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   روستایی زنان زیست محیطی در مدیریت زیست محیطیآموزشنقش بررسی 

  )غرب استان مازندران منطقه :مطالعه موردي (
 

  2 اکرم الملوك الهیجانیان،1وسکوئی اشکوري )ندا( نرجس
  

  چکیده
انتخاب این جهت  در .ه باشندیست باید توانمندي الزم را داشتز در حفاظت از محیطخودزنان براي ایفاي نقش     

-مدیریتی جهت حفظ و حمایت از محیطتواند در دستیابی به اهداف  دانش روز میهمراه باهاي آموزشی ترین روشمطلوب
زنان محیطی  آموزش زیست نقش،طبیعی مصرف منابعصرفه جویی در دلیل ارزش خاص زنان دربه .زیست کمک موثري نماید

رامسر از استان مازندران مورد مطالعه قرار  تنکابن و چالوس، هاي نوشهر، روستاي شهرستان24زیست در را در مدیریت محیط
اي دو گیري خوشه که با روش نمونهبود سال 64تا15 نفر از زنان در محدوده سنی 75945جامعه آماري این تحقیق  .گرفت
ز آزمون آماري هاي تحقیق با استفاده ابررسی فرضیه .عنوان نمونه آماري انتخاب شدندآنان به نفر از 165اي تعداد مرحله

نقش  محیطی وآموزش زیست  نوعزیست،مندي نسبت به محیطعالقهنتایج حاکی از آن است که بین  .استاسپیرمن انجام شده
  .اندها تائید شدهفرضیهداري وجود داشته و زیست رابطه مثبت و معنیزنان در مدیریت محیط

  
  آگاهی زنان، زیست، آموزش،محیط :هاي کلیديواژه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
   کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات تهران-1

vaskoie@ yahoo.com  
 قات تهراني ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیژ  استادیار دانشکده محیط زیست و انر-2
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 مقدمه
زیست نیاز دارد و انسان به محیط. ها است و اکوسیستمکلیه موجودات زندهپناهگاه  محیط زیست طبیعی،

داخل الزم است انسان به نتیجه عملکرد خود و ت .]1[آورددست میي اولیه و اساسی خود را از آن بهنیازها
ریزي و مدیریت  و این آگاهی را براي برنامهباشدزیست آگاه با عناصر فیزیکی و بیولوژیک در محیط

  .]5[کار بنددمنظور حفاظت از منابع طبیعی بهخردمندانه به
نیازمند مشارکت راستین و آگاهانه مردم  ست، اهاهمان اندازه که وظیفه دولتزیست بهحفاظت از محیط

جوانان و کودکان را در بر  مردان، ان، که زنهستندهمه افراد ساکن در یک کشور  منظور از مردم،. باشدمینیز 
زنان براي ایفاي نقش جدي در زمینه حفاظت از محیط زیست باید توانمندي الزم را داشته . گیردمی

  .]4[باشند
که باید شناخته نشده و نیروي بالقوه و اهمیت کار زنان چنان نیازها، ها،نقش در بسیاري از جوامع هنوز

توجهی اجتماعی اما این بی اند،زیست کوشیدهزنان همواره در حفظ محیط. ستاقرار نگرفته مورد تایید
است که موقعیت مانع آن شده هاي اجتماعی و فرهنگی،ان و نقش خالق آنان در شبکه نیرونسبت به زن

 ا در همه کشورها آثارتقریب .]8[پدید آید مطلوبی براي شکوفایی نیروها و استعدادهاي این بخش از جمعیت،
فرق  هاي حیاتی،یستمبا تاثیر و تاثر مردان در برابر اکوس زیست بر زنان و تاثیر زنان بر محیط،تخریب محیط

  .]7[استتوجه نشدههیچ وجهداشته و به این تفاوت به
توان به عامل در این زمینه می .اي برخوردار استنقش زنان روستایی از اهمیت ویژهجامعه زنان، در 
 آنها کاهشزیست که در واقع زنان روستایی در  همچنین عوامل زیانبار براي محیط زنان وزا برايآسیب
تهیه مواد  آبیاري ناماهرانه، مشکالتی که بر اثر مصرف نادرست سم و کود شیمیایی، .اشاره کرد موثرند

توانند  می،آید و زنان در صورت آگاهی از علل بروز این مشکالتوجود میبه... و)سوخت نباتی( سوختی
شان به حداقل برسانند و هم محیط زیست و آب وخاك را از ت آنها را هم براي خود و خانوادهخطرا
  .]6[هاي ناشی از استفاده نامعقول از این مواد مصون دارندآسیب

  زنانویژهبه محیطی زنان قابل توجهی در تقویت فرهنگ زیستتواند تاثیرزیست میآموزش محیط
هاي ترین روش در چنین وضعیتی انتخاب مطلوب.]5[رسیدن به اهداف توسعه پایدار داشته باشدروستایی و 
تواند در دستیابی به اهداف مدیریتی جهت حفظ و حمایت از ام با دسترسی به دانش روز میآموزشی تو

  .محیط زیست کمک موثري نماید
 

  مواد و روش ها
-  زیستآموزشنقش  بررسی  توصیفی با هدف-اي مقطعیلعه مطاتحقیق انجام شده پژوهشی میدانی و     

آوري  ابزار جمع. استغرب استان مازندرانمنطقه   روستایی زنانمحیطیمحیطی در مدیریت زیست
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 پرسش 32 دوم شامل هاي شخصی پاسخگو و بخش نخست ویژگیاي شامل دو بخش،اطالعات پرسشنامه
  .هداف اصلی و فرعی تحقیق بودهاي بسته در پاسخگویی به اعموما با پاسخ

 دهستان واقع در 24شامل(  نفر از زنان روستایی منطقه غرب استان مازندران165جامعه آماري تحقیق را 
  .]3[اند نفر تشکیل داده75945ر به تعداد تنکابن و رامس چالوس، هاي نوشهر،شهرستان

براي تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 
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 ، اقدام به محاسبه واریانس 

 نفر 165گیري الزم حجم نمونه به تعداد درصد و دقت اندازه95رجه احتمال آنگاه با د .جامعه گردید
عنوان نمونه گیري شد و بهاي نمونهاي دو مرحلهین تعداد با استفاده از روش خوشها .مشخص گردید

  .محاسبه و بر آورد شد
 بدین صورت که قبل از اجراي نهایی، .و اعتبار پرسشنامه مرحله پیش آزمون انجام شدجهت پایایی 

 ،طور تصادفی از بین تمامی افراد جامعه آماري انتخاب شده بودندفرادي که به پرسشنامه از میان ا10تعداد 
در پرسشنامه تغییرات و اصالحات الزم  دست آمده،ههاي ب با توجه به جواب.آوري گردیدجمع توزیع و

  . انجام گرفت
ها از واریانس و گیري شاخصاندازه تحلیل آماري عالوه بر آمار توصیفی براي سنجش و در تجزیه و

  .استمون همبستگی اسپیرمن استفاده شدهدر مبحث آمار استنباطی از آز
  

  نتایج
ده ات جمع آوري شابتدا به توصیف اطالع. تحقیق شامل دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی است

هاي تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن مورد آزمون قرار تحقیق پرداخته شد و سپس فرضیه
  .گرفت
 فیيآمار توص §

  :بوده که عبارتند از ) متغیرهاي مستقل(بندي سواالت پرسشنامه بر اساس سه شاخص دسته
  زیستمندي به محیطعالقه -الف
  حیطیمهاي زیستنوع آموزش -ب

ها بر اساس اهداف تحقیق که قبالٌ ذکر شده، مشخص گردیده که با توجه به آمار بندي این شاخصدسته
  :شود شرح هر کدام پرداخته میدست آمده به هب

  ستيزطيمندی به محعالقه §
  .باشدزیست میمندي به محیطهدف اصلی آن بررسی میزان عالقه این شاخص داراي سه سوال و
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 آیا تاکنون عضو یکی از آنها محیطی در روستاي شماهاي زیستدر صورت وجود انجمن -1 پرسش شماره
  اید؟شده
 به  درصد20 درصد از زنان اعالم نمودند که عضو انجمن نیستند اما دوست دارند که عضو شوند،24,8    

 اعالم نمودند که  درصد یعنی تقریبا بیش از یک سوم زنان41,2و  کنندصورت فعال با آنها همکاري می
ر مند به شرکت داکثریت افراد عالقه هاي انجام شده،طبق بررسی کنند لذاها همکاري میگاهی با این گروه

  ).1شکل (باشندمحیطی میهاي زیستانجمن
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  هاي زیست محیطیمندي به شرکت در انجمن افراد مورد مطالعه بر حسب عالقهتوزیع فراوانی  درصد–1 شکل

  
 سازيمحیطی در روستاي شما همچون طرح پاكهاي زیست در صورت برگزاري برنامه-2ماره پرسش ش

  کنید؟ها شرکت میشما در این طرح،آیا )آوري زباله جمع(زیست محیط
که اگر وقت  درصد اعالم نمودند 33,3 و کنندان اعالم نمودند که حتما شرکت میدرصد از زن29,7      

هاي مند به شرکت در طرحاکثریت  افراد عالقه هاي انجام شده،طبق بررسی لذا. کنندداشته باشند شرکت می
  ).2شکل (باشندزیست محیطی می
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  محیطیهاي زیستمندي به شرکت در طرح افراد مورد مطالعه بر حسب عالقهتوزیع فراوانی  درصد-2 شکل

  دهید؟ میندي خود را به محیط زیست نشانمچگونه عالقه -3پرسش شماره 
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محیطی هاي آموزش زیستبا شرکت در کالس زیست،مندي خود را به محیطعالقه،  درصد از افراد26,1
ایی توان نتیجه گرفت که زنان روستپس می .دهدآمار بیشترین فراوانی را نشان میدارند که این اعالم می

  زیست نشان را به محیطعالقه خود  ،محیطیهاي آموزش زیستمورد مطالعه با شرکت در کالس
  ).3شکل (دهندمی
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ھمھ موارد ذکر شده سایر موارد

 
 یستزمندي به محیطاد مورد مطالعه بر حسب نوع عالقهتوزیع فراوانی افر  درصد-3 شکل

  
  طیيمحستينوع آموزش ز §

محیطی از دیدگاه دف اصلی آن بررسی نوع آموزش زیستباشد و هاین شاخص داراي هفت سوال می
 .استزنان 

یک از محیطی در روستاي شما در کدامهاي آموزش زیست تشکیل کالسدر صورت -4پرسش شماره 
  اید؟ ها شرکت کردهاین کالس
ند و اوجان زن تشکیل شده بود شرکت کردههاي ترویجی که توسط مردر کالس درصد از افراد 25,5

یل شده ادآموزي تشکمحیطی که توسط مربیان نهضت سوهاي آموزش زیست درصد از افراد در کالس43,6
نتیجه گرفت که زنان روستایی بیشتر  توانپس می .دهد، که بیشترین فراوانی را نشان میاندبود شرکت کرده

 مربیان نهضت محیطی که توسطهاي آموزش زیستترویجی که توسط مروجان زن و کالسهاي  کالسدر
  ).4شکل( گردد شرکت می نمایندسوادآموزي تشکیل می
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٨٠
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  .فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب نوع کالس آموزشی درصدتوزیع -4شکل

  

  است؟یطی چه بودهمحهاي آموزش زیستعلت عدم شرکت در کالس -5پرسش شماره 
گویند  درصد می21,8 ها ندارند،گونه آموزشدرصد اعتقادي به این13,9  درصد زنان عالقه ندارند،14,5   

یک سوم زنان معتقدند که یعنی تقریبا  درصد 31,5و  درصد وقت ندارند 16,4 آموزش مناسب نیست،
الیل عمده عدم شرکت توان نتیجه گرفت که یکی از دپس می .شودتوانمندي زنان نمی اي از کار واستفاده

 شودتوانمندي زنان نمی اي از کار ومحیطی این است که استفادههاي آموزش زیستزنان در کالس
  ).5شکل(

24

23

3627

52

عالقھ ندارم اعتقادی بھ این گونھ آموزشھا ندارم 
آموزش مناسب نیست وقت ندارم
  استفاده از کار و توانمندی زنان نمی شود 

  هاي آموزشه بر حسب دالیل عدم شرکت در کالسراوانی افراد مورد مطالع درصدتوزیع ف-5شکل
   زیست محیطی

  نمایید؟طی خود را از چه طریقی کسب میاطالعات زیست محی -6پرسش شماره 
هاي  درصد از رسانه 21,2هاي آموزشی توسط مربیان نهضت سواد آموزي،درصد زنان از طریق کالس28,5

د از طریق سایر اعضاي خانواده درص 17,6،هاي آموزشی مروجانت در کالسدرصد با شرک27,3 گروهی،
زشی که توسط کارشناسان محیط هاي آمو درصد با شرکت در کالس5,5 خصوص فرزند دانش آموز وبه

  ).6شکل (محیطی خود را کسب نموده انداطالعات زیستزیست
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  محیطیرق کسب اطالعات زیستلعه بر حسب ط درصدتوزیع فراوانی افراد مورد مطا-6شکل

  
تا چه حدي در آموزش شما نقش ) هارادیو و روزنامه تلویزیون،( هاي گروهیرسانه -7پرسش شماره 

  ؟اندداشته
درصد در حد 26,1 آموزش در حد خیلی کم، امر هاي گروهی را در درصد از زنان نقش رسانه12,7

توان پس می .دهداین ارقام بیشترین فراوانی را نشان میاندکه  درصد درحد متوسط ارزیابی نموده40,6 کم و
 زیست در حد پایین استش محیطامر آموزهاي گروهی درنتیجه گرفت که از دیدگاه زنان، نقش رسانه

  ).7شکل(

21

43

67

26
8

خیلی کم  کم متوسط زیاد   خیلی زیاد 
  .درصدتوزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب نقش رسانه هاي گروهی درامر آموزش محیط زیست -7شکل
  

  است؟اي برگزار شدهمحیطی توسط چه افراد یا موسسههاي آموزش زیستکالس -8پرسش شماره 
درصد 33,3  محیطی توسط مروجان زن وهاي آموزش زیستنمایند که کالس درصد از زنان اعالم می23

رقام بیشترین فراوانی را  که این ااستربیان نهضت سوادآموزي برگزار شدهها توسط ممعتقدند که کالس
مروجان زن و محیطی بیشتر توسط هاي آموزش زیستکالستوان نتیجه گرفت که  پس می .دهد مینشان

  ).8شکل( است شده برگزارمربیان نهضت سوادآموزي
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دولتی 

سایر موارد

  
  زیست درصدتوزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب افراد یا موسسه آموزش دهنده محیط-8شکل

  

  است؟وثر بودهها مآیا این نوع آموزش -9پرسش شماره 
 محیطی خود در حد زیاد وهاي زیستثربودن آموزش را در افزایش آگاهی درصد از زنان میزان مو26,1

توان نتیجه پس می .دهد این بیشترین فراوانی را نشان میاند کهصد در حد متوسط ارزیابی نموده در35,2
  .)9شکل (باشدحیطی درحد متوسط میمهاي زیستودن میزان آموزش در افزایش آگاهیگرفت که موثر ب

16

32

58

43

16

خیلی کم  کم متوسط زیاد خیلی زیاد 
 

  

  توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب میزان موثر بودن آموزش در افزایش درصد -9شکل
  محیطیهاي زیستآگاهی

  
  دانید؟هاي خود کافی میآموزشی را در میزان افزایش آگاهیهاي آیا تعداد کالس -10پرسش شماره 

محیطی تا حدي هاي زیستآموزشی را در افزایش میزان آگاهیهاي س درصد از افراد تعداد کال32,7
 توانپس می .دهدن بیشترین فراوانی را نشان میکه ای کنند درصد نسبتا مناسب ارزیابی می33,3مناسب و 

 محیطی نسبتا مناسب استهاي زیستهاي آموزشی در افزایش آگاهینتیجه گرفت که تاثیر تعداد کالس
  ).10شکل(
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18

54

55

32
6

کافی نیست  تاحدی مناسب است نسبتًا مناسب است کامًال مناسب است سایر موارد
 

اي آموزشی در افزایش میزان ه مطالعه بر حسب تاثیر تعداد کالستوزیع فراوانی افراد مورد درصد -10شکل
  محیطیهاي زیستآگاهی

  
  آمار استنباطی

ضریب همبستگی ، از تگی بین متغیرهاي مستقل و وابستهمنظور تعیین همبسدر این مرحله ازتحقیق به
  .استبهره گرفته شدهاي اسپیرمن رتبه

و نقش زنان در  محیطیهاي زیستبه شرکت در انجمنمندي میزان ارتباط بین دو متغیر عالقه
05.00.0داريباشد که چون مقدار معنی می0,783زیست مدیریت محیط <=P بیانگر این مطلب است 

در نتیجه . شود مورد قبول واقع می1Hفرض داري وجود دارد ومعنی که بین دو متغیر مزبور رابطه مثبت و
هاي زیست مندي به شرکت در انجمننان در مدیریت محیط زیست و عالقهتوان گفت که بین نقش زمی

  ). اطمینان  % 99با  ( داري وجود داردمحیطی رابطه معنی
ان در مدیریت  زنمحیطی و نقشهاي زیستمندي به شرکت در طرحمیزان ارتباط بین دو متغیر عالقه

05.00.0داريباشد که چون مقدار معنی می0,849زیست محیط <=P بیانگر این مطلب است که بین دو 
توان در نتیجه می. شود مورد قبول واقع می1Hفرض داري وجود دارد ومعنی متغیر مزبور رابطه مثبت و

محیطی رابطه هاي زیستمندي به شرکت در طرحزیست و عالقه محیطریتگفت که بین نقش زنان در مدی
  ).   اطمینان  % 99با  ( داري وجود داردمعنی

 در مدیریت محیط زیست زیست و نقش زنانمندي به محیطن ارتباط بین دو متغیر نوع عالقهمیزا
05.00.0داريباشد که چون مقدار معنی می0,812 <=P این مطلب است که بین دو متغیر مزبور  بیانگر

توان گفت که بین شود در نتیجه می مورد قبول واقع می1Hفرض داري وجود دارد ومعنی رابطه مثبت و
با  ( داري وجود داردزیست رابطه معنیمندي به محیطدر مدیریت محیط زیست و نوع عالقهنقش زنان 

  ).  اطمینان % 99
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 0,945  نقش زنان در مدیریت محیط زیستمحیطی و نوع آموزش زیستزان ارتباط بین دو متغیرمی
05.00.0داريباشد که چون مقدار معنیمی <=P بیانگر این مطلب است که بین دو متغیر مزبور رابطه 

هاي زنان روستایی با شرکت در کالس. دشویواقع م مورد قبول 1Hفرض داري وجود دارد ومعنی مثبت و
محیطی توسط مربیان سواد آموزي و مروجان زن بهتر توانستند آگاهی هاي زیست محیطی آموزش زیست

در نتیجه می توان گفت که بین . زیست نقش بهتري ایفا نمایندا ارتقاء بخشند و در مدیریت محیطخود ر
با (داري وجود دارد محیطی رابطه معنیالس آموزش زیست نوع کنقش زنان در مدیریت محیط زیست و

  . )اطمینان% 99
 نقش زنان در مدیریت محیط  طرق کسب اطالعات زیست محیطی ومیزان ارتباط بین دو متغیر

05.00.0داريباشد که چون مقدار معنی می0,752زیست  <=P بیانگر این مطلب است که بین دو متغیر 
زنان روستایی با شرکت  .شود مورد قبول واقع می1Hفرض داري وجود دارد ومعنی ه مثبت ومزبور رابط
هاي زن بهتر توانستند آگاهیآموزي و مروجان محیطی توسط مربیان سوادهاي آموزش زیستدر کالس

توان در نتیجه می. ا نمایندایفزیست نقش بهتري ا ارتقاء بخشند و در مدیریت محیطمحیطی خود رزیست
داري محیطی رابطه معنیزیست و طرق کسب اطالعات زیستحیطگفت که بین نقش زنان در مدیریت م

  ).  اطمینان  % 99با  ( وجود دارد
 نقش زنان در وهاي گروهی محیطی از طریق رسانهآموزش زیست میزان ارتباط بین دو متغیر

05.00.0داري که چون مقدار معنیباشدی م0,967زیست محیط مدیریت <=P بیانگر این مطلب است 
در نتیجه . شودد قبول واقع می مور1Hداري وجود دارد وفرضدو متغیر مزبور رابطه مثبت ومعنیکه بین 

هاي رسانه طریق محیطی اززیست و آموزش زیست که بین نقش زنان در مدیریت محیطتوان گفتمی
  ). اطمینان  % 99با  ( دداري وجود دارگروهی رابطه معنی

 در زیست و نقش زنانهاي آموزش دهنده محیطبین دو متغیر افراد یا نوع موسسهمیزان ارتباط 
05.00.0داريباشد که چون مقدار معنی می0,719زیست مدیریت محیط <=P بیانگر این مطلب است 

زنان . دشو مورد قبول واقع می1Hفرض داري وجود دارد ومعنی متغیر مزبور رابطه مثبت وکه بین دو 
زن بهتر آموزي و مروجان محیطی توسط مربیان سوادهاي آموزش زیستروستایی با شرکت در کالس

فت که بین نقش زنان در ن گتوادر نتیجه می. محیطی خود را ارتقاء بخشندهاي زیستتوانستند آگاهی
 داري وجود داردزیست رابطه معنیهاي آموزش دهنده محیط نوع موسسهزیست و افراد یامحیط مدیریت

  ).  اطمینان  % 99با (
باشد می  )0,867(  زیستنقش زنان در مدیریت محیط  آموزش ومیزان ارتباط بین دو متغیر میزان

05.00.0داريکه چون مقدار معنی <=Pبیانگر این مطلب است که بین دو متغیر مزبور رابطه مثبت و  
 که بین نقش زنان در توان گفتدر نتیجه می. شود مورد قبول واقع می1Hفرض داري وجود دارد ومعنی

  ).اطمینان  % 96با  ( داري وجود داردمحیطی رابطه معنیزیست و میزان آموزش زیستمدیریت محیط
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باشد  می0,781زیست  نقش زنان در مدیریت محیطهاي آموزشی و تعداد کالسمیزان ارتباط بین دو متغیر
05.00.0داريکه چون مقدار معنی <=Pبیانگر این مطلب است که بین دو متغیر مزبور رابطه مثبت و  

 که بین نقش زنان در توان گفتدر نتیجه می. شودرد قبول واقع می مو1Hفرض داري وجود دارد ومعنی
 % 96با  ( داري وجود داردمحیطی رابطه معنیهاي آموزش زیستزیست و تعداد کالسمدیریت محیط

  ).اطمینان 
  اتيل آزمون فرضيتحل §

ریب همبستگی از ض منظور تعیین همبستگی بین متغیرهاي مستقل و وابسته،تحقیق به در این مرحله از
- گرفتهر جداگانه مورد بررسی قرار آزمون هر کدام از فرضیات به طواست واي اسپیرمن بهره گرفته شدهرتبه

  .است
داري وجود زیست رابطه معنیمندي نسبت به محیطزیست و عالقه بین نقش زنان در مدیریت محیط-

  .دارد
چون میزان سطح . باشد می0,0داري نیز برابر یعنو سطح م 0,823ن ارتباط بین دو متغیر فوق برابرمیزا

- دار بین عالقهیمتر است، لذا فرض وجود رابطه معن ک0,05داري از میزان خطاي نوع اول در سطح یمعن

  ). درصد99با اطمینان  (گرددزیست تایید مینقش زنان در مدیریت محیط زیست وطمندي نسبت به محی
  .داري وجود داردمحیطی رابطه معنیزیست و نوع آموزش زیستطیت محی بین نقش زنان در مدیر-

چون میزان سطح . باشد می0,0داري نیز برابر ی و سطح معن0,845 تغیر فوق برابرمیزان ارتباط بین دو م
دار بین نوع یمتر است، لذا فرض وجود رابطه معن ک0,05داري از میزان خطاي نوع اول در سطح یمعن

  ). درصد99با اطمینان  (گرددزیست تایید میطی ونقش زنان در مدیریت محیطمحیآموزش زیست
  

  گیريبحث ونتیجه
  :مندي زنان روستایی نشان دادبررسی نوع عالقه

با  زیست،مندي خود را به محیطعالقه درصد از افراد 26,1 زیست،مندي به محیط از نظر نوع عالقه-
 .دهدآمار بیشترین فراوانی را نشان میاعالم نمودند که این محیطی هاي آموزش زیستشرکت در کالس

 ،محیطیهاي آموزش زیستایی مورد مطالعه با شرکت در کالستوان نتیجه گرفت که زنان روستپس می
  .دهندزیست نشان میعالقه خود را به محیط

هاي طرح محیطی،یست زهاير زنان روستایی با شرکت در انجمندهد بیشتطور که نتایج نشان میهمان •
  .دهندزیست نشان میمندي خود را به محیطمحیطی عالقههاي آموزش زیستمحیطی و کالسزیست
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  طی يمحستيبررسی نوع آموزش ز
هاي ترویجی که توسط  درصد از زنان در کالس25,5حیطی ،مهاي آموزش زیستنظر نوع کالس  از-

آموزي محیطی که توسط مربیان نهضت سواد زیستهاي آموزشدرصد در کالس 43,6مروجان زن و 
 درصد 11,5عنی کمترین فراوانی ی و دهد، که بیشترین فراوانی را نشان میاندبرگزار شده بود شرکت نموده

شود شرکت زیست برگزار میي آموزشی که توسط کارشناسان محیطهاشد که در کالسمربوط به زنانی می
سط مربیان محیطی که توهاي آموزش زیستفت که اکثریت زنان در کالس گرتوان نتیجهپس می .اندنموده

  .اند شرکت نموده،بودهاي ترویجی که توسط مروجان زن برگزار شدهنهضت سوادآموزي و کالس
  درصد زنان عالقه ندارند،14,5، محیطیهاي آموزش زیست از نظر دالیل عدم شرکت در کالس-
 16,4 گویند آموزش مناسب نیست، درصد می21,8 ها ندارند،آموزشگونه صد اعتقادي به اینرد 13,9

توانمندي زنان  اي از کار ویک سوم زنان معتقدند که استفادهیعنی تقریبا  درصد 31,5 و درصد وقت ندارند
- هاي آموزش زیستالیل عمده عدم شرکت زنان در کالستوان نتیجه گرفت که یکی از دپس می .شودنمی

  . شودتوانمندي آنان نمی اي از کار واستفادهاین است که محیطی 
اي آموزشی توسط هدرصد زنان از طریق کالس28,5یطی، مح ازنظرطرق کسب اطالعات زیست-

هاي آموزشی درصد با شرکت در کالس27,3 گروهی،هاي درصد از رسانه21,2آموزي،مربیان نهضت سواد
 درصد با شرکت در 5,5آموز و خصوص فرزند دانشاي خانواده به درصد از طریق سایر اعض17,6 ،مروجان

پس . اندمحیطی خود را کسب نمودهعات زیستزیست اطالي آموزشی که توسط کارشناسان محیطهاکالس
- سط مربیان نهضت سوادآموزي و کالسمحیطی که توهاي آموزش زیستتوان نتیجه گرفت که کالسمی

محیطی زنان نقش حایز باال بردن اطالعات زیست ود درشن برگزار مییجی که توسط مروجان زهاي ترو
  .اهمیتی دارد

آموزش در حد  امر هاي گروهی را دردرصد از زنان نقش رسانه 12,7 ازمجموع زنان مورد مطالعه،-
رقام بیشترین اندکه این احد متوسط ارزیابی نموده  درصد در40,6 درصد در حد کم و 26,1بسیار کم، 

امر  هاي گروهی درفت که از دیدگاه زنان، نقش رسانهتوان نتیجه گرپس می .دهدوانی را نشان میفرا
  .آموزش محیط زیست در حد پایین است

-نمایند که کالس درصد از زنان اعالم می23، زیست محیطههاي آموزش دهند از نظر افراد یا موسسه-

ربیان نهضت ها توسط مرصد معتقدند که کالسد33,3 محیطی توسط مروجان زن وهاي آموزش زیست
توان نتیجه گرفت که پس می .دهدرقام بیشترین فراوانی را نشان میکه این ا. استسوادآموزي برگزار شده

  .استشده برگزارمروجان زن و مربیان نهضت سوادآموزيتوسط  محیطی بیشترهاي آموزش زیستکالس
 درصد از زنان میزان آموزش را در افزایش آگاهی هاي 26,1عه، از زنان روستایی جامعه مورد مطال-

 درصددر حد متوسط ارزیابی نموده اند که این بیشترین فراوانی را 35,2زیست محیطی خود در حد زیاد و
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حد  محیطی درهاي زیست آموزش در افزایش آگاهیتوان نتیجه گرفت که میزانپس می .دهدنشان می
  .باشدمتوسط می

 درصد از افراد 32,7 ،محیطیهاي زیستموزشی در افزایش آگاهیهاي آر تاثیر تعداد کالس ازنظ-
 درصد 33,3محیطی تا حدي مناسب و هاي زیستآموزشی را در افزایش میزان آگاهیهاي تعداد کالس

 که تاثیر  نتیجه گرفتتوان پس می.دهد این بیشترین فراوانی را نشان میکه کنندنسبتا مناسب ارزیابی می
  .محیطی نسبتا مناسب استهاي زیستآموزشی در افزایش آگاهیهاي تعداد کالس

هاي آموزش کالس یطی خود را بیشتر با شرکت درمحاطالعات زیست این بررسی نشان داد که زنان، •
هاي ترویجی که توسط مروجان زن برگزار سط مربیان نهضت سوادآموزي و کالسمحیطی که توزیست

آموز را در ارتقاي سطح دانش وآگاهی زنان ید نقش فرزند دانشالبته نبا .د کسب نموده اندشده بو
همچنین  .کنندخانواده منتقل می  را به والدین ومطالب آموزش دیده  چرا که کودکان،.نادیده گرفت

 آموزشی هاي به نسبتا مناسب بودن تعداد کالسه شده با توجهیهاي ارا میزان آموزشبررسی نشان داد
- ود که باید بر محتواي مطالب کالسشحد متوسط ارزیابی می محیطی درستهاي زیدر افزایش آگاهی

 . شودهاي آموزشی افزوده
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  ١٣٨٩زمستان ، چهارم، شماره  پنجمفصلنامه علوم و فنون منابع طبيعي، سال
    

 

٨٨

 منابع
 انتشارات طراحان پدیده چاپ، چاپ اول، تهران، انرژي و محیط زیست، ،زن،1385 رحیمی، ن، -1
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