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 چکیده
زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان، مدیران مصرف منابع در سطح خانوار به 

زیست بر آیند. در این میان نقش کلیدي زنان در مدیریت محیطشمار می
دار و آگاهی از سطح دانش محیط زیستی زنان خانه .کسی پوشیده نیست

ه تواند نقش بألهاي موجود در این زمینه میهمچنین شناسایی نیازها و خ
زیستی جامعه داشته باشد. در پژوهش حاضر سزایی در ارتقاي فرهنگ محیط

هاي مختلف نیازسنجی آموزشی به منظور شناخت سطح برخورداري از آموزش
شهرداري  15دار منطقه زیستی و برآورد نیازهاي آموزشی در زنان خانهمحیط

ها از نوع آوري دادهست. پژوهش حاضر از نظر نحوه جمعتهران انجام شده ا
آن از طریق تکمیل  یازموردنهاي توصیفی و پیمایشی است که داده

نفر به  1082ها، که از میان آن 15دار در منطقه هها توسط زنان خانپرسشنامه
 ابزار پژوهش ازروایی است.  آمدهدستاند بهشدهانتخابعنوان نمونه آماري 

آن با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ  پایاییق نظرات کارشناسی و طری
افزار ها نیز با استفاده از نرمپردازش و تحلیل داده است. ییدشدهتأ) 86/0(

SPSS هاي صورت گرفته است. زنان در این منطقه از سطح دانش و آگاهی
الت %) باالیی برخوردارند اما به خوبی منشأ همه مشک88محیط زیستی (

-می هاي ارتباطی براي آموزش را مفیدشناسند. تمام راهرا نمی محیطییستز
در مقایسه  یرسانه اجتماعهاي رودررو و تلویزیون به عنوان یک دانند، آموزش
 ها از میانگین بیشتري برخوردارند.با سایر روش

 هاي کلیديواژه
تهران، زنان شهرداري  15آموزشی، منطقه  یازسنجین، زیستیطمحآموزش 

 .دارخانه

Abstract 
Women as the half of the world’s population, are the 
managers of the resources consumption in the family. 
Women have a key role in the environmental manage-
ment. So awareness of their environmental knowledge 
level and identifying current needs and shortcomings on 
this regard can have a significant role on improving of 
the environmental culture in the society. In this research 
"training needs assessment" has been done for knowing 
the women different environmental training level and 
estimating their educational needs among the house-
wives in Tehran municipality of region 15. The research 
method for data collecting is descriptive and survey 
based. Data has been collected via questionnaires of 
housewives in region 15 which among them 1082 were 
selected as statistical sample. The reliability coefficient 
was confirmed by Cronbach alpha (0.86) and its validity 
has been assessed by expert comments. Data Processing 
and analysis also has been done with SPSS software. 
The results showed that the environmental knowledge 
and awareness level of the women in this region is high 
(0.88) but they have some problem about the recognition 
of the cause of some environmental problems. They 
think that all communicational methods are useful for 
environmental education. Furthermore face to face train-
ing and using TV programs as a social media are the 
most effective ways for their learning compared to the 
other ways. 
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Environmental Education, Training Needs Assessment, 
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 مقدمه
تنها یک نقش فردي نیست  زیست محیطنقش زنان در آموزش 

ترها، خانه  ی هستند که کودکان را به بزرگیاهکه زنان رشته چرا
پیوند کننده و برعکس را به جامعه، تولیدکننده را به مصرف

دهنده میراث  ه و انتقالکل جامع یونددهندهدرواقع پ و دهند یم
فرهنگی سرزمین خود هستند. با توجه به الگوي سنتی، این زنان 

مدیریت  یجهدارند و درنت هستند که مدیریت خانه را به عهده
تهیه پوشاك و  ،مصرف آب، انرژي، تهیه و مصرف مواد غذایی

مین بهداشت و... از وظایف آنان است که در صورت آگاهی از أت
توانند ضمن با یک مدیریت صحیح می حیطیم یستمسائل ز

کمک به اقتصاد خانواده، حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگ 
کنند محیطی را در بین افراد خانواده و البته جامعه نهادینه زیست

)Moghadam, 2003.( استفاده  ،از جنگ جهانی دوم پس
توجه راشل کارسون را به  ،کشرویه از سموم شیمیایی آفت بی

رات درازمدت سموم ثجلب کرد و او را واداشت تا مردم را از ا خود
) 1961کش آگاه سازد. وي در کتاب بهار خاموش (آفت
هاي متخصصین علوم کشاورزي را به چالش خواند و  شیوه

همگان را به تحول در دیدگاه بشر نسبت به دنیاي طبیعت 
 ).Mellor & Mary,1997کرد (دعوت 

هاي ، زوال گونهزیست حیطمروند روزافزون تخریب 
 یدشوندهزیستی گیاهی و جانوري، فقر فزاینده منابع طبیعی تجد

فقط سرنوشت  زیستی که نههاي محیطو دامنه گسترده آلودگی
از طریق  که کند یمطور جدي تهدید  سالمت نسل حاضر را به

انتقال ژنتیک و آلوده ساختن منابع حیاتی چه در حال حاضر و 
-دور و نزدیک، نسل آینده را نیز در تیررس ترکشچه در آینده 

هاي کشنده خود قرار داده است و همگی ناشی از نبود دانش و 
 ,Nasirpoorباشد ( می زیست محیطها در قبال آگاهی ما انسان

) که در MABبشر و کره مسکون ( المللی ینب برنامه ).2006
هاي مهبه اجرا گذاشته شد، در برنا 1971تصویب و  1970سال 

هاي علمی، فنی و آموزشی استفاده درست ازخود جنبه
همچنین در  .کید قراردادأو منابع طبیعی را مورد ت زیست محیط

هاي کنفرانس استکهلم، توسعه آموزش 96توصیه شماره 
-ترین راهکارهاي مقابله با بحرانمحیطی یکی از حساسزیست
 ,Sadugh) .ستشده ا جهانی شناخته زیست محیطهاي 

ها و عبارت است از شناسایی ارزش زیست محیط آموزش (2003
 یازهاي موردنها و گرایشتوضیح مفاهیم به منظور ایجاد مهارت

هاي میان انسان، فرهنگ او و براي درك و شناخت وابستگی
هایی اعم از پیرامون اوست. همچنین فعالیت زیست محیط

بط با کیفیت گیري و خودالقایی قوانین رفتاري مرتتصمیم
 با 21از دستور کار  24در فصل . شودرا شامل می زیست محیط

بر  "اقدام جهانی براي زنان در راستاي توسعه پایدار "عنوان 
 از ).UN, 1992است (کید شده أنقش زنان در این زمینه ت

زیستی زنان در  هاي موردي از سنجش سطح دانش محیطنمونه
اي از این سنجش در شهر توان به نمونهخارج از کشور می

در پژوهش دیگري  (Bara, 2009) .دنیجریه اشاره نمو يکانو
زیستی زنان در این کشوردر مصر سطح آموزش محیط

موردسنجش قرار گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از نقش 
است منطقه  زیست محیطکلیدي دانش بومی در حفاظت از 

)Briggs et al., 2003.( 
و همکارانش انجام دادنـد حـاکی از آن   پژوهشی که شبیري 

دارنـد و بـا زیست محیطبود که زنان همواره ارتباط تنگاتنگی با 
هاي مؤثري را جهت حـل  هاي ذاتی خود گامیري تواناییکارگ به

محیطی برداشـته و بـا اسـتفاده از اسـتعدادها و     مشکالت زیست
لیـتهاي مدیریتی خود فراتـر از آمـوزش در خـانواده فعا   توانایی

باشـند  خـود   و حقـوق زیسـت   محـیط تواننـد حـافظ   کرده و مـی 
)Shobeiri et al., 2014.(  پـژوهش   پـور  يچتـر و  يحمـد

هـاي  محیطی و روش یستزبررسی میزان آگاهی  باهدفمیدانی 
دار شهرسـتان چـرداول   خانه در زنان زیست محیطبهینه آموزش 

یطی در مح یستزهاي هاي آن لزوم آموزشانجام دادند که یافته
 Moohamadiاسـت ( هاي مردم جامعه و ضعف میزان آگاهی

& Chatripoor,2014.( 
 محیطی یستاصلی کاهش اثرات ز راهکارهاي ايدر مطالعه

 مشکل اساسی خیلی از کشورهاي زنان کهفقر در میان 
 یجریهطور اختصاصی در ن توسعه جهان است به درحال

 قرار گرفت. یموردبررس
دالیلی که زنان را در  ، یکی ازه تحقیقبا مروري بر پیشین

باشد. آنها دسترسی آسانی به آموزش ناتوان کرده فقر می یجریهن
اي فعالیت چندانی ندارند و در موقعیتندارند، در مشاغل حرفه

هاي سیاسی نفوذي ندارند. نتایج نشان داد که در این کشور 
هاي شان از لحاظ آموزشزنان با توجه به موقعیت اجتماعی

اند و براي حل این مشکل  شده محیطی مورد غفلت واقعزیست
 ,Matron & Nasal) .دنیاز به اقدامات حمایتی جهانی دارن

حمانی و مجیدي در یک مطالعه مراحل مؤثر بر ر (2016
کید بر نگرش أشهري با ت زیست محیطمشارکت زنان در حفظ 

ر از زنان دو نف 100اکوفمنیستی را بررسی کردند آنها با بررسی 
رغم علیشهرداري تهران به این نتیجه رسیدند که  8و  6منطقه 
روزمره زنان در شهر تهران و ارتباط مستقیم با  هايفعالیت
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است هاي این دیدگاه بسیار ضعیف شهري، زمینه زیست محیط
این دو منطقه مشارکت چندانی در حفظ محیط بستر  وزنان

 در ).Rahmani & Magidi, 2009زندگی خود ندارند (
زنان به عنوان سرمایه  محیطی یستکشور اندونزي سواد ز

محیطی منطقه شهري اجتماعی در مدیریت و حفظ امنیت زیست
موردمطالعه قرار گرفت. ازآنجاکه تجربه زنان در تعامل با دو بعد 

توانند متفاوت است بهتر می زیست محیطاجتماعی و فیزیکی 
 ؛محیطی متقاعد کننده با مسائل زیستمخاطبان خود را در رابط

مدیریت مصرف در داخل خانه با کاهش مصرف  مثال در عنوان به
توان پسماندهاي خانگی را ، استفاده مجدد و بازیافت میرویه یب

 Donnaکاهش داد و این کلید دستیابی به توسعه پایدار است (
et al., 2016.( ه ترکیه ک يپژوهش دیگري در شهر آنکارا در

زیستی به منظور سنجش نقش آموزش بر میزان دانش محیط
نفري از زنان پرسشنامه  285زنان صورت گرفته بود، یک گروه 
کردند.  پر ،زیستیهاي محیطمشابهی را پیش و پس از آموزش

درصد پیش از  59ها از نتایج حاکی از آن است که سطح آموزه
ش یافت درصد پس از آموزش افزای 70آموزش به بیش از 

)Tor, 2009.( ها، از تحقیقات مهم در زمینه آگاهی یکی
اي است که توسط زیستی، مطالعه هاي محیطنگرش و فعالیت

) در منطقه 2006( یتسگراو مرکز تدوین استراتژي و تحقیق
وایکاتو انجام شده است. نتایج نشان داد که مردم درك مناسبی 

همه از  که یارند درحالهاي بسیاري از مشکالت نداز علل و ریشه
هاي ها که سموم و کود زمینمنبع اصلی آلودگی آب رودخانه

کشاورزي است آگاهی دارند. نتایج همچنین بیانگر این است که 
هاي خانوار را منبع اصلی آلودگی بیشتر مردم، صنایع و فعالیت

ها و منابعی رابطه با اینکه چه کانال در دانند.می زیست محیط
زیستی به شهروندان مناسب تقال دانش و اطالعات محیطبراي ان

 ینتر ) رادیو و تلویزیون را مهم1997هستند، گونزالز و سیلویریا (
دانند و بر لزوم فعال زیستی براي مردم می منابع اطالعاتی محیط

-شدن مؤسسات آموزشی در انتقال دانش و اطالعات محیط
دانش و اطالعات  کید دارند و معتقدند دسترسی بهأزیستی ت

زیستی نقش مهمی در رفتار مناسب مردم به محیط اطراف محیط
رادیو و  امروزه ).Gonzales & Silvery, 1997خوددارند (

ها دارند براي تلویزیون به دلیل نفوذ وسیعی که در میان خانواده
هر خانواده  که ینتوانند بسیار مؤثر باشند. با توجه به اآموزش می
ساعت از وقت خود را به تماشاي تلویزیون اختصاص  روزانه چند

-توان حساسیت زیستبا استفاده از این روش می ،دهندمی
سواد و ها براي افراد بیمحیطی افراد را افزایش داد و این وسیله

 ).Rahemi & Taheri, 2004تواند مؤثرتر باشد (سواد می کم

شد زنان  از شهرهاي کشور کره انجام یکیپژوهشی که در در
دار در یک سازمان جامعه محور به نام آینده سبز دانش خانه

دادند. آنها آموزش میو به دیگران  گرفتند یرا فرام زیست محیط
از پایه شروع کردند و به سمت تجدید و تولید دانش جدید 

اي که بر رويدر کشور برزیل با مطالعهحرکت کردند. 
انجام شد، نتایج  سال 29-18دانشجویان با گروه سنی 

محیطی هاي زیستآمده بیانگر این بود که آموزش دست به
نسبت به  یدهد تواند در تغییر رفتار افراد آموزشسلسله مراتبی می

 ,Serene & Hensleyمؤثر باشد ( زیست محیطمسائل 
محققان نیوزلندي در  2003و  2002هاي در سال). 2015

در مدارس  محیطی یستاي زهدانشگاه ویکاتو گزارشی از آموزش
ها و استفاده از ها، فرصتنیوزلند تهیه کردند که شناختن توانایی

 درریزي وزارت آموزش و پرورش این تجارب براي برنامه
هاي آتی مدارس بود. این تحقیق دربرگیرنده سه مؤلفه: برنامه

 عدد از 200مروري بر پیشینه تحقیق، نظرسنجی از حدود 
-و تمرین آموزش محیطی یستهاي زده آموزشمدارس دربرگیرن

آمده از این  دست مدرسه بود. نتایج به 8در  یستیز محیط هاي 
هاي آموزش سیاست ،تحقیق و دستاوردهاي سایر کشورها

 ,.Bolted et alکند (آینده نیوزلند را مشخص می زیست محیط
) نیز به تبیین نیازهاي آموزشی 2009ویسی و زرندیان (). 2004

هاي پژوهش اند و یافتهتهران پرداخته 12دار منطقه نان خانهز
اند، اما آگاه زیست محیطاي دهد که زنان از مفاهیم پایهنشان می
هاي مدیریت مانند مدیریت پسماند، آگاهی چندانی از روش

 محیطی یستز هاي یآگاه ،ندارند. همچنین زنان با سن کمتر
ها را ننخست باید آ ،وزشیهاي آمتري دارند و برنامهپایین

 ).Vaisi & Zarandian, 2009موردتوجه قرار دهد (
پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی میزان آگاهی 

هاي بهینه ، شناخت نیازهاي آموزشی و روشمحیطی یستز
تهران  15دار منطقه در زنان خانه زیست محیطآموزش مسائل 

 15ن منطقه شده است. پژوهش حاضر با درگیر نمودن زنا انجام
تهران در شناسایی نیازهاي آموزشی آنان در ارتباط با

، درواقع بسترهاي الزم جهت مشارکت شهروندان زیست محیط
 را فراهم خواهد نمود. یازهاي آموزشی موردندر برنامه

هاي خاص و تهران به واسطه ویژگی 15منطقه 
اري و فرد تاریخی و جغرافیایی یکی از مراکز تجاري، اد منحصربه

هاي مختلف مسکونی، شهر تهران است که اختالط بخش یمسکون
ها، سبب نطور ناموزون در کنار آ تجاري، اداري و پراکندگی صنایع به

-زیستی عدیدهگردیده است این منطقه با مسائل و مشکالت محیط
باشد. هرچند در اي نظیر آلودگی هوا، صدا، آب، ترافیک و ... مواجه 
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ت عالوه بر عوامل انسانی، عوامل اداري و تحلیل این مشکال
اي دارند و الزم است در ساختاري و بافت منطقه نقش عمده

چارچوب یک برنامه بلندمدت مانند طرح جامع تهران براي آن اقدام 
هاي پیشگیرانه و کرد، اما در کوتاه مدت الزم است به برخی فعالیت

دام نمود که در این تواند از شدت مشکالت بکاهد، اقاساسی که می
اند. زنان به عنوان کید ورزیدهأهاي مردمی تراستا بر نقش مشارکت

اي در این زیست از نقش ویژه ثیرگذار بر محیطأنیمی از جمعیت ت
 زمینه برخوردارند.

تهران، انواع  15ترین منابع آالینده خاك در منطقه مهم
ذکر  قابلباشند. هاي تولیدي در منطقه میپسماندها و پساب

هاي انتقال زباله در شهر تهران و درصد از ایستگاه 98است 
-تهران، فاقد سیستم جمع 15ازجمله ایستگاه انتقال زباله منطقه 

آوري شیرابه از چاه آوري شیرابه مانند سپتیک بوده و براي جمع
ها به دلیل شستشوي شود. همچنین در این ایستگاهاستفاده می

ات، آب آلوده به راحتی در محوطه ایستگاه هاي حمل زائدماشین
 ,Omrani( گرددها و خاك میجاري و وارد جوي آب، کانال

. منابع آالینده صدا در منطقه مطالعاتی شامل تردد 2001)
اي، فعالیت در ایستگاه وسایل نقلیه موتوري و ترافیک جاده

 تآال ینوساز و فعالیت ماش انتقال زباله آزادگان و عملیات ساخت
 ساختمانی است.

برخی از شهروندان در  یبدیهی است با توجه به عدم آگاه
ها، نقش آموزش در سطوح مختلف جامعه امري  بروز آلودگی

مهم و در اولویت است. نظر به اینکه زنان در حفظ و ارتقاي 
ایفا  ییبه سزاتوانند نقش  می زیست محیطسالمت و حفاظت از 

به  محیطی یستنگ و سواد زکنند و عامل اصلی انتقال فره
 .دهاي آینده هستن نسل

هدف کلی این تحقیق شناسایی نیازهاي آموزشی محیط
تهران است که براي تحقق آن  15دار منطقه زیستی زنان خانه

 شود:اهداف اختصاصی زیر دنبال می
دار در مورد مسائل شناخت سطح دانش زنان خانه •

 زیست محیط
هاي بهبود بزارها و روشبررسی سطح آگاهی زنان از ا •

 زیست محیط
 دارزیستی در سطح زنان خانهشناخت نیازهاي آموزشی محیط •
هاي ارتباطی بررسی و تعیین منابع اطالعاتی و کانال •

 محیطیهاي زیستمناسب براي آموزش
 شده آموزشی بر حسب نیازسنجی انجام هاي یتتعیین اولو •
هاي موزشهاي آموزشی مناسب براي ارائه آتعیین روش •

 زیستی به زنانمحیط

در این تحقیق براي دستیابی به اهداف تحقیق فرضیات و  •
 .شوندسؤاالت زیر آزمون می

 15دار منطقه زیستی در زنان خانهسطح دانش محیط •
 شهرداري تهران چقدر است؟

نیازهاي آموزشی این زنان در رابطه با مسائل  ینتر مهم •
 چیست؟ زیست محیط

موزشی در این منطقه براي ارتقاي سطح هاي آچه برنامه •
 لویت است؟وزیستی در ا دانش محیط

در ي تهران شهردار 15منطقه از لحاظ موقعیت جغرافیایی 
داراي  اکنون و همت شده اس جنوب شرقی شهر واقع الیه یمنته

گانه، تعداد  هشت ناحیه و بیست محله است که از نواحی هشت
تهران و دو ناحیه در حریم شش ناحیه در محدوده قانونی شهر 

استحفاظی شهر قرار دارند. مساحت منطقه بدون احتساب حریم 
تهران با توجه به تراکم  15است. منطقه  یلومترمربعک 5/35

 یریتهاي ناشی از سوء مدتبع آن آلودگی باالي جمعیت و به
هاي تولیدي، عدم توازن میان بستر اکولوژیک پسماند و فاضالب

گرفته در آن و همچنین استقرار  هاي شکلیتموجود و فعال
صنایع مزاحم و تردد پرشمار خودروهایی که غالباً آالیندگی 

محیطی قرار دارد باالیی دارند، در معرض مشکالت عدیده زیست
ها توسط شهروندان تهرانی فارغ از مباحث سن،  و این آلودگی

؛ شود جنسیت، جغرافیاي سکونت، تحصیالت و حرفه ایجاد می
هاي  را با چالش 15شهر تهران و ازجمله منطقه اتفاقی که کالن

 رو ساخته است. محیطی روبهبزرگ زیست
منابع آالینده هوا در منطقه مطالعاتی شامل واحدهاي 
صنعتی، وسایل نقلیه موتوري، مصرف سوخت در منازل و مراکز 
تجاري و عملیات ساختمانی در منطقه است. از منابع آبی موجود 

باشد. این مسیل با حصار می تهران، مسیل سرخه 15ر منطقه د
گذرد می 13و  4متر از شمال تهران یعنی مناطق  1770مساحت 

شود. منابع آالینده با مسیل ابوذر همگرا می 14و در منطقه 
هاي خانگی، حصار در منطقه مطالعاتی شامل زباله مسیل سرخه

-ب صنعتی، نخالهشهري، فاضالب خانگی، فاضال يها روا ناب
له باعث حمل و أهاي ساختمانی و ضایعات درختی است. این مس

ها و رواناب هاي شهر تهران به ناحیه انتقال تمام آالینده
گردد. همچنین احتمال تخلیه فاضالب کارخانه سیمان تهران  می

به مسیل در این ناحیه نیز در کاهش کیفیت آب نقش اساسی 
 )،1( شکل ).1390تهران،  15ه شهرداري منطق( داشته است

موقعیت نواحی ي مناطق شهرداري تهران و محدوده نقشه
 دهد.تهران را نشان می 15گانه منطقه  هشت
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موقعیت نواحی نقشه محدوده مناطق شهرداري تهران و . 1 شکل
 )www.avval.irتهران ( 15گانه منطقه هشت

 ی پژوهششناس روش
ها از نوع توصیفی و وري دادهآژوهش حاضر از نظر نحوه جمعپ

آن از طریق تکمیل  یازهاي موردنپیمایشی است که داده
آمده است.  دست به 15دار در منطقه ها توسط زنان خانهپرسشنامه

آوري  ترین ابزار جمعپرسشنامه به عنوان یکی از متداول
اي از  اطالعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است از مجموعه

هاي گوناگون، گیري از مقیاس مدار که با بهره هاي هدفپرسش
نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را موردسنجش قرار 

ها نشانگر سطح برخورداري از دهد. در پایان تحلیل پرسشنامه می
هاي آموزشی این گروه از لویتوزیستی و استخراج ادانش محیط

ژوهش که آماري پ جامعه خواهد بود. زیست محیطزنان در مورد 
نفر از هر  1082برابر  يا با استفاده از فرمول کوکران، نمونه

 هشت ناحیه انتخاب شد.
دار از میان طیف وسیع زنان، اوالً آن علت انتخاب زنان خانه     

رود این گروه از زنان از سطح تحصیالت است که انتظار می
ه تري نسبت به زنان شاغل برخوردار باشند کپایین یدانشگاه

دهد. ثانیاً این گروه از این امر نیاز آنان به آموزش را افزایش می
هاي آموزشی زنان از وقت آزاد بیشتري به منظور شرکت در دوره

-آتی در مقایسه با زنان شاغل برخوردارند. ضمن اینکه زنان خانه

دهند و سهم تري از جامعه زنان را تشکیل میدار طیف وسیع
اي نامهپژوهش، پرسش ابزار ن کمتر است.زنان شاغل در این میا

و مشکالت  مسائل است با چهار بخش سنجش دانش و آگاهی،
محیطی و هاي زیستهاي ارائه آموزشمحیطی، روش زیست
هاي فردي است. براي به دست آوردن روایی ابزارویژگی

پژوهش از نظر متخصصان استفاده شد و براي سنجش پایایی 
نامه ضریب آلفاي کرونباخ برابر پرسش 30آن پس از تکمیل 

بود. پردازش و  موردقبول) به دست آمد که از لحاظ آماري 86/0(
و تحلیل کاي  SPSSافزار ها با استفاده از نرمتحلیل داده

هاي مرکزي ها از آمارهتوصیف دادهبراي اسکویر صورت گرفت. 
ست. میانگین، فراوانی، درصد و درصد تجمعی استفاده گردیده ا

هاي انحراف ها در این تحقیق از آمارهبراي تبیین پراکندگی داده
معیار، مقدار کمینه، بهینه و دامنه و به منظور بررسی روابط بین 

محیطی از  متغیرهاي فردي و سطح دانش و آگاهی زیست
 شده است. هاي همبستگی استفادهآزمون

 ها اطالعات و داده
دي مانند سن، شمار افراد هاي فردر این بخش، برخی ویژگی

 خانوار و سطح تحصیالت، اطالعاتی در مورد دانش و آگاهی
هاي مدیریت ، روشزیست محیطزنان درباره مفاهیم و ابعاد 

شود و در ارائه می زیست محیطو نگرش نسبت به  زیست محیط
پایان نیز به تبیین نظرات زنان در مورد مسائل و مشکالت 

هاي ارتباطی ابع اطالعاتی و راهمحیطی منطقه و منزیست
 محیطی پرداخته خواهد شد.ي اطالعات زیستمناسب براي ارائه

فردي شامل متغیرهاي  هايویژگی هاي فردي زنانویژگی     
باشد که دار، تعداد افراد خانوار و تحصیالت آنها میسن زنان خانه

دهند ها نشان میآورده شده است. این داده) 1(در جدول شماره 
هاي که توزیع هر کدام از این متغیرها به چه صورت است. داده

مربوط به سن بیانگر این است که بیشتر زنان موردمطالعه جوان 
% را به خود 1/33) سال با فراوانی 20-30هستند و طیف سنی (

سال با فراوانی  31-40، طیف سنی یناند. بعدازااختصاص داده
اند. کمترین ا به خود اختصاص دادهدوم فراوانی ر % مرتبه1/27

% است. از 9/7فراوانی مربوط به افراد زیر بیست سال با فراوانی 
 %)، تعداد اعضاي9/66خانوار ( 724بیش از  لحاظ بعد خانوار

خانواده سه تا پنج نفرند. از نظر سطح تحصیالت بیشترین 
و از افراد موردمطالعه دیپلم دارند  %)4/31نفر ( 340فراوانی 

سواد بودند. % مربوط به زنانی بود که بی4/3کمترین فراوانی 
% 1/9توجه این بود که سطح تحصیالت دانشگاهی  نکته جالب

 دار پایین بود.در بین زنان خانه
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 موردمطالعهجامعه آماري  هاي فرديویژگی .1جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی  هاي فرديمتغیر

 9/7 9/7 85 20کمتر از 

 9/40 1/33 358 30-20 سن

31-40 293 1/27 68 

41-50 183 9/16 9/84 

 100 1/15 163 به باال 50

 1/15 1/15 163 نفر 2

 82 9/66 724 نفر 5تا  3 شمار افراد خانوار

 100 18 195 نفر به باال 5

 4/3 4/3 37 سواد بی

 1/18 7/14 159 ابتدایی

 3/32 1/14 153 راهنمایی تحصیالت

 9/46 6/14 158 دبیرستان

 3/78 4/31 340 دیپلم

 9/90 7/12 137 دیپلم فوق

 100 1/9 98 لیسانس و باالتر

 دارمحیطی زنان خانهسطح دانش و آگاهی زیست
دار در که بیانگر وضعیت دانـش زنـان خانـه    )2( هاي جدولداده

بیش از دهد که است، نشان می زیست محیطمورد مفاهیم و ابعاد 
ها % زنان از دانش و آگاهی باالیی برخوردارند. میانگین پاسخ88

شده در این جدول دانـش   هاي مطرحباشد. پرسش) می5از  4/4(
و دار را از چهار جنبه: دانش، نگرش، نگرانـی  و آگاهی زنان خانه

سـنجد کـهرا مـی  زیسـت  محیطآنها نسبت به مسائل  یتحساس
ی نسـبتاً خـوبی برخوردارنـد. میـانگین     افراد از هر لحاظ از آگـاه 

انـد بیشـتر از   داده 3و  18، 4، 6، 1 يهـا  هایی که به سؤالپاسخ
بوده و بیانگر این اسـت کـه افـراد موردمطالعـه نسـبت بـه        5/4

آگاهی دارند و از عواقب کارهـایی کـه    زیست محیطمسائل مهم 
ـ شود مطلعمنجر به تخریب آن می داند. آنها همچنین نگران رون

ـ روزافزون افزایش آلودگی ثیر پیامـدهاي آن بـر سـالمت    أها و ت
انـد کـه ادامـه    اند و به این آگـاهی رسـیده  خود و سایر موجودات

اسـت. در تأییـد ایـن     زیسـت  محـیط ها وابسـته بـه   حیات انسان
نامه اشاره شده در پرسش توان به سؤال کنترلی مطرحموضوع می

ر مـورد آگـاهی زنـان از    خـاص، د  يهـا  کرد که به عنوان سؤال
هاي تفکیک زباله از مبدأ و الگوهاي صحیح مصرف کـه  موضوع

% بود. همچنین تمایـل زیـادي   80هایشان بیش از میانگین پاسخ
هـاي  محیطـی از طریـق کـالس   هاي زیسـت به راگیري آموزش

 آموزشی دارند.
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 ) کامالً موافقم5و  ) موافقم4موافقم؛  ي) تا حدود3) مخالفم؛ 2) کامالً مخالفم؛ 1شده:  مقیاس لیکرت استفاده

 زیست هیم و ابعاد محیطدار در مورد مفاوضعیت دانش زنان خانه. 2جدول 

شماره زیستی پایه سواد محیط ماهیت گویه میانگین انحراف معیار رتبه
 

 1 ست.ااطراف ما  يو فضایعت زیست شامل طب محیط دانش 67/4 64/0 1

 2 .شود یمین تأم زیست مایحتاج زندگی ما از محیط دانش 32/4 45/1 14

 3 .شود یهاي ما مدر فعالیت یتودزیست موجب محد تخریب محیط نگرش 53/4 73/0 4

 4 .گذارد یمیرشرایط محیط اطراف ما بر سالمتی و بهداشت ما تأث نگرش 59/3 54/1 16

 5 شود. یاست که هرگز تمام نم حديوفور و زیادي منابع طبیعی به  نگرش 51/3 59/1 18

در محیط جانوران  باعث کاهش تعداد گیاهان وهوا و آب  یافزایش آلودگ نگرانی 63/4 66/0 2

 .شده استما اطراف 

6 

 7 زیست و فضاي سبز شهرها شده است. جمعیت سبب تخریب محیط یشافزا نگرانی 49/4 78/0 7

 بااليخاك و هوا در تهران ناشی از تراکم  ،هاي آببیشتر آلودگی نگرانی 45/4 82/0 10

 جمعیت در آن است. 

8 

که محصوالت کشاورزي  شود یسبب م شهر تهرانآلوده کردن آب در  نگرانی 46/4 84/0 9

 به سالمتی خود ما آسیب برسد. شده در جنوب تهران آلوده یدشدهتول

9 

 10 روبرو نیست. زائدي و دفع مواد آور جمعتهران با محدودیتی در زمینه  نگرانی 52/3 56/1 17

 11 هاست.بیلدود ناشی از اتومدر تهران علت اصلی آلودگی هوا  نگرانی 52/4 74/0 5

 12 بسیار آلوده است. 15هاي منطقه  یلمسآب  نگرانی 32/4 41/1 13

 13 است. ها يشهردار مشکالت ینتر زباله از مهم عدر تهران دف نگرانی 38/4 09/1 12

 14 .تولید کنیمکمتري  با مصرف مناسب مواد زباله توانیم یم حساسیت 51/4 76/0 6

زیست را آلوده  هاي نایلونی باید محدود شود چون محیط یسهکه از استفاد حساسیت 25/4 48/1 15

 کند. یم

15 

 16 زیست کمک نماییم. با خرید مواد بازیافتی به حفاظت محیط توانیم یم حساسیت 44/4 05/1 11

 17 .استفاده از کاالهاي بازیافتی باید تشویق شود حساسیت 48/4 76/0 8

 18 .کند یونقل عمومی به کم شدن آلودگی هوا کمک م حملاستفاده از  حساسیت 57/4 67/0 3
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در  کشد.) را بهتر به تصویر می2ي جدول (ها داده) 1نمودار (     
نش و آگاهی زنان این نمودار محور عمودي میانگین سطح دا

دانش و که  سؤال است 18دار و محور افقی مربوط به خانه
آگاهی زنان را از چهار جنبه دانش، نگرش، نگرانی و حساسیت 

هاي از پاسخدهند. نشان می محیطی آنها نسبت به مسائل زیست
توان دریافت که زنان از مفاهیم می 15و  13، 2، 10، 5سؤاالت 
الع کافی ندارند اینکه طبیعت تا یک اط زیست محیطبنیادي 

و خود پاالیی دارد بشر در استفاده از  یريپذ یدحدي توان تجد
 رو است.منابع طبیعی با محدودیت روبه

سنجش دانش و آگاهی زنان از چهار جنبه دانش، نگرش، . 1نمودار 
 محیطی نسبت به مسائل زیست هانآنگرانی و حساسیت 

دار از نظر زنان خانه )3( ل شمارهطبق موارد ذکرشده در جدو
شوند در درجه اول می زیست محیطهایی که موجب بهبود روش

تربیت صحیح فرزندان است و بعد پرورش گل و گیاه در منازل، 
نفر) موردپژوهش در  808اکثر افراد (با فراوانی  که ییازآنجا

کنند، ممکن است این روش از لحاظ منازل آپارتمانی زندگی می
 یتاز نظر زنان بااهم یک به بهبود هواي منزل و بعد روانکم

سوم آگاهی دادن به مردم است چون ریشه بیشتر  روش باشد.
محیطی ناآگاهی است. کمترین میانگین مربوط مشکالت زیست

ها به محیط است که کنندهبه اثرت سوءمصرف بیش از حد پاك
موضوع دهد زنان آگاهی کمتري نسبت به این این نشان می

برآورد شده که  یارهايدارند. پایین بودن میزان انحراف مع
است، بازنماي وجودي همگن، از نظر سطح  9/0تر از پایین

در میان  زیست محیطهاي بهبود دانش و آگاهی نسبت به روش
 زنان است.

 زیست محیطهاي بهبود دانش و آگاهی زنان از روش سطح .3جدول 

انحراف میانگین ها نهیگز شماره
 معیار

 رتبه

74/4 زیست نقش مهمی داشته باشند. در حفظ محیط توانند یزنان با تربیت صحیح فرزندان م 1  52/0  1 
 کنند یاگر زنان در هنگام خرید توجه داشته باشند که اجناسی را که بیشترین زباله را تولید م 2

 زیست تا حدود زیادي حفظ خواهد شد. نخرند محیط
44/4  74/0  7 

اگر خریدهاي خود را به صورت متمرکز و تنها یک الی دو بار در هفته انجام دهیم الزم به  3
 .میا زیست خود کمک کرده تردد زیاد نیست و از این طریق به حفظ محیط

52/4  75/0  4 

45/4 زیست خود کمک کنیم. به حفظ محیط میتوان یو گاز م در مصرف آب و برق ییجو با صرفه 4  81/0  6 
مردم از عواقب  یزیستی مانند آلودگی آب و هوا ناشی از ناآگاه بیشتر مشکالت محیط 5

 کارهایشان است.
51/4  74/0  3 

51/4 بیرون بروند. ادیمان ز که اعضاي خانواده میگذار یم هوا بیش از حد آلوده است نمیاگر بدان 6  76/0  5 
زیست  رائه شود مردم بیشتر به محیطمردم ا يآموزشی در مدارس و مساجد برا يها اگر برنامه 7

 توجه خواهند کرد.
40/4  85/0  8 

زیست و  گامی کوچک در حفاظت از محیط تواند یکاشتن و پرورش گل و گیاه در خانه م 8
 ها باشد.آموزش آن به بچه

49/4  69/0  2 

37/4 .زند یمزیست صدمه  به محیط کننده پاكاستفاده بیش از حد از مواد  9  91/0  9 
 ) کامالً موافقم5) موافقم و 4موافقم؛  يحدود ) تا3) مخالفم؛ 2) کامالً مخالفم؛ 1شده:  قیاس لیکرت استفادهم
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 محیطی منطقه مسائل و مشکالت زیست
-ها و مشکالت زیستاز دیدگاه افراد موردمطالعه همه آلودگی

را در منطقه دارند اما آلودگی هوا،  یتوجه محیطی سهم قابل
دگی آب و وجود حیوانات موذي در مرتبه باالتري ترافیک، آلو

بودند. آلودگی خاك از بین سایر موارد رتبه کمتري را به خود 
بودن آلودگی  یرملموساختصاص داده بود و احتماالً علت آن غ

 خاك در زندگی شهري نسبت به سایر مشکالت است.

 دارز نظر زنان خانهمحیطی منطقه، ا مسائل و مشکالت زیست .2نمودار 
 )خیلی زیاد است.-5زیاد؛ -4متوسط؛  -3کم؛  -2کم؛  یلیخ-1شده:  طیف لیکرت استفاده(

 هاي ارتباطیمنابع اطالعاتی و راه
هاي این پژوهش در مورد مناسب بودن منابع اطالعاتی و یافته

محیطی هاي زیستهاي ارتباطی براي انتقال دانش و آگاهیراه
هاي ارتباطی دار، همه راهکه از نظر زنان خانه دهدنشان می

توانند مفید باشند ولی تلویزیون به عنوان یک رسانه اجتماعی  می
از  58/4هاي رودررو با میانگین () و آموزش5از  6/4با میانگین (

ها مورد استقبال واقع شدند. نکته ) بیشتر از سایر روش5
ها با سایر روش توجه این است که اینترنت نسبت به جالب

 ).2) کمتر استقبال شده بود (نمودار 5از  08/4میانگین (

 محیطیهاي زیستانتقال مناسب دانش و آگاهی يبرا یرسان موزش و اطالعآهاي روش. 3نمودار 
)الً مناسبکام -5مناسب؛  -4مناسب؛  يتا حدود-3نامناسب؛  -2کامالً نامناسب؛  -1 شده: طیف لیکرت استفاده(    
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سطح  میزان همبستگی بین متغیرهاي فردي و
 دارمحیطی زنان خانهآگاهی زیست

-سطح آگاهی زیست متغیرهاي فردي وکه بدانیم بین براي این
اي وجود دارد از همبستگی دار چه رابطهمحیطی زنان خانه

پیرسون استفاده کردیم. رابطه بین میزان آگاهی و تحصیالت 
(P=0.015) دار بود اما میزان همبستگی معنی(r=-0.074) 

کم و معکوس بود. بین سن افراد و سطح آگاهی رابطه  یاربس
وجود دارد اما میزان همبستگی  (P=0.00)مثبت و معناداري 

(r=0.129) هانآبود. بین سن افراد و سطح تحصیالت  یینپا 
 ینبود. ب (r=-0.437) و معکوس (P=0.00دار (رابطه معنی
و  (P=0.00)و تعداد افراد خانوار رابطه معنادار تحصیالت 

 بود. (r=-0184)معکوس

 دارزیستی زنان خانه همبستگی بین متغیرهاي فردي و دانش محیط یزانم .4جدول 
 دانش افراد خانوار سن تحصیالت

1 **437/0- 

000/0 

**148/0- 

000/0 

*074/0- 

015/0 

 همبستگی پیرسون

 سطح معناداري

 تحصیالت

**437/0- 

000/0 

1 **225/0

000/0 

**129/0

000/0 

 همبستگی پیرسون

 سطح معناداري

 سن

**148/0- 

000/0 

**225/0

000/0 

1 **112/0

000/0 

 همبستگی پیرسون

 سطح معناداري

 افراد خانوار

*074/0- 

015/0 

**129/0

000/0 

**112/0

000/0 

 همبستگی پیرسون 1

 سطح معناداري

 دانش

)01/0بودن همبستگی در سطح (** معنادار   
 )05/0* معنادار بودن همبستگی در سطح (

 گیريبحث و نتیجه
اي خواهد ریزي آموزشی مطلوب، برنامهبدیهی است یک برنامه

 شده یینبه اهداف تع یتاجرا بوده و درنها بود که در عمل قابل
دست پیدا کند. اهداف یک برنامه آموزشی از طریق تشخیص 

توان هاي پژوهش میشود. بر اساس یافتهین مینیازها تدو
% زنان از دانش و آگاهی باالیی در 88نتیجه گرفت که بیش از 

تر با بررسی جزئیاما  محیطی برخوردارند زمینه مسائل زیست
 محیطی که زنان از منشأ مشکالت زیستنشان داد توان می

 سآب و محدودیت منابع طبیعی در دستر ،ازجمله آلودگی هوا
مطابقت دارد؛  ویسی و زرندي هايبا یافته این که یستندمطلع ن

مطابقت نداشت و میزان  پور يچترمحمدي و  اما با مطالعه
محیطی آنها پایین بود که علت آن عدمآگاهی زیست

-ی از طریق نهادهاي متولی وکارامد نبودن آموزشرسان اطالع
درك  که زنان همچنین این نتایج بیان کردند. شده ارائههاي 

 محیطی زیست هاي بسیاري از مشکالتمناسبی از علل و ریشه
با نتایج مرکز تدوین استراتژي و تحقیق گراویس در سال ندارند 
 در منطقه ویکاتو مرتبط بود. 2006

محیطی،  ترین مشکالت زیستدار، مهماز نظر زنان خانه     
موذي است. آلودگی هوا، ترافیک، آلودگی آب و وجود حیوانات 

هاي صنعتی فعال در منطقه و استقرار پراکنش تعداد زیاد کارگاه
هاي گازي نامناسب آن در بافت شهري منجر به انتشار آالینده

و ذرات معلق و گرد  SOX ،NOX ،CO ،CO2ها، هیدروکربن
 طور بهمنطقه را  زیست محیطگردد که سطح کیفیت و غبار می

هاي ست. در اکثر شهرها مسیلکاهش داده ا ،يا مالحظه قابل
ها و ها، زبالهنواحی شهري و مسکونی کانون تخلیه فاضالب

هاي ساختمانی هستند. به خصوص در حاشیه شهرها این نخاله
-باشد. این پدیده باعث میشدت بیشتري برخوردار می رخداد از

شود تا مسیل چهره زشت به خود گیرد و کانون آلودگی و 
ندگان و حشرات و منبع انتشار بوهاي پرورش و تکثیر جو
هایی با این مشخصات همواره باعث تنفر نامطلوب باشد. مسیل

ها مشکالت بهداشتی و شهرنشینان است و براي شهرداري
ها براي حفظ بهداشت شهرداري کند، لذااجتماعی ایجاد می

هاي بهداشت مسیل عمومی باید اهمیت زیادي براي بهسازي و 
 مناسب دفع براي ریزيوند؛ بنابراین برنامهشهري قائل ش
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-بهره ضمن  که  طوري به در خاك، آن دفع ویژه به فاضالب،
 بهداشتی و محیطیتزیس مخاطرات از فاضالب، مطلوب گیري

بایستی  رو یناست. ازا یابد، ضروري ممکن کاهش حداقل به
و استفاده اقتصادي  زیست محیطجهت حفظ سالمتی شهروندان، 

و  يآور بع آب موجود، با ایجاد تأسیسات الزم براي جمعاز منا
هاي شهري و صنعتی منطقه اقدام نمود تا بتوان تصفیه فاضالب

 تغییر داد. رشدروند آلوده سازي محیط را به سمت بهبود رو به 
دار از بین منابع اطالعاتی و نتایج نشان داد که زنان خانه

هاي انش و آگاهیهاي ارتباطی براي انتقال مناسب دراه
-هاي رودررو را ترجیح میمحیطی تلویزیون و آموزش زیست

، دارند عهدهمدیریتی که در خانه بر  نقش یلدلدهند. زنان به 
باشند. می زیست محیطبرنامه ریزان خوبی براي اصالح و حفظ 

دار باید با محیطی زنان خانهبراي افزایش سطح آگاهی زیست
یطی منطقه و شرایط سنی، محتوجه به مشکالت زیست

ریزي هایی که دارند برنامهتحصیالت زنان و سایر محدودیت

گونزالز و سیلویریا توسط  گرفته انجامهاي نتایج ما با بررسیشود. 
بهترین منبع ) مطابقت دارد. 2004راحمی و طاهري ( ) و1997(

 محیطی مردم هاي زیستبراي افزایش سطح آگاهی اطالعاتی
هاي رودررو مانند آموزش با آموزش. اجتماعی هستندهاي رسانه

-می غیره،ها، مساجد، اماکن فرهنگی و گروهی زنان در پارك
محیطی و مشارکت افراد در ایجاد  توان در مورد عوامل زیست
 .ها را باال بردنمحیط سالم آگاهی و دانش آ

اگر همه افراد جامعه به خصوص زنان با مفاهیم کلیدي 
شوند تا به ریشه مشکالت یب میغشنا شوند ترآ زیست محیط
محیطی پی ببرند و نقش خود را در قبال کاهش انواع  زیست
سالمت خود و دیگران  و حفظ ها، اصالح الگوي مصرفآلودگی

هاي الزم در اختیار زنان قرار باید اطالعات و آگاهیمهم بدانند. 
توان به ت میبه رفتار تبدیل شود. در این صورها نآگیرد تا دانش 

 بود. هاي آینده امیدواربراي نسل زیست محیطحفظ 
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