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چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش زنان تسهیلگر روستايي در آموزش توسعه پايدار و حفاظت از محیط زيست در روستاهاي استان قزوين
انجام شده است .جامعه آماري اين تحقیق  222نفر از زنان تسهیلگر روستايي مي باشد که با استفاده از جدول مورگان و کرجسي  531نفر
به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند .اطالعات مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه گردآوري شد و روايي پرسش نامه با استفاده از
نظرات متخصصان ،تأيید و پايايي آن با اندازه گیري آلفاي کرونباخ براي بخشهاي مختلف بین  0/21تا  0/88به دست آمد .نتايج حاصل از
تحقیق بیانگر آن است که که بین متغیرهاي سابقه همکاري ،میزان استفاده تسهیلگران روستايي از وسايل ارتباط جمعي درباره محیط
زيست ،میزان توانايي برقراري ارتباط تسهیلگران با جامعه و زنان روستايي ،میزان شرکت در دورههاي آموزشي -ترويجي ،میزان شرکت در
دوره هاي زيست محیطي ،میزان رضايت تسهیلگران از محتواي دورههاي آموزشي -ترويجي ،روشهاي مورد استفاده در دوره هاي آموزشي-
ترويجي ،نگرش تسهیلگرانه و نگرش تسهیلگران روستايي نسبت به حفظ محیط زيست با مهارت تسهیلگران در آموزش توسعه پايدار و
حفاظت از محیط زيست رابطه مثبت و معني داري وجود دارد .اگرچه بین سن با مهارت تسهیلگران روستايي در آموزش توسعه پايدار و
حفاظت از محیط زيست رابطه منفي و معنيداري وجود دارد ،اما نتايج رگرسیوني نشان داد که میزان شرکت در دورههاي آموزشي-
ترويجي تسهیلگران ،میزان رضايت آنان از روشها و محتواي در دوره هاي آموزشي -ترويجي ،نگرش تسهیلگرانه و سن تسهیلگران ،توانايي
تبیین  33درصد از تغییرات نقش تسهیلگران روستايي در آموزش توسعه پايدار و حفاظت از محیط زيست را دارا مي باشد.

کلمات کليدی :زنان تسهیلگر روستايي ،توسعه پايدار ،حفاظت محیط زيست.

 -5کارشناس ارشد آموزش محیط زيست ،دانشکده محیط زيست و انرژي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقیقات تهران.
 -2استاديار ،دانشکده محیط زيست و انرژي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحدعلوم و تحقیقات تهران*(مسئول مکاتبات).
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مقدمه
در دنیاي کنوني که محيیط زيسيت بيه صيورت بسيیار

پیام ها را به زنان روستايي مي رسانند و نقش زيادي در رهبيري

گسترده در حال تخريب است ،فرهنگ سازي در جهت صيیانت

افکار در زمینه حفظ محیط زيست دارند .مدني در سيال 5300

از محیط زيست مبتني بر توسعه پايدار ضروري است .مشيارکت

در تحقیقي با عنيوان "بررسيي نقيش ميؤثر زنيان روسيتايي در

فعال زنان در جهت نهادينه کيردن فرهنيگ زيسيت محیطيي و

مديريت منابع آب " با استفاده از ارزييابي مشيارکتي روسيتايي

ضرورت ايجاد بسترهاي الزم جهت نیل به توسعه پاييدار اميري

نشان داد که زنان روستايي در بهینه سازي ميديريت و مصيرف

است که جهانیان آن را پذيرفته و بر آن تأکیيد دارنيد .در واقيع

آب در منازل ،پیشگیري از آلودگیهايي با منشأ آبي بير سيالمت

زنان ،فرهنگ سازان توسعه پاييدار بيه شيمار مييآينيد .حضيور

خانواده ،تأمین وحفيظ بهداشيت آب شيرب خيانواده ،فاضيالب

کارآمد و فعال زنان و نیز توانمندسازي آنها در چارچوب بهبيود

وصرفه جويي در مصرف آب و حفاظت از منابع آبي روستا نقش

سطح زنيدگي ،مشيارکت در تصيمی گیريهياي کيالن توسيعه و

زيادي دارند( .)2عسگريان دهکيردي و خسيروي پيور در سيال

دستیابي آنها به جايگاه برابر در پرتو رشد اقتصادي و اجتماعي و

 5380در تحقیقي با عنوان "تحلیل نقش تسهیلگران در افزايش

نیز آموزش مسائل زيست محیطي باعث ميي شيود کيه فرآينيد

مشارکت زنان روستايي بيه منظيور پیشيرفت در توسيعه پاييدار

آموزش و در نتیجه حفاظت از محيیط زيسيت تيا درونييتيرين

کشاورزي" نشان داد که زنان تسيهیلگر روسيتايي توانسيته انيد

اليههاي اجتماع نفوذ کرده و بدون متحميل شيدن هزينيههياي

آگاهي و مشارکت زنان روستايي در توسعه پاييدار کشياورزي را

مازاد به طور غیرمستقی بسیاري از افراد جامعه آموزش ديده و

ارتقييا دهنييد( Sharma & kaushik .)3در سييال  2055در

با توجه مسئولیت چند سويه زنان و نیيز نقيش آنهيا در تربیيت

تحقیقي با عنوان "نقش زنان در حفاظت از محيیط زيسيت" بيا

نسلهاي آينده ،فرهنگ زيست محیطي نهادينه شيود .از آن جيا

استفاده از مطالعات کتابخانهاي نشان دادنيد کيه زنيان در هنيد

که رويکردهاي مشارکتي به توسعه از اواييل دهيه  00ميیالدي

براساس تجربه هاي متفاوتشان ديدگاههاي متفاوتي نیز دربياره

مورد توجه قرار گرفته است و اهمیت مشارکت ،هي بيه عنيوان

حفاظت از محیط زيست دارند .زنان فقیر ميدانند که خاک ،آب

يک وسیله و ه به عنوان يکي از اهيداف توسيعه پاييدار تأکیيد

و سبزيجات براي زندگي روزمره الزم و ضروري هستند ،بنابراين

شده است( ،)5در چنین توسعه اي ،زنان به عنوان نیمي از افراد

حفاظييت از محييیط زيسييت را درک ميي کننييد .نتييايج تحقیييق

جامعه به مشارکت فرا خوانده مي شوند زيرا دستیابي به توسعه

مهمترين نقش زنيان در حفاظيت از محيیط زيسيت را ايجياد و

پايدار بدون مشارکت فعيال زنيان در تميامي عرصيه هيا اعي از

توسعه باغهاي خانگي(درختکاري حیاط و اطراف خانه) ،استفاده

خانوادگي ،اقتصادي و اجتماعي امکان پذير نیسيت .بيه هميین

از سطل زباله براي انباشت زبالههاي خيانگي ،اسيتفاده از منيابع

منظور ،وزارت جهاد کشاورزي به عنيوان يکيي از برناميه رييزان

غیرمتعارف انرژي(استفاده از فضيوالت ماکیيان و دام) ،پيذيرش

اصلي توسعه روستايي کيه وظیفيه ارتقياي وضيعیت اقتصيادي-

اين تفکر که اندازه خانواده بايد کوچک باشد ،استفاده حداقل از

اجتماعي و فرهنگي زنان روستايي و عشايري را بيه عهيده دارد،

المپها و ايجاد و توسعه محیط زندگي خوبي براي بچه هيا بیيان

اقدام به اجراي طرح ترويجي تسهیلگران زنان روستايي نموده و

ميکند( .)4ريحانیان در سال  5384در تحقیق خيود بيا عنيوان

در قالب اين طرح به تربیت زنان تسهیلگر روستا مبادرت ورزيده

"مديريت نقش زنان در توسعه پاييدار" نشيان داد کيه تناقضيي

است .زنان تسهیلگر روسيتايي عيالوه بير ايين کيه خيود تحيت

بین ضرورت گسترش آموزش از ييک سيو و نهادهيا و باورهياي

آموزشهاي مختلف قرار ميگیرند زنان روستايي را نیيز در ميتن

موجود بر سر راه مشارکت زنان از سيوي ديگير وجيود دارد کيه

برنامههاي آموزشي قرار داده و زمینيه سياز ايجياد فرآينيدهياي

علت اساسي آن ريشه در خيانواده هيا و فرهنيگ دارد .در واقيع

توسعه اي در سطح روستا ميي شيوند .ايين تسيهیلگران عموميا

وقتي انسان به واسطه آموزش تبديل به سرمايه شد ديگير ييک

نقش زنان تسهيلگر روستایی درآموزش...
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کاالي عمومي است و نمي توان آن را حبس کرد ،چنانچه باييد

که شامل آبیيک ،تاکسيتان ،قيزوين ،بيويین زهيرا و آو اسيت.

براي اين مشکل چارهاي انديشید .دخالت دولت در ايين زمینيه

محدوده زماني اين تحقیيق از اواخير سيال تحصيیلي  5305تيا

براي ايجاد تعديل و فراه آوردن زمینههاي مشيارکت و جيذب

اواسط سال تحصیلي5302ميباشد .روش شناسي اين پيژوهش

زنان به بازار کار ضيروري اسيت ،در غیير ايين صيورت سيرمايه

از نوع توصیفي -همبستگي است .عميل جميعآوري اطالعيات و

گذاري گسترده براي آموزش زنان تلف شده و اين اتيالف تيأثیر

آمار مورد نیاز در اين پژوهش در دو بخش انجيام گرفتيه اسيت.

سويي بر اقتصاد و توسعه اجتماعي کشور نیز خواهد داشيت .بيه

بخش اول شامل جمعآوري اطالعيات در زمینيه مبياني نظيري

جهت تواناسازي اقتصادي ضرورت دارد که زنان بر زندگي خيود

موضوع و سوابق تحقیقات انجام شده بود که با استفاده از روش

در درون و بیرون خانه تسلط داشته و قدرت تأثیر گذاري جهت

مطالعات اسناد و مدارک ،مطالعات کتابخانهاي و کاوش از طريق

تغییر اجتماع به سمتي پايدار و عادالنيه در سيطح مليي و بيین

پايگاههاي اطالعرساني اينترنتي و همچنین روشيهاي مصياحبه

اللملييي را داشييته باشييد( .)1فييال سييلیمان در سييال  5305در

صورت گرفته است .بخش دوم شامل جمعآوري اطالعات و آمار

پژوهشي با عنوان "بررسي جايگاه زنيان در جرييان پيروژه بيین

مورد نیاز از زنان تسهیلگر روستايي منطقه مورد پيژوهش بيوده

المللي ترسیب کربن با تأکید بر توسعه پاييدار " نشيان داد کيه

است که با کاربرد پرسش نامه در قالب انجام مطالعيات میيداني

زنان بيا تشيکلهاي سيازمان يافتيه در قاليب گروههياي توسيعه

صورت گرفته است و ضريب کرونباخ آلفاي پرسيش ناميه 0/82

روستايي ،در امر احیاي مراتع در فعالیتهايي همچون بيذرچیني

محاسبه گرديد که بیانگر پايايي بياالي ابيزار ميورد نظير اسيت.

گیاهي منطقه ،احداث نهالستان و کاشت و آبیاري گونيه هيا ،در

جامعه آماري تحقیق حاضر شيامل  222نفير از زنيان تسيهیلگر

عرصه مراتع مشارکت مستقی داشتهاند .همچنین به طيور غیير

روستايي استان قزوين ميباشد که از اين تعداد براساس جيدول

مستقی با پذيرش نيوآوري جدييد سيوخت ،میيزان اسيتفاده از

مورگان( 531 ،)5020نفر به کمک نمونهگیري تصيادفي طبقيه

مراتع به  34درصد کاهش يافته است .از طريق جمع آوري پس

اي انتخاب گرديد .در اين راسيتا دادههياي گيردآوري شيده بيا

اندازهاي کوچک خود در صيندوقهاي خيرد اعتبياري اقيدام بيه

استفاده از نرم افزار  SPSS 18تجزيه و تحلیل شيدند .شيايان

فعالیتهاي تولیدي  -اقتصادي متنوعي جهت کاهش وابستگي به

ذکر است دورههاي آموزشي برگزار شده در جامعه آماري ميورد

شغل دامداري و استفاده از مراتع نمودهاند که نقش اصيلي را در

نظر شامل دورههاي تعادل دام و مرتع ،بهداشت محیط روسيتا،

تعادل دام و مرتع داشته است(.)3

تولید ورميي کمپوسيت ،تولیيد محصيول سيال  ،حفاظيت آب و

لذا اين پژوهش با هدف بررسيي نقيش زنيان تسيهیلگر

خاک ،صرفه جيويي در منيابع آبيي ،صيرفه جيويي در سيوخت،

روسييتايي در آمييوزش توسييعه پايييدار و حفاظييت از محييیط

حفاظت از منابع طبیعي ،تشکیل گروههاي خودجوش و  ...ميي

زيست(روستاهاي استان قزوين)صيورت گرفتيه اسيت .بيه ايين

باشد.

منظور اهدافي از قبیل موارد زير مد نظير قيرار گرفيتب بررسيي

یافتههای توصيفی

ويژگیهاي فردي ،حرفهاي ،اجتمياعي ،محیطيي تسيهیلگران زن

ویژگيهای فردی تسهيلگران روستایی

روسييتايي همچنييین بررسييي ويژگیهيياي دورههيياي آموزشييي-
ترويجي.
روش پژوهش:

 -1سن
میانگین سن پاسخگويان 34/22سال( 34سال) با انحراف معیار
 3/00ميباشد .اکثر پاسخگويان ( 15/5درصيد) در گيروه سيني

محدوده موضوعي و محتوايي تحقیق نقش زنان تسهیلگر

 23-33سال قرار دارند و 0/2درصد در گروه سني  44-14سال

روستايي درآموزش توسعه پاييدار و حفاظيت از محيیط زيسيت

قرار دارند .جوان ترين فرد  23سال و مسن ترين فرد  10سيال

ميباشد .محدوده جغرافیايي روستاهاي استان قزوين مييباشيد

دارد.
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 -3ميزان تحصيالت

درباره محیط زيست» با ضريب تغییرات  44/28درصيد اولوييت

بیشترين فراواني(28/5درصد) مربوط به پاسخگوياني اسيت کيه

آخر مي باشد.

داراي تحصييیالت ابتييدايي ميييباشييند و کمتييرين فراوانييي

ميزان توانایی برقراری ارتبا تسهيلگران روساتایی باا

(3/5درصد) مربوط به کساني است که بي سواد هستند.

جامعه و زنان روساتایی« :میيزان توانيايي تشيکیل جلسيه و

 -2وضعيت تأهل

گفتگو با زنيان روسيتايي» بيا ضيريب تغییيرات  20/50درصيد

اکثر پاسخگويان ( 32/2درصد) متأهل ميباشند و 32/3درصد از

اولويت اول و «میزان ارتباط با شوراهاي اسالمي روستا و جامعه

پاسخگويان مجرد هستند.

محلي» با ضريب تغییرات 30/02درصد اولويت آخر مي باشد.

 -3سابقه همكاری به عنوان تسهيلگر روستایی

ویژگيهای آموزشی -ترویجی تسهيلگران روستایی

میانگین سابقه همکاري پاسخگويان به عنوان تسهیلگر روستايي

ميزان شرکت در دورههای آموزشی -ترویجای :میيانگین

 3( 1/24سييال) بييا انحييراف معیييار  2/20مييي باشييد .سييابقه

میزان شرکت در دورههاي آموزشي -ترويجي  52( 55/08بار) با

تسهیلگري اکثريت پاسخگويان(10درصد) بيین  4-3سيال ميي

انحييراف معیييار  8/30مييي باشييد .میييزان شييرکت در دورههيياي

باشد و سابقه تسهیلگري اقلیت پاسيخگويان (50/3درصيد) 50

آموزشي -ترويجي توسط اکثريت پاسخگويان (42/4درصد) بین

سال به باال مي باشد.

 2-52بار و میزان شرکت در دورههاي آموزشي -ترويجي توسط

 -5سابقه عضویت در صندوق اعتبارات خرد ،تعاونيهاا و

اقلیت آنها (5/1درصد) بیشتر از  31بار مي باشد.

تشكلهای روستایی

ميزان شرکت در دورههای زیست محيطی :میانگین میيزان

میانگین سابقه عضويت پاسخگويان در صندوق اعتبيارات خيرد،

شرکت در دورههاي زيست محیطيي  3( 1/85بيار) بيا انحيراف

تعاونیها و تشکلهاي روستايي  3( 2/12سال) بيا انحيراف معیيار

معیار  8/30مي باشد .میزان شرکت در دورههاي زيست محیطي

 2/32مي باشد .اکثريت پاسخگويان (33/8درصد) هيی سيابقه

توسط اکثريت پاسخگويان (10/0درصد) بین  3-50بار و میزان

عضييويتي در صييندوق اعتبييارات خييرد ،تعاونیهييا و تشييکلهاي

شييرکت در دوره هيياي زيسييت محیطييي توسييط اقلیييت آنهييا

روسييتايي نداشييتند و سييابقه عضييويت اقلیييت پاسييخگويان

(5/8درصد) بین  55-51بار مي باشد.

(3/5درصد) در صيندوق اعتبيارات خيرد ،تعاونیهيا و تشيکلهاي

ميزان رضایت تسهيلگران روستایی از محتوای دوره های

روستايي بین  2-0سال مي باشد.

آموزشاای -ترویجاای :میييزان رضييايت اکثريييت پاسييخگويان

 -6تعداد افراد خانوار

(10/3درصد) از مطالب ارايه شده در دورههاي برگيزار شيده در

میانگین تعداد افراد خانوار پاسخگويان  1( 1/53نفر) با انحيراف

حد زياد و میزان رضيايت اکثرييت آنهيا (42/2درصيد) از تيأثیر

معیار  5/43ميباشد .تعداد افيراد خيانوار اکثرييت پاسيخگويان

دورهها در افزايش آگاهي و اطالعات نیز در حد زياد مي باشد.

(20درصد)  1نفر و تعداد افراد خانوار اقلیت آنها (3/0درصيد) 8

ميزان رضایت تسهيلگران روساتایی از روشاهای ماورد

نفر مي باشد.

استفاده در دورههای آموزشی -ترویجی« :میزان رضايت از

ویژگيهای اجتماعی تسهيلگران روستایی

کالسهاي آموزشي» با ضريب تغییرات 21/20درصد اولويت اول

ميزان استفاده تسهيلگران روساتایی از وساایل ارتباا

و «میييزان رضييايت از بحثهيياي گروهييي» بييا ضييريب تغییييرات

جمعی درباره محيط زیستب «میزان استفاده از برناميه هياي

20/02درصد اولويت آخر مي باشد.

تلويزيوني دربياره محيیط زيسيت» بيا ضيريب تغییيرات 23/38
درصد ،اولويت اول و «میزان اسيتفاده از برناميه هياي رادييويي

نقش زنان تسهيلگر روستایی درآموزش...
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ویژگيهای حرفهای تسهيلگران روستایی

مورد گويه« زنان روستايي همييواره در حفيظ محيیط زيسييت

نگرش تسهيلگرانه «:تسهیلگر هير چقيدر هي آگياه و مطليع

ميکوشند» تا حدي موافق را برگزيده اند .در مورد گوييه هاي

باشد ،باز ه به راهنمايي ديگران نیاز دارد» با ضيريب تغییيرات

« آموزشهاي زيست محیطي ميتوانند در تقويت فرهنگ زيست

 8/31درصد اولويت اول و گويه« در حین کار گروهي بهتر است

محیطي زنان روستايي نقش داشته باشيند»  «،داشيتن محيیط

بيطرف باشی » با ضريب تغییرات  45/12درصيد اولوييت آخير

زيست سال براي نسل کنوني و آينده الزم و حیاتي اسيت» و «

مي باشد.

به خطر انداختن محیط زيست و تخريب منيابع طبیعيي نيوعي

ميزان تماس و آشنایی تسهيلگران روستایی باا دوتات و
جامعه محلی :میزان تماس با کارگزاران دولتي توسط اکثرييت
پاسخگويان ( 13/3درصد) در حد زياد و میزان آشنايي اکثرييت
پاسخگويان ( 10/3درصد) بيا سياير زنيان روسيتا در حيد زيياد
ميباشد.
مهارت تسهيلگرانهب «توانايي گوش دادن به بحثهاي گروهي»
با ضريب تغییرات 54/85درصد اولويت اول و « مهارت نوشتاري
و توانايي تهیه گزارشهاي رسمي و نامهنگياري اداري و اراييه بيه
ارگانهاي دولتي» با ضريب تغییرات  32/18درصد اولوييت آخير
مي باشد.

بیمييياري اسيييت کيييه درميييان آن را باييييد پیيييدا کيييرد» بيييه
ترتیب(42/2درصد)33/2( ،درصد) و (40/3درصيد) پاسيخگويان
موافق مي باشند .اکثرييت پاسيخگويان (41/2درصيد) در ميورد
گويه « مردم محلي نسبت به دولت نقش مهمتيري در حفاظيت
از محیط زيست منطقه خويش دارند» و همچنین اکثريت آنهيا
(48/5درصد) در مورد گويه« بسیاري از زنان روستايي خواهيان
افزايش دانش و آگاهیهاي زيست محیطي خيويش هسيتند» تيا
حدي موافق مي باشند .اکثريت پاسخگويان (44/4درصد) گزينه
موافق را در مورد گويه « برنامههاي آموزشي -ترويجي به ميردم
کمک مييکننيد تيا هنگيام اسيتفاده از منيابع محيیط زيسيت،
تصمیمهاي درستي بگیرند» انتخياب نميودهانيد ،ايين در حيالي

ویژگيهای زیست محيطی

است که در مورد گويه «مردم محلي فقیر نمي توانند از محيیط

نگرش تسهيلگران روساتایی نسابت باه حفاي محايط

زيست حفاظت نمايند» اکثريت آنها (40/2درصد) مخيالف ميي

زیست :به منظور سنجش نگرش تسهیلگران روستايي نسبت به

باشند .جهت رتبه بندي گويه ها ،ابتدا میانگین و انحراف معیيار

حفيظ محيیط زيسيت از  0گوييه بيا طیيف لیکيرت  1قسييمتي

را محاسبه نموده ،سپس با تقسی انحيراف معیيار بير میيانگین،

استفاده شد ،تيا پاسيخگويان پاسيخهاي خيود را از مخيالف تيا

ضريب تغییرات به دست مي آيد که از طريق آن مي توان گوييه

موافق مشخص نمايند .به اين ترتیب که به صورت مخالف (،)5

ها را رتبه بندي نمود ،به اين صورت که هر چه ضريب تغییيرات

تا حدي مخيالف ( ،)2بيي نظيرم ( ،)3تيا حيدي ميوافق ( )4و

کمتر باشد ،گويه مذکور از رتبه باالتري برخوردار است .بيه ايين

موافق ( )1رتبه بندي شدند .نتايج بیانگر آن است کيه اکثرييت

ترتیب که گويه«داشتن محیط زيست سال براي نسل کنيوني و

پاسخگويان (22/3درصيد) در ميورد گوييه «حفاظيت از محيیط

آينده الزم و حیاتي اسيت» بيا ضيريب تغییيرات 50/08درصيد،

زيس يت بييه همييان انييدازه کييه وظیفييه دولتهييا اسييت نیازمنييد

اولويت اول و گويه «ميردم محليي فقیير نمييتواننيد از محيیط

مشارکتهاي مردمي نیز مييباشيد» گزينييه موافيق را انتخيياب

زيست حفاظت نمايند» با ضريب تغییرات  13/30درصد اولويت

نموده اند ،اين در حالي است که اکثريت آنهيا (32/2درصيد) در

آخر مي باشد(جدول.)5

پایداری ،توسعه و محيط زیست ،شماره  ،1تابستان32
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اقدسی و همكاران

جدول  -1اوتویت بندی نگرش تسهيلگران روستایی نسبت به حفي محيط زیست () n=125
اوتویت بندی نگرش تسهيلگران روستایی نسبت به حفي محيط
زیست
داشتن محیط زيست سال براي نسل کنوني و آينده الزم و حیاتي است.
حفاظت از محیط زيست به همان اندازه کيه وظیفيه دولتهيا اسيت نیازمنيد
مشارکتهاي مردمي نیز ميباشد.
آموزشهاي زيست محیطي ميتوانند در تقويت فرهنگ زيست محیطي زنان
روستايي نقش داشته باشند.
برنامههاي آموزشي ترويجي به مردم کمک مي کنند تيا هنگيام اسيتفاده از
منابع محیط زيست ،تصمیمهاي درستي بگیرند.
زنان روستايي همواره در حفظ محیط زيست ميکوشند.
مردم محلي نسبت به دولت نقيش مهمتيري در حفاظيت از محيیط زيسيت
منطقه خويش دارند.
به خطر انداختن محیط زيست و تخريب منابع طبیعي نوعي بیمياري اسيت
که درمان آن را بايد پیدا کرد.
بسیاري از زنان روستايي خواهان افزايش دانش و آگاهیهاي زيست محیطيي
خويش هستند.
مردم محلي فقیر نمي توانند از محیط زيست حفاظت نمايند.

ميانگين

انحراف معيار

ضریب تغييرات

رتبه
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نقش تسهيلگران روستایی در آموزش توسعه پایدار و

خود تحت عنوان بررسي عوامل مؤثر بر نگيرش تسيهیلگرانه

حفاظت از محيط زیست « :نقش تسهیلگران روسيتايي در

کييارگزاران تييرويج کشيياورزي نتیجييه مييذکور را تأيیييد مييي

نحوه درست مصرف کردن کود و سموم کشاورزي» با ضريب

نماينييد( .)2در حييالي کييه بييین سيين بييا نقييش تسييهیلگران

تغییييرات 52/20درصييد اولويييت اول و « نقييش تسييهیلگران

روستايي در آموزش توسعه پايدار و حفاظت از محیط زيست

روستايي در تفکیک زبالههياي خشيک (کاغيذ ،پالسيتیک و

رابطه منفي و معني داري در سطح  00درصد وجود داردکيه

شیشه و )..و تر (پوست میوه و )...به منظيور ميديريت بهینيه

لهسايي زاده و محمدي نیا نتیجه فوق را تأيیيد ميينماينيدو

پسماندهاي خانگي» با ضريب تغییرات 20/42درصد اولوييت

عزيز و راد خالف اين نتیجه را در پژوهشهاي خود به دست

آخر ميباشد.

آوردند(8،0و .)50همچنین بین میزان اسيتفاده تسيهیلگران

بحث ونتيجه گيری

روستايي از وسايل ارتباط جمعيي دربياره محيیط زيسيت بيا

اين مطالعه با هدف بررسي نقش زنيان تسيهیلگر در

نقييش تسييهیلگران روسييتايي در آمييوزش توسييعه پايييدار و

توسعه پايدار و حفاظت از محيیط زيسيت صيورت پيذيرفت.

حفاظت از محیط زيست رابطه مثبت و معني داري در سطح

يافته هاي مطالعه نشان داد که بین سابقه همکاري تسهیلگر

 01درصد وجود دارد که تحقیق حاجیلو و همکارانش مؤييد

با نقش تسيهیلگران روسيتايي در آميوزش توسيعه پاييدار و

نتیجه مذکور ميباشد .وسيکويي اشيکوري و الهیجانیيان در

حفاظت از محیط زيست رابطه مثبت و معني داري در سطح

پژوهشي تحت عنوان بررسي نقش آموزش زيسيت محیطيي

 00درصد وجود دارد که شيريف زاده و شيريفي در پيژوهش

در مديريت زيست محیطي زنان روستايي نیز ايين مطليب را
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نقش زنان تسهيلگر روستایی در آموزش ...
تأيید کردند(55و .)52بین میيزان توانيايي برقيراري ارتبياط

در تحلیييل نقييش تسييهیلگران در افييزايش مشييارکت زنييان

تسهیلگران روستايي بيا جامعيه و زنيان روسيتايي بيا نقيش

روستايي بيه منظيور پیشيرفت در توسيعه پاييدار کشياورزي

تسهیلگران روستايي در آموزش توسعه پاييدار و حفاظيت از

نتیجه مشابهي به دست آورند( .)3ايين در حيالي اسيت کيه

محیط زيست رابطه مثبت و معني داري در سطح  01درصد

نتييايج همبسييتگي حيياکي از آن اسييت کييه بييین نگييرش

وجود دارد ،تحقیق حاجیلو و همکارانش اين نتیجه را تأيیيد

تسهیلگرانه با نقش تسهیلگران روستايي در آميوزش توسيعه

مي نمايد در حالي که بوذرجمهوري و نايب زاده خالف ايين

پايدار و حفاظت از محیط زيست رابطه مثبت و معنيي داري

نتیجييه را در تحقیييق خييود تحييت عنييوان ارزشييیابي طييرح

در سطح  01درصد وجود دارد کيه لهسيايي زاده در بررسيي

تسهیلگران زن روستايي در ايجاد ارتباط دو سويه و افيزايش

که بر روي عوامل اقتصادي -اجتماعي بر نقش عملکرد زنيان

مشييارکت زنييان روسييتايي در عرصييه هيياي مختلييف توسييعه

بر حفظ محیط زيست انجيام داد ايين نتیجيه را تأيیيد ميي

روستايي به دست آوردنيد(55و .)53بيین میيزان شيرکت در

نمايد( .)8میزان شيرکت در دوره هياي آموزشيي -ترويجيي،

دوره هاي آموزشي -ترويجي با نقش تسهیلگران روستايي در

میزان رضايت تسهیلگران روستايي از روشهاي مورد استفاده

آموزش توسعه پايدار و حفاظت از محیط زيست رابطه مثبت

در دوره هاي آموزشي -ترويجي ،نگرش تسيهیلگرانه ،سين و

و معنيداري در سطح  00درصد وجيود دارد در عيین حيال

میزان رضايت تسيهیلگران روسيتايي از محتيواي دوره هياي

پژوهشي تحت عنوان بررسي عوامل تأثیرگيذار بير موفقیيت

آموزشي -ترويجي توانايي تبیین 33درصيد ( )R2=0/331از

تسهیلگران زن در ايجاد گروههاي مستقل زنان روستايي که

تغییرات متغیر مالک (نقش تسهیلگران روستايي در آموزش

توسييط حيياجیلو و همکييارانش انجييام شييده و همچنييین

توسعه پايدار و حفاظت از محیط زيست) را دارا بودندکيه بيا

بررسیهاي به عمل آميده از شيريف زاده و شيريفي ،غفياري

استفاده از نتايج ،معادله رگرسیوني زير براساس بتا براي کل

وسکويي اشکوري و الهیجانیان ،نتیجه مذکور را تأيیيد ميي

جامعه نمونه مدل زير ارايه شدب

نماينييد(52،55،2و  .)54بييین میييزان شييرکت در دوره هيياي

Y = 0.352 X1+0.281 X2+0.262 X3 -0.213
X4+0.214 X5

توسعه پايدار و حفاظت از محیط زيست رابطه مثبت و معني

در نهايييت بييین نقييش تسييهیلگران روسييتايي

داري در سيييطح  00درصيييد وجيييود دارد ،در حيييالي کيييه

متأهل و مجرد در آموزش توسيعه پاييدار و حفاظيت از

پژوهشهاي وسکويي اشکوري و حايري پور نتیجه مذکور نیز

محیط زيست تفاوت معني داري در سيطح  00درصيد

را تأيید مينمايند( 52و  .)51بین میزان رضايت تسيهیلگران

وجود دارد که عزيز و همکارانش در تحقیق خود نتیجه

روستايي از روشهاي مورد استفاده در دوره هياي آموزشيي-

مشابهي به دست آوردند(.)0

زيست محیطيي بيا نقيش تسيهیلگران روسيتايي درآميوزش

ترويجي با نقيش تسيهیلگران روسيتايي در آميوزش توسيعه
پايدار و حفاظت از محیط زيست رابطه مثبت و معنيي داري

پيشنهادها
‒

میزان رضايت از بحثهاي گروهيي بيه عنيوان اولوييت

در سطح  00درصد وجود دارد مقاله عبيدالملکي و چیيذري

آخر متغیير میيزان رضيايت تسيهیلگران روسيتايي از

مؤيييد نتیجييه فييوق مييي باشييد( .)53بييین میييزان رضييايت

روشهاي مورد استفاده در دورههاي آموزشي -ترويجي

تسهیلگران روستايي از محتواي دوره هاي آموزشي -ترويجي

ميباشد ،لذا توصیه ميشيود دورههياي آموزشيي بيه

با نقش تسيهیلگران روسيتايي در آميوزش توسيعه پاييدار و

صورت فراگیر محور برگيزار شيود و سيعي شيود کيه

حفاظت از محیط زيست رابطه مثبت و معني داري در سطح

شرکتکننيدگان بيه صيورت خودجيوش در مباحيث

 01درصد وجود داردکه عسگريان دهکردي و خسيروي پيور
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مطرح شده گفتگو نمايند و نظيرات و عقاييد خيود را

مي شود اين دوره هيا بيه صيورت گسيترده تير و بيا

بیان کنند.

کیفیت باالتر برگزار گردد.

از آن جايي که میزان ارتبياط بيا شيوراهاي اسيالمي

منابع

روستا اولويت آخر متغیير توانيايي زنيان تسيهیلگر در

.5

برقيراري ارتبياط مييي باشيد ليذا پیشيينهاد مييشييود
تسهیلگران روستايي با سازمانهاي دولتي بیشترآشينا

نردبان مشارکت شري آرنستین» پژوهش زنان ،دوره

شوند ،زيرا شناخت صيحیح سيازمانها توسيط زنيان و

 ،2شماره  ،3صب .502 -528

تعامل بین گروههاي زنان تسيهیلگر و ايين سيازمانها

 .2مدني ،ف و مدني ،ل«5300 ،بررسي نقش مؤثر زنان

براي ارزيابي و شناخت نیازهاي واقعي و برنامه رييزي

روسييتايي در مييديريت منييابع آب (مطالعييه مييوردي

براساس آن الزم و ضروري است.

دشت اردبیل)» .همايش بین الملليي دانيش سينتي

از آن جييايي کييه متغیيير میييزان رضييايت تسييهیلگران

مديريت منابع آب ،دانشگاه يزد.
.3

عسگريان دهکيردي ،ف و خسيروي پيور ،ب5380،

معادله رگرسیون وارد شده است لذا پیشنهاد ميشود

«تحلیل نقش تسهیلگران در افزايش مشارکت زنيان

که برنامههاي آموزشي به گونهاي طراحي و به مرحله

روسييتايي بييه منظييور پیشييرفت در توسييعه پايييدار

اجرا درآورده شوند که اهيداف آن بيراي مخاطبيان از

کشاورزي» اولین همايش مليي کشياورزي پاييدار و

ابتدا واضح و روشن باشد و بدانند کيه در پاييان دوره

تولید محصول سال .

چه چیزي کسب خواهند کرد ،از سيويي ديگير باييد
مباحث طيوري تيدريس شيود کيه شيرکتکننيدگان
بتوانند مباحث فراگرفته شده را در زندگي واقعيي بيه
کارگیرند در اين صورت نتايج دوره براي آنها رضيايت
بخش خواهد بود.
با توجيه بيه اينکيه رضيايت تسيهیلگران روسيتايي از

4. Sharma, R. &kaushik, B. 2011.Role
of women in environmental
conservation. EXCEL International
Journal of Multidisciplinary
Management Studies, l.1 (2): 162167.
 .1ريحانیييان ،الييف«5384 ،مييديريت نقييش زنييان در
توسعه پايدار» پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشکده

روشييهاي مييورد اسييتفاده در دوره هيياي آموزشييي-
ترويجيي در معادليه رگرسيیون وارد شيده اسيت ليذا

محیط زيست و انرژي ،دانشگاه آزاد اسيالمي واحيد

توصیه مي شود تدابیري اتخياذ شيود کيه مطاليب در

علوم و تحقیقات تهران.

دورههاي آموزشي بيا روشيهاي جدييد ترويجيي و بيا

.3

فييال سييلیمان ،م .علييوي ،ک .و صييادقي ،ح5305 .
«بررسي جايگاه زنان در جريان پيروژه بيین الملليي

اسييتفاده از فيين آوريهيياي نييوين بييه تسييهیلگران زن

ترسیب کربن با تأکید بر توسعه پايدار (نمونه ميورد

روستايي عرضه گردد .اين امر باعيث افيزايش انتقيال
‒

زرافشاني ،ک «5388 ،تبیین جايگاه مشارکت زنان
روستايي در برنامه هاي آموزشي -ترويجي براسياس

روستايي از محتواي دورههاي آموزشيي -ترويجيي در

‒

اقدسی و همكاران

يادگیري ،مشارکت بیشتر در دوره ها و  ...مي شود.

مطالعهب نواحي روستايي شهرستان سربیشه)» اولین

با توجه به تأثیر میزان شرکت در دورههاي آموزشي-

همايش ملي بیابيان ،تهيرانب پيرديس کشياورزي و
منابع طبیعي دانشگاه تهران.

ترويجي در نقيش تسيهیلگران روسيتايي در آميوزش
توسعه پايدار و حفاظت از محيیط زيسيت پیشيينهاد

.2

شييريف زاده ،الييف .و شييريفي ،م «5388 .بررسييي
عوامل مؤثر بر نگرش تسهیل گرانه کارگزاران ترويج

نقش زنان تسهيلگر روستایی در آموزش ...

.8
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کشاورزي» مجله علوم کشاورزي و منيابع طبیعيي،

علوم و فنون منيابع طبیعيي ،سيال پينج  ،شيماره

جلد شانزده  ،ويژه نامه  -5الف.
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اقتصادي -اجتماعي نقش عملکيرد زنيان بير حفيظ

طرح تسهیلگران زن روستايي در ايجياد ارتبياط دو

محیط زيست در شهر لپويي استان فارس» جامعيه

سويه و افزايش مشارکت زنيان روسيتايي در عرصيه

شناسي و علوم اجتماعي ،شماره  .52صب .20 -13

هاي مختلف توسعه روستايي» پژوهش زنيان ،دوره
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