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استان سيستان و  در جمعيت شناختي با عوامل  زنان رابطه نياز آموزشي

 )شرق ایران(بلوچستان

 2فاطمه آذرخرداد مهسان اسدي ساروي، ،محبوبه قویدل حيدري ،1محمود شيرازي

 

 

 

 چکيده

 لم آموزیع آموزشی وکلید موفقیت و خوشبختی تغییر و تحول به سوی کمال است واین امر حاصل نمی شود مگر از طریق فعالیت 

 جمعیت شناختیبا عوامل   رابطه نیاز آموزشی زنان که از عوامل مؤثر در پیشرفت محسوب می شود. این تحقیق با هدف بررسی

در سال مناطق شهری استان ساله  51تا  51جامعه آماری کلیه زنان  . انجام شدتان و بلوچستان استان سیس چهار شهرستاندر

 ابزار تحقیق پرسشنامه شهرستان)زاهدان، زابل، ایرانشهر و سراوان( انتخاب شدند. 5 از روش نمونه گیری خوشه ایکه به بودند  5131

ار( و فراوانی و نموددرصد و فراوانی میانگین، ل نتایج از روش های آمار توصیفی )جهت تجزیه و تحلی .محقق ساخته بود نیازسنجی

یین طریق ضریب آلفای کرونباخ تع یی پرسشنامه، ازاعتبار و روا .شدوسکال والیس استفاده آزمونهای غیرپارامتریک کای اسکوار، کر

زنان از سطح  %50/50 محاسبه شد. نتایج مطالعه نشان داد که 51/0آموزشی  نیازضریب همسازی درونی گویه های مربوط به  شد.

بیشترین میزان نارضایتی به  نتایج کروسکال والیس نشان داد که .دارندزنان رضایت متوسط  %50/13کم و  تحصیالت خود رضایت

 در سراوان وجود دارد. 1/311در زاهدان و  313در شهرستان زابل،  1/353در شهرستان ایرانشهر،  155ترتیب با میانگین رتبه 

، تحصیالت، تأهل، نوع )سنجمعیت شناختی ضریب همبستگی حاکی از این است که بین نیازآموزشی و عوامل همچنین نتایج 

 سکونت، محل سکونت، شغل، میزان درآمد و ازدواج همسر( رابطه معناداری وجود دارد.

 موانع، سیستان و بلوچستان، آموزشیزنان، نیاز :کليد واژه ها

 

 

 

 

                                                           
استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان،  1 

         mshirazi@edpsy.usb.ac.ir نایرا

 / به سفارش مرکز مطالعات و تحقیقات بسیج می باشد. 31استان سیستان وبلوچستان در سال این مقاله برگرفته از طرح نیازسنجی زنان 
 دانشجویان دکترای روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان، ایران 3
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  مقدمه

 تشکیل زنان را بیسوادان جهان از سوم دو حدود. م 5390 و 5350 های دهه در ملل، سازمان سوی از منتشره آمار براساس

 و آموزش های برنامه در مهم رویداد دو شاهد اخیر سالهای در نیز، ایران کشور ( در5135گتابی،  حبیب پور سروستانی، داده)صدیق

 ومبرنامه س برمبنای آنکه اول: دارد پرورش و آموزش سطح در جنسیتی عدالت بیشتر چه هر حاکمیت از نشان ایم که بوده پرورش

 ه گانهس تحصیلی در مقاطع دختران تحصیلی پوشش نرخ کشورمان، المللی بین تعهدات و فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه

 رویداد، میندو .است شده برداشته آموزشی به امکانات پسران و دختران برابر دسترسی راه در گام اولین بنابراین،. است یافته افزایش

 ختلفم های رشته در آموز دانش حضور دختران در تغییری، چنین پیامد که است هایشان توانایی به نسبت دختران دیدگاه تغییر

 و رهنگیف های بسترسازی از ناشی نه رویداد، این وقوع البته. شود مشاهده می عالی آموزش به یابی ه را برای آنان تالش و تحصیلی

تابی، گ حبیب پور سروستانی، صدیق است) بوده دختران بر اجتماعی تحوالت تأثیر که محصول آموزش، امر متصدیان نگرش تغییر

این در حالی است که تحقیق در استان سیستان و بلوچستان نشان می دهد میان دختران و پسران نابرابری آموزشی،  (11: 5135

عدم موفقیت بسیاری از برنامه بنظر می رسد که علت (. 5135عموما در مقاطع تحصیلی باالتر تشدید می شود)نبی زاده سرابندی، 

جستجو  کافی و بدون تفکر و تعمق "بدون برنامه ریزی شده" یآموزش فعالیتهای های آموزشی و بهسازی منابع انسانی را می توان در

 .(5133مکاران، شهریاری و ه)تضمین خواهد نمود را جامعهنمود. درصورتی که برنامه ریزی های صحیح آموزشی نیل به اهداف 

 آمادگی خانوادگی، و یفرد سالمت به توان می جمله آن از که باشد می شخصی و اقتصادی اجتماعی، بخشی اثر دارای زنان آموزش

 (5195)هرمن و کافمن (.5130، خالدی و آگهی افشانی،زرنمود) اشاره زنان توانمندسازی و اقتصادی های فعالیت در مشارکت برای

 آنچه" و "هست آنچه" میان فاصله) نیاز شناسایی از عبارتست آموزشی نیازسنجی ":اند کرده تعریف اینگونه را آموزشی نیازسنجی

) 5وكک ساراهمچنین . شوند یا حذف و یافته کاهش باید که نیازهایی انتخاب و اولویت ترتیب به آنها درجه بندی و( "باید باشد

 در که تحلیل و تجزیه و ها داده آوری جمع عمل به آموزشی نیازهای تحلیل» :می کند عنوان 3( ADDE)مدل ارائه ( با3001کوك، 

در قرآن کریم در آیات متعدد راجع به علم آموزی و تعلیم و تربیت همچنین . « می شود گفته پیوندد می بوقوع چرخه آموزش ابتدای

خداوند برای علم قائل است تا به آن حد  و ارزش عالمان مطالبی بیان شده که غور و مطالعه در این آیات می رساند که ارزشی که

است که شناخت علم به شناخت خداوند می رسد. یعنی همان سعادت واقعی که بشر در تالش است بدان دست یابد. علم در قرآن 

ث ا بحبه طور مطلق آمده و یک علم خاص در میان نیست. مثالً وقتی که قرآن از کائنات و آسمان ها سخن می گوید از علم هوا فض

برخی از مسلمانان خواسته اند علم را در بیان قرآن در چهارچوب علوم مذهبی و حتی فقهی منحصر بدانند، در » به میان می آورد 

 من علمنی حرفا فقد"و  "أطلبو العلم ولو فی الصین "حالی که همه جا از علم بطور مطلق یاد شده است و در گفته هایی از قبیل

( خدا 1شروع می شود: ) اقرا باسم ربک ... الذی علم بالقلم« خواندن»ت آن کامالً پیدا است. قرآن با کلمه ی ، عمومی"صیرنی عبداً

اگرچه اهمیت علم و علم آموزی بر کسی پوشیده نیست اما تحقق این  انسان را به خواندن، نوشتن و تعلیم دادن دعوت نموده است،

ر با د ختلفی از جمله میزان درآمد و سطح رفاه و عوامل شخصی و خانوادگی قرار گیرد.می تواند تحت تأثیر عوامل مامر برای زنان 

با   رابطه نیاز آموزشی زنانهدف بررسی نظر گرفتن اهمیت و جایگاه علم و علم آموزی و توجه به نیازهای آموزشی این تحقیق با 
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27/30%

32/60%

40/10%

46/80%

13/30%

40%

باال متوسط پایین

نمودار نیازهای آموزشی

میزان رضایت قصد ادامه تحصیل

در چهار شهرستان استان سیستان و بلوچستان انجام شد تا شاید بتوان گامی هر چند کوچک در جهت  جمعیت شناختیعوامل 

 برداشت.موانع موجود برای ادامه تحصیل آنان و رفع شناسایی 

 روش پژوهش 

در مناطق  5131ساله که در سال  51تا  51بود و جامعه آماری آن را کلیه زنان  ضریب همبستگی از نوع توصیفی این تحقیق 

گیری  انتخاب شدند. نمونهاد که به روش نمونه گیری خوشه ای شهری استان سیستان و بلوچستان زندگی می کردند، تشکیل می د

روش  در مرحله بعد به صورت نسبتی و با شهر و 5بصورت چند مرحله ای انجام شد که در مرحله اول بصورت خوشه ای   پژوهش

انتخاب گردیدند، بدین صورت که ابتدا جمعیت کل زنان استان مشخص گردید و پس از آن با تعیین گیری هدفمند افراد نمونه

شهرستان به دست آمد و سپس حجم  5جمعیت زنان در هر یک از شهرستانهای زاهدان، زابل، ایرانشهر و سراوان، نسبت زنان در 

نفر از کل استان  150تعداد   ن گردید که براساس فرمولساله ساکن در مناطق شهری( تعیی 51-51نمونه بصورت هدفمند)زنان 

( نفر به 55) ( نفر و سراوان33) ( نفر، ایرانشهر501) ( نفر، زابل391) انتخاب گردیدند. حجم نمونه به تفکیک چهار شهر، زاهدان

ایج از روش های آمار ل نتسئوال بود. جهت تجزیه و تحلی 15دست آمد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که شامل 

آمار استنباطی غیرپارامتریک کروسکال والیس استفاده  ضریب همبستگی و میانگین، درصد و فراوانی و نمودار( و)توصیفی

  .انجام گرفت SPSS 20(. تمامی محاسبات کمّی با نرم افزار کامپیوتری5135گردید)دالور، 

 ابزار سنجش

حقیق و نظریه نیاز مازلو سوال است، که با تکیه بر مبانی نظری ت 15این پرسشنامه دارایپرسشنامه محقق ساخته مطالبات بانوان: 

دازه انخیلی کم ، کم، تا » آموزشی را مورد سنجش قرار می دهد. مقیاس پاسخگویی دارای طیف لیکرت با پنج گزینه ی حیطه ی

می باشد. جهت تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه، از طریق ضریب آلفای کرونباخ، ضریب همسازی درونی گویه « ای، زیاد، خیلی زیاد

 اسبه شد.مح 93/0 کل پرسشنامه و 51/0آموزشی  نیازهای مربوط به 

 نتایج و یافته ها

( 5)نونی شان و همچنین وضعیت ادامه تحصیل آنان در نموداراطالعات مربوط به میزان رضایت پاسخگویان از وضعیت تحصیلی ک

 ارائه می گردد:
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 ( نياز آموزشي1نمودار )

 ند وبودزنان شرکت کننده در طرح از میزان سواد و سطح تحصیالت خود ناراضی  %50/50( نشان می دهد که5نتایج نمودار )

 %05این اختالف در سطح  بود، که 5/553آموزشی برابر مقدار آماره خی دو برای نیاز ند. زنان قصد ادامه تحصیل داشت %50تقریباً

زنان از سطح سواد خود رضایت  %91می توان گفت که تقریبا نیاز آموزشی  155با توجه به میانگین رتبه ای (. ≥000/0p)بودمعنادار 

 قصد ادامه تحصیل دارند. نیز نانی از آندارند و بیش از نیم

 
 جمعيت شناختيو عوامل نيازآموزشي ضریب همبستگي ( نتایج 1جدول)

  

 :به ترتیب عبارت است از: بومی جمعیت شناختینیازآموزشی و عوامل ( حاکی از این است که ضریب همبستگی 5نتایج جدول)

*، محل سکونت: -03/0، نوع سکونت: 55/0**، نوع ازدواج: -303/0**،  تأهل: 535/0، تحصیالت:  **-53/0سن: ، 05/0

و نوع  بومی در عوامل می باشد که این رابطه *-505/0** و ازدواج همسر: 1/0**، میزان درآمد: -15/0**، شغل: -511/0

تحصیالت، سن، عوامل معکوس و در  (. وP<01/0درصد) 31در سطحازدواج معنادار نبود و در عوامل نوع سکونت و ازدواج همسر 

تأهل و محل سکونت سن، ( که رابطه P< 0/ 05درصد معنی دار است ) 33سطح تأهل، محل سکونت، شغل و میزان درآمد در 

 معکوس می باشد.

 

 نتایج کروسکال واليس به تفکيک شهرهاي مختلف استان -

 
 در شهرهاي مختلف استان آموزشيرتبه اي(  نياز( نتایج کروسکال واليس) ميانگين 2جدول)

 

 

 

 

 

 عوامل

 دموگرافيک

 نیاز

شیآموز  

 تأهل تحصیالت سن بومی
نوع 

 ازدواج

نوع 

 سکونت
 میزان درآمد شغل محل سکونت

ازدواج 

 همسر

R 05/0  53/0-**  535/0**  303/0-** 55/0  03/0-*  511/0-**  15/0-**  1/0** 505/0-* 

sig 3/0  000/0  000/0  000/0  15/0  05/0  000/0  000/0  000/0  05/0  

N 153 119 150 155 111 113 111 155 113 150 

 نیاز

 

 

 شهر

 N نیازآموزشی

 395 313 زاهدان

 501 1/353 زابل
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ت به ترتیب از سطح تحصیال یرضایتنامیزان  بیشترین نتایج کروسکال والیس نشان داد که در شهرهای استان آموزشیدر بررسی نیاز 

در سراوان وجود دارد و بیشرین  1/311در زاهدان و  313در شهرستان زابل،  1/353در شهرستان ایرانشهر،  643با میانگین رتبه 

 به ترتیب در شهرستانهای ایرانشهر، زابل، سراوان و زاهدان مشاهده شد. نیز تمایل برای ادامه تحصیل

 

 نتيجه گيريبحث و 

لذا جهت برنامه ریزی صحیح  .زنان استنیازهای توجه عملی به فاکتور جنسیت در توسعه، نیازمند معرفت به وضعیت کنونی 

با هدف رابطه نیاز آموزشی  در این نوشتار خالصه ای از نتایج بدست آمده از طرح نیازسنجی زنان برای مسائل زنانمسئولین امر 

نتایج تحقیق نشان می دهد که بیش از نیمی از زنان شرکت کننده  ارائه می گردد:ار شهرستان با عوامل جمعیت شناختی درچه  زنان

ند. مقدار آماره خی دو برای نیاز آموزشی نیز د ادامه تحصیل داردر طرح از میزان سواد و سطح تحصیالت خود ناراضی بودند و قص

نیازآموزشی و عوامل جمعیت  بینکه  بود نتایج حاکی از این همچنین معناداری رادر بین سایر نیازها نشان می داد.اختالف 

که این و ازدواج همسر ( رابطه معناداری وجود دارد.  ، نوع سکونت، محل سکونت، شغل، میزان درآمدشناختی)تحصیالت،  تأهل

و معکوس  (P<01/0درصد) 31حرابطه در عوامل بومی، سن و نوع ازدواج معنادار نبود و در عوامل نوع سکونت و ازدواج همسر در سط

( که رابطه تأهل و P< 0/ 05)بود درصد معنی دار 33و در عوامل تحصیالت، تأهل، محل سکونت، شغل و میزان درآمد در سطح 

ساله با  11تا  35زنان نیاز آموزشی  مقایسه میانگین رتبه ای عوامل جمعیت شناختی نشان داد که .بودمحل سکونت معکوس 

(، 131(، زنان با درآمد یک میلیون و باالتر با میانگین)5/335(، زنان متأهل با میانگین)353(، زنان شاغل با میانگین)3/105میانگین)

( و زنانی که در منازل 331(، زنانی که در مرکز شهرها سکونت داشتند با میانگین)151زنان با تحصیالت ارشد و باالتر با میانگین)

باالترین میانگین را داشت. نکته اینجاست که می توان از نتایج به دست آمده چنین ( 393تند با میانگین)شخصی سکونت داش

استنباط کرد که هرچه سطح تحصیالت و سطح رفاه و میزان درآمد زنان باالتر باشد میزان نیاز آموزشی و ادامه تحصیل آنان نیز 

در بررسی  نشان داد.  ≥05/0pعوامل ذکر شده اختالف معنی داری را در سطح بیشتر است. همچنین مقدار آماره خی دو در همه ی 

بیشترین میزان نارضایتی از سطح تحصیالت به ترتیب با  نتایج کروسکال والیس نشان داد که نیز شهرستان 5آموزشی در نیاز 

در سراوان وجود دارد و بیشرین  1/311در زاهدان و  313در شهرستان زابل،  1/353در شهرستان ایرانشهر،  155میانگین رتبه 

ه بنابراین کامال واضح است ک تمایل برای ادامه تحصیل نیز به ترتیب در شهرستانهای ایرانشهر، زابل، سراوان و زاهدان مشاهده شد.

ده است که باعث می شود تا دختران ترك تحصیل کر گویند فقر یکی از عوامل اصلیمی که کارشناساننتایج تحقیق حاضر با عقیده 

 دوش دختران را بار اضافی بر وجودفقر، والدین  به دلیلاست. در بسیاری از مواقع ازدواج کنند همسو با بزرگساالن و در سنین پایین 

 سامانعی دختر و حتی خودشان توانند به زندگی اقتصادی و اجتماتر میمحسوب کرده و با ازدواج دخترشان با افراد مسن دهخانوا

ر سواد یا کم سواد بیشتهای بیعلت فقر فرهنگی خانواده ها، طالق درخانوادهتوان چنین ادعا کرد که بهبنابر این می .بهتری دهند

ایین، پ تحصیالتمی توان این چنین استنباط کرد که بر اساس نتایج  طور کلیبه .(5139) و همکاران رمضان زاده گرددمشاهده می

؛ 5131 )جوکار،روندشمار میبینی کننده طالق بهترین عوامل پیششرایط اقتصادی از مهم و دار بودندی خصوصا در زنان، خانهسوابی

در  به نظر می رسد بنابراین .(5139، رمضان زاده و همکاران به نقل از، 3009،.31؛ کونتز 3009، 35تورکسن ؛ اس3005، 31ودد 

 جای میزنان در استان در قاعده هرم نیازهای  تحت تأثیر عوامل مختلف و تحصیالت آموزشیدنیای پیشرفته امروز که امکانات 

گیرد، الزم است تا مسولین امربه خواسته ها و مطالبات این قشر به عنوان رکن اساسی خانواده و جامعه توجه ویژه داشته باشند. 

 33 155 ایرانشهر

 53 1/311 سراوان

 153 کل
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ترده زنان باید عزم و جهاد ملی شکل بگیرد. باید این موضوع به یک دغدغه ملی تبدیل شود، همانگونه قطعاً برای حل مشکالت گس

 . «وده از مسائل درجه یک کشور استموضوع زن و خان»که رهبری فرمودند: 

 منابع
 قرآن کریم .5

 ،زندی ،سید مهدی ،صابری ،زینب ،رنجبر ،محمد مهدی ،نقی زاده ،هاجر ،پهلوانی ،نسرین ،عابدی نیا ،جعفر، بوالهری ،فاطمه ،رمضان زاده .3

طالق در دادگاههای خانواده تهران)شهید عوامل ایجادکننده طالق در افراد متقاضی  ،5139،خاتون، مردانی ،فرانک ،بابایی بالدرلو ،محمد رضا

 .13.شماره ،نشریه قضاوت. ونک( -محالتی

 مدل مبنای بر(سنقر،  شهرستان قمام روستای زنان آموزشی نیازسنجی، 5130،خوشقدم  خالدی، ،حسین؛ آگهی کیومرث؛ افشانی، زر .1

 .551-531، صص 5 شمارة ، 3 دورة ،(زنان پژوهش) سیاست و توسعه در کوادرانت(، زن تحلیل و بوریچ

 شاغل خانوار سرپرست زنان آموزشی نیازهای بررسی، محققیان، شهناز  السادات، مریم زاده، فاتحی  زهره، سعادتمند، عزت، شهریاری، .5

   55-33 صفحه ،5133 ، پاییز ،51شماره ،5 دوره ،3 مقاله پرورش، و آموزش فرهنگی

بررسی شناخت نیازهای اجتماعی و فرهنگی و آموزشی دختران نوجوان ، 5135 ،صدیق سروستانی، رحمت اهلل . حبیب پور گتابی، کرم .1

 .1، شماره 1مختلف، پژوهش زنان، دورة مقاطع راهنمایی و متوسطه در استانهای 

 مدرسه انتشارات: تهران بازرگان، و مشایخ ترجمه آموزشی، نظام در استراتژیک ریزیبرنامه ،5195 جربی، هرمن، راجر، کافمن، .5

 ،(زنان پژوهش) سیاست و توسعه در زن بلوچستان، و سیستان استان آموزشی های فرصت در عدالتی بی ،5135، سیما سرابندی، زاده نبی .7

 .  591 صفحه تا 511 صفحه از ;( 51 پیاپی) 1  شماره,  1  دوره

 
 Cook, S (2005)"What is Learning Need Analysis",Training Journal, part 1,pp.65-68. 
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