
ی اولویـت 8/63 و جلوگیـری از احـداث كارخانـه هـای تولیـد 
شـن و ماسـه در باالدسـت رودخانه هـا و چشـمه ها بـا نمـره ی 

می باشـد.  8/43 اولویـت 
 همچنیـن بـر اسـاس جـدول3، همـه ی موارد مطرح شـده 
جـزو نیازهـای آموزشـی در زمینه حفاظـت از هوا می باشـند. 
بیشـترین نیـاز آموزشـی زنـان روسـتایی در این زمینـه عبارت 
انـد از: پرهیز از سـوزاندن كودهای حیوانی بـا نمره-ی اولویت 
هـای  سـامانه  بـرای  درختـان  سـوزاندن  از  جلوگیـری   ،8/66
گرمایشـی در فصل های سـرد سـال و اسـتفاده از سـوخت های 
جایگزیـن بـا آلودگـی كمتر بـا نمـره ی اولویـت 8/52 و مصرف 
بهینـه اسـپری ها، آفـت كش هـا و حشـره كش هـا بـا نمـره ی 

اولویـت 8/50.
در مـورد سـویه ی حفاظـت از خـاک نیـز همـان گونـه كـه 
در جـدول 3، آمـده اسـت همـه ی مـوارد مـورد بررسـی نیـاز 
آموزشـی به شـمار مـی آیند كـه در این بیـن به ترتیـب، پرهیز 
بـا نمـره ی  از ریختـن زباله هـای مختلـف خانگـی و صنعتـی 

كودهـای  از  حـد  از  بیـش  اسـتفاده  از  پرهیـز   ،9/35 اولویـت 
شـیمیایی بـا نمـره ی اولویـت 8/80 و پرهیـز از قطـع بـی رویه 
تریـن  مهـم  اولویـت 8/65،  نمـره ی  بـا  جنگلـی  ی درختـان 
نیازهـای آموزشـی در زمینـه ی حفاظـت از خاک به شـمار می 

 . یند آ
همـان گونـه كـه در جـدول 3، آمـده اسـت در مـورد سـویه 
ی حفـظ تنـوع گونه هـای گیاهـی و جانـوری،  همـه ی مـوارد 
مطرح شـده نیاز آموزشـی هسـتند و در این بیـن، جلوگیری از 
محـدود كـردن منبـع هـای آبـی مـورد نیـاز گونه هـای جانوری 
بـا نمـره ی اولویـت 8/96، جلوگیـری از بهـره برداری بـی رویه 
از گونه هـای گیاهـی )خوراكـی و دارویـی( بـا نمـره ی اولویـت 
8/55 و جلوگیری از احداث سـد و آبراهه های كشـاورزی روی 
رودخانه هـا بـا نمـره ی اولویـت 8/11 ، از مهـم تریـن نیازهای 
آموزشـی زنـان روسـتایی در زمینـه ی حفـظ تنـوع گونه هـای 

گیاهـی و جانـوری بـوده اند.
نیـز  هـا  و مرتـع  از جنگل هـا  مـورد سـویه ی حفاظـت  در 
مـوارد  نشـان مـی دهـد همـه ی  كـه جـدول 3،  گونـه  همـان 
مطرح شـده، نمـره ی اولویت باالتـر از 4 دارند و نیاز آموزشـی 
بـه شـمار مـی آیند و سـه گویه ی اسـتفاده ی بهینـه و پایدار از 
گونه هـای گیاهـی دارویـی و غذایـی بـا نمـره ی اولویـت 9/14، 
پرهیـز از قطـع یكسـره و تبدیـل زمیـن هـای جنگلی بـه زمین 
هـای كشـاورزی با نمره ی اولویـت 8/98 و روش بهینه ی بهره 
بـرداری از درختـان بنه بـا نمره ی اولویـت 8/90  از  مهم ترین 
از  نیازهـای آموزشـی زنـان روسـتایی در زمینـه ی حفاظـت 

جنگل هـا و مرتـع هـا می باشـند.

جدول3- اولویت نیازهای آموزشی زنان روستایی در زمینه ی حفظ محیط زیست

نیاز آموزشی

پرهیز از شستشوی پشم گوسفندان در حاشیه ی رودخانه ها
استفاده بهینه از منبع های آب زیرزمینی

جلوگیری از احداث كارخانه های تولید شن و ماسه در باالدست رودخانه ها و چشمه ها
جلوگیری از ورود فاضالب های كشاورزی و صنعتی به داخل رودخانه ها، چشمه ها و منبع های آب زیرزمینی

استفاده ی بهینه از سم ها و آفت كش ها به منظور جلوگیری از انتقال آن ها به منبع های آبی
جلوگیری از ورود فاضالب  خانگی به داخل رودخانه ها، چشمه ها و منبع های آب زیرزمینی

جلوگیری از شستشوی ماشین ها و ادوات كشاورزی در رودخانه ها
استفاده نكردن از فاضالب به عنوان آب كشاورزی

استفاده ی بهینه از كودهای شیمیایی )میزان و زمان مناسب( به منظور جلوگیری از ورود آنها به منبع های آب 
زیرزمینی

پرهیز از احداث استخرهای پرورش ماهی در امتداد رودخانه ها

سویه ی 
حفاظت از 

آب

میانگین
 دانش*

2/23
2/04
2/12
2/32
2/19
2/47
2/06
2/33
2/01

2/01

میانگین
 اهمیت*

4/29
4/13
4/15
4/28
4/19
4/37
4/09
4/26
4/03

4/03

نمره ی
 اولویت

8/83
8/63
8/43
8/39
8/38
8/30
8/30
8/22
8/14

8/14
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ادامه جدول3

نیاز آموزشی

پرهیز از تخلیه فضوالت دامی و زباله در داخل رودخانه ها
جلوگیری از ورود شیرابه حاصل از زباله ها به داخل آب ها

پرهیز از ریختن پسماندهای فسیلی در داخل رودخانه ها و چشمه ها
احداث زهكش های مناسب در اطراف كشتزارهای كشاورزی

پرهیز از سوزاندن كودهای حیوانی
جلوگیری از سوزاندن درختان برای سامانه های گرمایشی در فصل های سرد سال و استفاده از سوخت های 

جایگزین با آلودگی كمتر
مصرف بهینه ی اسپری ها، آفت كش ها و حشره كش ها

جلوگیری از قطع درختان جنگلی و از بین بردن پوشش های گیاهی
جلوگیری از سوزاندن زباله

پرهیز از آتش سوزی در مرتع ها و جنگل ها
جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده كه به میزان زیادی هوا را آلوده می كنند

پرهیز از سوزاندن پسماند كشتزارها  پس از برداشت
حفظ پوشش گیاهی به منظور جلوگیری از شكل گیری طوفان های گرد و خاک

اعمال مقرراتی برای كارخانه های صنعتی تا استانداردهای هوای پاک را رعایت كنند
كاهش میزان گازهای گلخانه ای

پرهیز از ریختن زباله های مختلف خانگی و صنعتی و ...
پرهیز از استفاده بیش از حد از كودهای شیمیایی

پرهیز از قطع بی رویه درختان جنگلی
رعایت تناوب زراعی

كاشت گیاهان پوششی به منظور جلوگیری از فرسایش بادی در نقاط بیابانی
خودداری از استفاده از ظرف های یكبار مصرف و رهاسازی آن ها در طبیعت

پرهیز از ریختن زباله های سمی در طبیعت
تهیه كود آلی از زباله های تولیدی

بهره برداری اصولی از خاک
پرهیز از رهاسازی پسماندهای فسیلی ماشین های كشاورزی در خاک

پرهیز از استفاده از آب های آلوده برای آبیاری كشتزارها
پرهیز از استفاده بی رویه از سموم و آفت كش ها

بازیافت بهینه و اصولی زباله ها
كارخاكپوشی در مناطق بیابانی به منظور جلوگیری از ایجاد طوفان های خاک

استفاده از مواد تولیدی تجزیه پذیر
پرهیز از آتش زدن پسماند كشتزارهای كشاورزی

شخم به شیوه اصولی و مناسب
جلوگیری از محدود كردن منبع های آبی مورد نیاز گونه های جانوری

جلوگیری از بهره برداری بی رویه از گونه های گیاهی)خوراكی و دارویی(
جلوگیری از احداث سد و آبراهه های كشاورزی روی رودخانه ها

پرهیز از محدود كردن منبع های غذایی برای جانوران
پرهیز از ماهیگیری های غیرمجاز و خارج از فصل های مجاز

خودداری از كاربرد مواد آتش زا و غیرمجاز در منبع های آبی برای صید ماهی
جلوگیری از تخریب رویشگاه های گیاهی و جانوری و تبدیل آن به اراضی كشاورزی

جلوگیری از سرشاخه زنی درختان و بهره برداری بی رویه از میوه درختان جنگلی برای خوراک دام
جلوگیری از فرسایش خاک ناشی از عملیات كشاورزی

استفاده ی بهینه از سموم دفع آفات گیاهی به منظور جلوگیری از مقاوم شدن آفات و از بین رفتن حشرات 
مفید

جلوگیری از شكار بی رویه جانوران
پرهیز از ایجاد آتش سوزی های عمدی و غیرعمدی در عرصه های گیاهی و جانوری

میانگین
 دانش*

2/51
2/47
2/27
1/96
2/43
2/26

1/86
2/41
2/44
2/85
2/11
2/49
2/24
2/11
1/63
2/32
2/15
2/62
2/39
1/99
2/46
2/39
2/01
1/91
2/17
2/55
1/99
1/89
1/92
1/97
2/23
2/34
2/05
2/15
1/99
2/05
1/86
1/73
2/24
2/31
1/99
2/03

2/35
2/73

میانگین
 اهمیت*

4/35
4/31
4/14
3/89
4/4

4/26

3/99
4/33
4/33
4/61
4/09
4/35
4/09

4
3/68
4/43
4/23
4/53
4/35
4/04
4/35
4/3

4/02
3/93
4/09
4/34
3/95
3/87
3/88
3/89
4/05
4/09
4/19
4/19
4/01
4/05
3/92
3/81
4/15
4/19
3/97
3/97

4/18
4/41

نمره ی
 اولویت

8/01
7/93
7/74
7/51
8/66
8/52

8/50
8/32
8/19
8/12
8/10
8/09
7/57
7/56
7/54
9/35
8/80
8/65
8/52
8/28
8/22
8/21
8/08
7/93
7/85
7/77
7/74
7/66
7/60
7/47
7/37
7/16
8/96
8/55
8/11
8/1

8/08
7/92
7/92
7/87
7/86
7/70

7/65
7/41

سویه ی 
حفاظت از هوا

سویه ی 
حفاظت از 

خاک

سویه ی حفظ 
تنوع گونه 

های گیاهی و 
جانوری
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ادامه جدول3

نیاز آموزشی

جلوگیری از توسعه راه های ارتباطی و عبور آن از داخل رویشگاه های گیاهی و جانوری
استفاده ی بهینه و پایدار از گونه های گیاهی دارویی و غذایی

پرهیز از قطع یكسره و تبدیل اراضی جنگلی به اراضی كشاورزی
روش بهینه بهره برداری از درختان بنه

پرهیز از قطع درختان جنگلی برای تهیه ی زغال
توجه به توسعه ی پایدار در تبدیل و تغییر كاربری اراضی

جلوگیری از ورود دام به عرصه های جنگلی در اوایل فصل رویش
پرهیز از كندن و شكستن نهال ها و درختان جنگلی

پرهیز از مصرف بی رویه چوب درختان
جلوگیری از تیدیل مرتع ها به دیم زارها

لزوم پرهیز از چرای بی رویه دام
خودداری از استفاده از هیزم به جای سوخت های فسیلی

پرهیز از شخم  زدن در جهت شیب در عرصه های جنگلی و مرتعی
پرهیز از آتش سوزی در عرصه های جنگلی

جلوگیری از رها ساختن زباله ها در جنگل توسط افرادی كه به عنوان تفریح وارد عرصه های جنگلی می شوند
روش بهینه ی حفظ گونه های بومی و در خطر انقراض مانند الله واژگون، سماق، ارغوان و ...

خودداری از اجرای پروژه های عمرانی مانند راهسازی در عرصه های جنگلی
پرهیز از سر چر شدن نهال های جنگلی توسط دام

كشت نهال های مثمر به ویژه گونه های دیم در اراضی كم بازده جنگلی به جای كشت زراعی دیم
پرهیز از استفاده ی بی رویه از سموم دفع آفات در عرصه های جنگلی و مرتعی

مبارزه با گیاه نیمه انگلی لورانتوس در جنگل

میانگین
 دانش*

2/26
2/01
2/27
2/11
2/41
2/09
2/25
2/63
2/43
1/98
2/11
2/63
2/29
2/74
2/79
2/13
2/11
2/02
2/05
2/21
1/71

میانگین
 اهمیت*

4/05
4/19
4/34
4/22
4/41
4/18
4/27
4/51
4/35
4/03
4/11
4/46
4/17
4/51
4/51
4/05
4/03
3/95
3/96
4/01
3/61

نمره ی
 اولویت

7/25
9/14
8/98
8/90
8/82
8/73
8/62
8/48
8/35
8/26
8/22
8/17
7/84
7/98
7/75
7/77
7/74
7/62
7/56
7/21
6/85

سویه ی 
حفاظت از 

جنگل و مرتع

*طیف امتیاز بندی )1: خیلی كم،  تا  5: خیلی زیاد(

پس از تعیین نیازهای آموزشی در هر یک از سویگان مختلف 
حفاظت محیط زیست، برای تحلیل استنباطی داده ها اقدام به 
جمع بستن گویه های نیازهای آموزشی شد. به منظور مقایسه 
ی نیازهای آموزشی بین دو گروه از زنان روستایی شركت كرده 
و شركت نكرده در دوره های آموزش زیست محیطی و بررسی 

تأثیر این دوره ها در رفع نیاز آموزشی زنان روستایی، از آزمون 
من ویت نی استفاده شد. همان گونه كه در جدول 4 مشخص 
است، در همه ی سویگان مزبور، تفاوت این دو گروه معنی دار 
زیست  آموزش  در  آموزشی  های  دوره  كه  معنا  این  به  است. 

محیطی زنان روستایی موثر بوده اند.

جدول4- مقایسه ی نیازهای آموزشی بین دو گروه از زنان روستایی

متغیر گروه بندی

دوره های آموزش زیست محیطی

دوره های آموزش زیست محیطی

دوره های آموزش زیست محیطی

دوره های آموزش زیست محیطی

دوره های آموزش زیست محیطی

نیاز آموزشی

سویه ی حفاظت از آب

سویه ی حفاظت از هوا

سویه ی حفاظت از خاک

سویه ی حفظ تنوع گونه های گیاهی و جانوری

سویه ی حفاظت از جنگل ها و مرتع ها

گروه 

شركت كرده
شركت نكرده
شركت كرده

شركت نكرده
شركت كرده

شركت نكرده
شركت كرده

شركت نكرده
شركت كرده

شركت نكرده

میانگین رتبه ای

93/38
110/48
94/43

112/54
95/99

119/40
85/8

121/6
102/1
131/3

U

4836/5

3648/5

1987/0

2978/9

4538/4

Sig

0/008

0/036

0/042

0/039

0/005

نیاز آموزشی حفظ محیط زیست ...
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ــا  ــق، ب ــای تحقی ــن متغیره ــه بی ــی رابط ــور بررس ــه منظ ب
توجــه بــه مقیــاس آنهــا از ضریــب همبســتگی اســپیرمن 
اســتفاده شــد. جــدول 5، متغیرهــا، ضریــب همبســتگی 
و ســطح معنــی داری آنهــا را نشــان مــی دهــد. یافتــه هــا 
گویــای آن بــود كــه بیــن ســطح تحصیــالت و میــزان اســتفاده 

از رادیــو و تلویزیــون بــا ســویگان  مختلــف نیازهــای آموزشــی 
ــی  ــت و معن ــه ی مثب ــان 99% رابط ــا اطمین ــتایی ب ــان روس زن
دار وجــود دارد و بیــن ســن و ســویگان  مختلــف نیازهــای 
ــی داری  ــی و معن ــه ی منف ــان 95% رابط ــا اطمین ــی ب آموزش

وجــود دارد.

جدول5- همبستگی متغیرهای تحقیق با نیازهای آموزشی زنان روستایی

R

-0/226*
0/602**

0/149
0/131
0/514

0/361**

سویه ی حفاظت 
از آب

                                         نیاز آموزشی      
متغیر اول

سن
سطح تحصیالت

پیشینه ی فعالیت دامداری-كشاورزی
میزان شركت در دوره های آموزشی

میزان ارتباط با مروجان و كارشناسان
میزان استفاده از رادیو و تلویزیون

P

0/017
0/000

0/119
0/419
0/826
0/000

R

-0/241*
0/582**

0/081
0/138
0/165

0/704**

سویه ی حفاظت 
از هوا

P

0/011
0/002

0/491
0/201
0/166
0/000

R

-0/195*
0/632**

0/147
0/528
0/203

0/183**

سویه ی حفاظت 
از خاک

P

0/041
0/000

0/217
0/501
0/145
0/008

R

-0/211*
0/490**

0/188
0/168
0/148

0/228**

سویه ی حفظ 
تنوع گونه های 
گیاهی و جانوری

P

0/027
0/001

0/121
0/163
0/215
0/000

R

-0/238*
0/620**

0/531
0/112
0/133

0/274**

سویه ی  حفاظت از 
جنگل ها و مرتع ها

P

0/013
0/001

0/502
0/084
0/341
0/000

ــتقل  ــای مس ــش متغیره ــال نق ــی احتم ــور بررس ــه منظ ب
ــا توجــه بــه ترتیبــی بــودن  پژوهــش بــر نیازهــای آموزشــی، ب
ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــیون ترتیب ــته از رگرس ــر وابس متغی
جــدول 6، نتیجــه آزمــون نســبت احتمــال را نشــان مــی دهد.

بــا توجــه بــه مقــدار بــه دســت آمــده بــرای آمــاره كای 
اســكویر و معنــی داری آن در جــدول 6، مــی تــوان نتیجــه 
ــوده و  ــب ب ــدل مناس ــک م ــت ی ــدل لوجی ــه م ــرد ك ــری ك گی
ــر  ــال تغیی ــد احتم ــی توانن ــی م ــه خوب ــتقل ب ــای مس متغیره
ســطوح متغیــر وابســته را تبییــن كننــد. جــدول 7، نیــز بیانگــر 
آزمــون نكویــی بــرازش اســت. نتایــج ایــن جــدول نشــان 
مــی دهــد كــه داده هــای مشــاهده شــده بــا مــدل برآوردشــده 

تناســب دارنــد. از آنجــا كــه فرضیــه ی صفــر در ایــن مــدل رد 
نشــده اســت پــس مــی تــوان نتیجــه گرفــت كــه داده هــا و مدل 
ــت. ــب اس ــدل مناس ــد و م ــازگاری دارن ــده س ــی ش ــش بین پی

بــر  مؤثــر  متغیرهــای  مــدل،  بــرازش  ارزیابــی  از  پــس 
ــه از  ــان داد ك ــج نش ــدند. نتای ــرآورد ش ــی ب ــای آموزش نیازه
مجمــوع ســه متغیــر وارد شــده بــه مــدل كــه همبســتگی آنهــا 
ــزان  ــر می ــود، دو متغی ــده ب ــی دار ش ــته معن ــر وابس ــا متغی ب
ــته  ــون توانس ــو و تلویزی ــتفاده از رادی ــزان اس ــالت و می تحصی
ی  وابســته  متغیــر  واریانــس  احتمــال  از  درصــد   21 انــد 
نیازهــای آموزشــی را تبییــن نماینــد) R2=0/215 مــک فــادن( 
ــن  ــه در ای ــت ك ــی اس ــه متغیرهای ــوط ب ــال مرب ــی احتم و مابق

ــت)جدول 8(. ــده اس ــه نش ــا پرداخت ــه آنه ــق ب تحقی

جدول6- اطالعات برازش مدل

مدل 

پایه
نهایی

 -2loglikelihood

389/492
240/597

  Chi-square

148/895

  Sig

0/000

جدول7- اطالعات برازش مدل

مدل 

پیرسون
انحراف

   Chi-square

382/654
385/643

  Sig

0/279
0/286
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بحث و نتیجه گیری
ــدود  ــه ح ــان داد ك ــش نش ــده از پژوه ــت آم ــه دس ــج ب نتای
77 درصــد زنــان روســتایی كمتــر از 40 ســال ســن داشــته 
ــم و  ــالت دیپل ــان دارای تحصی ــد از آن ــه 41 درص ــک ب و نزدی
باالتــر بــوده انــد. بنابرایــن جامعــه ی مــورد بررســی یــک 
ــی  ــمار م ــه ش ــرده ب ــبت تحصیلك ــه نس ــوان و ب ــه ی ج جامع
آیــد كــه مــی تــوان از ایــن قابلیــت در ارائــه ی آمــوزش هــای 
زیســت محیطــی نویــن و بــه روز و بــا اســتفاده از مــواد كمــک 
آموزشــی گوناگــون اســتفاده كــرد. ولــی متأســفانه میــزان 
مشــاركت زنــان در دوره هــای آموزشــی مناســب نبــوده و تنهــا 
ــاد در دوره  ــی زی ــاد و خیل ــد زی ــخگویان در ح ــد پاس 32 درص
هــا شــركت كــرده انــد. ایــن امــر مــی توانــد ناشــی از تناســب 
یــا  و  فراگیــران  نیــاز  بــا  آموزشــی  هــای  برنامــه  نداشــتن 
هماهنــگ نبــودن زمــان برگــزاری كالس هــا بــا اوقــات فراغــت 
زنــان روســتایی باشــد. ویســی و زرندیــان)1388( و عزیــزی و 
همــكاران )1388(، نیــز در پژوهــش خــود نتیجــه گرفتــه انــد 
ــب  ــد و مخاط ــی دارن ــی اندك ــت محیط ــی زیس ــان آگاه ــه زن ك

ــد. ــه ان ــرار نگرفت ــی ق ــای آموزش ــه ه برنام
نتایـج نیازسـنجی آموزشـی بـر مبنـای مـدل بوریـچ نشـان 
آموزشـی  هـای  حیطـه  ی  همـه  در  روسـتایی  زنـان  كـه  داد 
مربـوط بـه حفـظ محیـط زیسـت از جملـه، حفاظـت از آب، 
حفاظـت از هـوا، حفاظـت از خـاک، حفـظ تنـوع گونـه هـای 
گیاهـی و جانـوری، و حفاظـت از جنـگل ها و مرتع هـا نیازمند 
حفاظـت  حیطـه  در  كـه  ترتیـب  بدیـن  باشـند.  مـی  آمـوزش 
حاشـیه  در  گوسـفندان  پشـم  شستشـوی  از  پرهیـز  آب،  از 
رودخانه هـا؛ در حیطـه حفاظـت از هـوا، پرهیـز از سـوزاندن 
از  پرهیـز  خـاک،  از  حفاظـت  حیطـه  در  حیوانـی؛  كودهـای 
ریختـن زباله هـای مختلـف خانگی و صنعتـی؛ در حیطه حفظ 
كـردن  محـدود  از  جلوگیـری  جانـوری،  و  گیاهـی  هـای  گونـه 
منبـع هـای آبـی مـورد نیـاز گونه هـای جانـوری؛ و در حیطـه 

حفاظـت از جنـگل ها و مرتع ها، اسـتفاده ی بهینـه و پایدار از 
گونه هـای گیاهـی دارویـی و غذایـی؛ از جمله اولویـت دارترین 
نیازهـای آموزشـی در ایـن نیازسـنجی مـی باشـند. نتایج این 
پژوهـش بـا پژوهـش هـای ویسـی و زرندیـان)1388(، عزیزی 
و همـكاران )1388(، وویـپ و همـكاران)2014( و مودوكوتـی 
و میلـر)2002(، مبنـی بـر ایـن كـه زنـان نیازمند آمـوزش های 

زیسـت محیطـی هسـتند، همسـو مـی باشـد. 
زنـان  از  گـروه  دو  بیـن  آموزشـی  نیازهـای  ی  مقایسـه 
روسـتایی شـركت كرده و شـركت نكـرده در دوره هـای آموزش 
زیسـت محیطـی نشـان داد كـه تفـاوت ایـن دو گـروه در تمـام 
سـویگان  نیازهـای آموزشـی معنـی دار بـوده و زنـان شـركت 
كننـده در دوره هـا، نیاز آموزشـی كمتـری داشـتند. این یافته 
لـزوم برگـزاری دوره هـای آموزشـی زیسـت محیطـی را توجیه 
مـی كنـد و نشـان می دهد كـه دوره هـای آموزشـی در آموزش 
زیسـت محیطـی زنان روسـتایی موثـر می باشـد. همچنین بنا 
بـر نتایـج رگرسـیون ترتیبـی از بیـن متغیرهـای پژوهـش تنهـا 
متغیـر میـزان تحصیـالت و اسـتفاده از رادیـو و تلویزیـون بـر 
نیازهـای آموزشـی تأثیـر معنـی داری داشـتند. ایـن یافتـه بـا 
نتایـج پژوهـش نجفیـان و نامداری)1391(، همسـو و بـا نتایج 

محمـدزاده و همـكاران)1394( ناهمسـو مـی باشـد. 
با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود:

- از قابلیـت دو رسـانه  صـدا و سـیما بـرای آگاهـی بخشـی 
و ارایـه ی آمـوزش هـای زیسـت محیطـی بـه زنـان روسـتایی 
اسـتفاده شـود و شـبكه اسـتانی صدا و سیما نسـبت به تولید و 
پخـش برنامـه های مرتبط با مسـایل محیط زیسـت متناسـب 

بـا زبـان و فرهنـگ بومـی محلـی بیـش از پیـش اقـدام كند.
- از قابلیـت كالس هـا، دوره هـای آموزشـی، نشـریه هـا، و 
مجلـه هـای ترویجـی بـرای آگاهـی دادن بـه زنـان روسـتایی 
قابلیـت  از  همچنیـن  آیـد.  عمـل  بـه  بیشـتری  اسـتفاده 
محیطـی  زیسـت  هـای  آمـوزش  بـرای  مجـازی  فضـای  هـای 

جدول8- خالصه  اطالعات رگرسیون ترتیبی متغیرهای اثرگذار بر نیازهای آموزشی

برآورد

1/823
0/719

متغیر

تحصیالت
میزان استفاده از رادیو و تلویزیون

 SE

0/424
0/228

Wald

23/178
11/247

Sig

0/000
0/003

215/0=R2 McFadden      233/0= R2Nagelkerke           218/0= R2 Cox and Snell
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آیـد. عمـل  بـه  ای  بهینـه  اسـتفاده-ی 
- در برنامه هـای آموزشـی زیسـت محیطی، زنان روسـتایی 
در زمـره ی مخاطبـان آمـوزش  قـرار داده شـوند و بهـره مندی 

زنـان مزبـور از ایـن كالس ها ارتقـا یابد.
- شـركت  آب و فاضـالب روسـتایی بـا همـكاری سـازمان 
جهاد كشـاورزی، در برگـزاری دوره های آموزشـی با محوریت 

حفاظـت از آب بـرای زنـان روسـتایی، اقـدام كنـد.

- تعامـل و همـكاری هـای بیـن بخشـی میان سـازمان های 
درگیـر در حـوزه هـای زیسـت محیطـی افزایـش پیـدا كنـد و 
سـازمان هـای حفاظـت محیـط زیسـت، و جنـگل هـا و مرتـع 
هـا و آبخیـزداری بـا همـكاری سـازمان جهـاد كشـاورزی نیـز 
در ارائـه آمـوزش هـای زیسـت محیطـی بـرای همگان بـه ویژه 
زنـان روسـتایی، بـا توجـه بـه مهـم تریـن نیازهـای بـه دسـت 

آمـده در ایـن پژوهـش اقـدام كننـد.
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Abstract
Considering the role of women especially rural women in environment protection, recognizing the 

educational needs and related trainings for them is necessity. The purpose of this research was to investi-
gating educational needs of Ilam rural women on environment protection. This quantitative and applied 
analytical research was conducted. The statistical population of this research included all rural women 
in Ilam Township (N=13400). Using proportionate stratified random sampling method and based on 
Cochran formula, 150 of them were selected as the sample. Research instrument to collect data was 
questionnaire that its content validity confirmed by an expert panel and convergent validity confirmed 
by calculating CR= 0.87 and AVE=0.79.  Ordinal theta (using R software), was calculated to measure 
reliability of the questionnaire (Θ =0.79 - 0.87). In order to determine educational needs, Bourich model 
was used. The results showed that rural women need training in all five components of environment 
protection, including protection of water, air, soil, maintaining species diversity of vegetative and animal 
and protecting forests and ranges. Comparison between two groups of rural women who participated 
and did not participate in related extension education courses using mann-whitney U, showed that there 
was significant difference between the two groups. Based on the findings of ordinal regression, two var-
iables of education and use of radio and television had significant effect on the probability of indicating 
rural women’s educational needs.  

Index Terms: Educational need, need assessment, environment protection, rural women
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