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 چکیده 

ساالنه بخش زیادی از منابع انرژی کشور به دالیلی چون 
مناسب نبودن فناوری، ارزان بودن انرژی و عدم دقت در 

 از توانند مسیر بسیاریرود. زنان میمصرف از بین می
زیست را تغییر دهند. این  پرخطر بر ضد محیط فتارهایر

گیری به عمل نیامد و مطالعه نیمه آزمایشی بوده است. نمونه
سفید شهرستان سال روستای چشمه 13تمامی زنان باالی 

نفر بود، مورد بررسی قرار گرفتند.  68کرمانشاه که تعداد آنها 
ای، ینهسوال زم 13ای شاملها پرسشنامهابزار گرد آوری داده

ها به صورت آگاهی سنجی و عملکردی بوده است. نمونه
تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه مساوی برای آزمون تأثیر 
دو مشوق مادی و غیرمادی قرار داده شدند آموزش در افزایش 
آگاهی زنان روستایی دارای تأثیر مثبت بوده است. در زمینه 

ی و نوع مشوق تعیین افزایش آگاهی تفاوتی بین میزان یادگیر
شده وجود نداشت. هر دو گروه عملکرد خود را در مورد 

های انرژی پس از مداخله بهبود بخشیدند اما به نظر حامل
 رسد تاثیر مشوق مادی بیشتر از مشوق غیرمادی بوده است.می

 
 ،زن روستایی ،مشوق غیرمادی ،مشوق مادی کلیدواژه:

 های انرژی.حامل
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Abstract 
A great deal of the country’s energy resources are 
wasted for a number of reasons including 
inappropriate technology, low price of energy, 
and carelessness in energy consumption. Women 
can change the course of risky behaviors against 
environment. We decided to inform rural women, 
of the optimized energy consumption patterns and 
examine the effect of material and immaterial 
incentives on them. This was a semi-experimental 
study. There was no sampling, so all the women 
of Cheshmeh Sefid village in Kermanshah, who 
were over 13 years of age and made up a 
population of 68 women were studied. The 
instrument of the study was a 23- item 
questionnaire. Then they were randomly divided 
into two groups. One group was studied using 
material and the second used immaterial 
incentives. Improvement of these women’s 
awareness proved a positive effect. Regarding the 
awareness raise, there was no significant 
difference between learning and the kind of 
incentive. Material incentives proved to be more 
effective than immaterial incentives.  
 
 
Keywords: Material Incentive, Immaterial 
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 مقدمه

ساالنه بخش زیادی از منابع انرژی کشور بـه دالیلـی   

فناوری، ارزان بودن انرژی و عدم  مناسب نبودنچون 

د. این امر موجـب شـده   رو از بین می دقت در مصرف

، که عالوه بر کـاهش منـابع خـدادادی انـرژی کشـور     

های سنگین به  موجب افزایش آلودگی و صرف هزینه

 منظــــور استحصــــال، تولیــــد و انتقــــال گــــردد.

(Sobhaninejad, M 2010 ) رشــد مصــرف انــواع

انرژی در جهان از یـک سـو، و افـزایش بهـای آن از     

، کشــورهای مــیالدی از ســوی دیگــر 72اوایــل دهــه 

هــای اســتفاده  پیشــرفته دنیــا را بــر آن داشــت کــه راه

انرژی را جستجو نموده و با تدوین خط مشی و  بهینه

جـویی انـرژی اقـدام     هایی، نسـبت بـه صـرفه    سیاست

ــه ــه گون ــه  جــویی ای کــه ایــن صــرفه نماینــد، ب هــا ب

ای وارد نسازد. های اقتصادی و اجتماعی لطمه فعالیت

تـوان بـه سـه     بر مصرف را مـی ترین عوامل مؤثر  مهم

 دسته تقسیم نمود:

عوامل اقتصـادی و حقـوقی همچـون بهـای      الف.

وری  انرژی، قوانین و مقررات، شـدت انـرژی و بهـره   

 نیروی کار.

ــرق،   ب. ــی همچــون رشــد صــنعت ب عوامــل فن

مدیریت بار و حفظ انرژی، فناوری تجهیـزات تولیـد،   

یـزات  فناوری تجهیزات انتقال و توزیع، فنـاوری تجه 

مصرف، تولید همزمان برق وگرما، بازیافـت انـرژی و   

 جایگزینی انرژی.

ــد    ــون رش ــی همچ ــاعی فرهنگ ــل اجتم ج. عوام

ــه جمعیــت، فرهنــگ مصــرف، تشــویق   هــا هــا و تنبی

(Fariba Fasihi Harandi, 2009) 

هـای انـرژی، راه    در زمینه کاهش مصرف و هزینه

 بـدون هزینـه، کـم هزینـه و پـر     ی  ها به سه دسته حل

 جـویی  شوند. بیشتر راهکارهای صرفه می هزینه تقسیم

در مصرف انرژی، بدون هزینه و یا کم هزینه هسـتند.  

بایسـتی تشـویق بـه     کنندگان نهایی انرژی مـی  مصرف

پرهیز از مصرف بـیش از حـد و اشـتیاق درونـی بـه      

جویی انرژی شوند. اما بایـد بـه ایـن نکتـه نیـز       صرفه

ها، رفتارهـا و   نگرش توجه داشت که به هرحال، تغییر

عادات مصـرف انـرژی کـار مشـکلی اسـت. در یـک       

شـناختی   ةشود کـه مؤلفـ   آگاه سازی تالش می ةبرنام

مخاطبان شامل باورها، افکار، حقایق، دانش، اعتقادات 

عاطفی نگـرش مخاطبـان شـامل احساسـات،      ةو مؤلف

 جویی برای های مثبت صرفه ها و ارزش عالئق، انگیزه

ــیدن ــه رس ــدف  ب ــار ه ــر رفت ــذاری تغیی ــود.  گ ش

(Sobhaninejad, M 2010) .هایی کـه   یکی از زمینه

ــه    ــورد توج ــرژی م ــدیریت مصــرف ان ــروزه در م ام

کارشناسان قرار گرفته است، بحث آموزش می باشـد.  

(CRES, 2012)  بــا توجــه بــه محــدودیت تــوان و

های دولتی جهت دسـتیابی بـه اهـداف     کارایی دستگاه

بـرداری از   حفاظـت و بهـره   مـدیریت محـیط زیسـت   

محیط زیست و جلوگیری از تخریب محـیط زیسـت   

ــره ــا به ــاعی و   ب ــه از از پتانســیلهای اجتم ــری بهین گی

هـای عمـومی    مشارکت مردمی از طریق توسعه آگاهی

قابل بررسی است در این میان بـا عنایـت بـه جایگـاه     

ــد درســطح    ــی کارآم ــوان نیروی ــه عن ــان ب ــده زن ارزن

ی و همچنـین ارتبـاط نزدیـک و    های اجتمـاع  فعالیت

تنگاتنگ این قشر با بسـیاری از گـروه هـای سـنی و     

گستردگی دامنه تاثیر فعالیت ایـن گـروه در تـرویج و    

انتقال فرهنگ محـیط زیسـتی و توجـه بـه چگـونگی      

مشارکت زنـان در حفاظـت محـیط زیسـت و تعیـین      

الگوهای مناسـب محـیط زیسـت و انـرژی و کـاهش      

ــاه واال ــدات از جایگـ ــت.  زائـ ــوردار اسـ ــی برخـ یـ
Haghbayan, MJ2011) ) 

نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهنـد،  
اما نقش زنان در توسعه و پیشرفت جوامـع، بیشـتر از   

  % است. زنان همـواره ارتبـاط نزدیکـی بـا محـیط     52
صورت مستقیم یـا غیـر مسـتقیم از     زیست دارند و به 
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ــه شــوند. بنــابراین، بجاســت کــ منــد مــی آن بهــره ه ب
محیطی توجه ویژه داشـته باشـند.    های زیست   فعالیت
توانند مسیر بسیاری از رفتارهـای پرخطـر بـر     زنان می

ــان از    ضــد محــیط ــد. اگــر زن ــر دهن زیســت را تغیی
هـای   محیطـی و روش   مشکالت و معضالت زیسـت 

مقابله با آنها آگاه شـوند، تـأثیر بسـیاری در کودکـان،     
د خواهنـد گذاشـت.   اعضای خانواده و اطرافیـان خـو  

توانند عالوه بر مراقبت از کودکـان و کـار در    آنان می
زیسـت را   خانه و بیرون از خانه، نقش نگهبان محـیط  

 (Nasr Abadi, M2011 ).هم ایفا کنند

 

 مهمترین نقش زنان در محیط زیست عبارتند از:

زنان، عامل اصلی انتقـال فرهنـگ زیسـت     الف( 

 ند.های آینده هست محیطی به نسل

زنان به دلیل نقش مهمی که در مدیریت خانه  ب(

توانند برنامه ریزان اصالح محیط زیست در  دارند می

 باشند. خانه و محله خود

ــه در     ج( ــمگیری ک ــش چش ــل نق ــه دلی ــان ب زن

کشاورزی دارنـد قادرنـد در کـاهش مصـرف سـم و      

گـذار   استفاده بهینه از کود در حفظ محیط زیست تأثیر

ــت  ــان روس ــند. زن ــد   باش ــیس واح ــر رئ ــی اگ ایی حت

برداری کشـاورزی نباشـند قطعـاً شـریک اصـلی       بهره

همسر خود در انجام کارهای کشـاورزی هسـتند و از   

این رو می توانند در تصمیم گیری خـانواده در زمینـه   

میزان و شیوه مصرف سم و کـود بـه خـوبی دخالـت     

 کنند.

زنان عـامالن انتقـال میـراث معنـوی و دانـش       د(

حیطی هستند که باید از نـو واکـاوی و   سنتی زیست م

 از ظرفیت آنان به شایستگی استفاده شود.

زنــان عامــل اصــلی اصــالح فرهنــگ مصــرف  ه(

هستند به دلیل نقش مهمی کـه زنـان در اداره خانـه و    

ــاً فرهنــگ   ــد. طبیعت پــرورش و تربیــت کودکــان دارن

مصرف که نقش ویـژه ای در اصـالح رفتـار زیسـت     

بین افراد خـانواده بـه وسـیله     محیطی دارد در خانه و

 (  (Nasrabadi, M 2011زنان شکل می گیرد. 

اگر زنان از فرهنگ مناسبی در زمینه مصـرف آب  

برخوردار باشند بـا انتقـال ایـن فرهنـگ بـه اعضـای       

ای آب در توانند ساالنه حجم قابل مالحظهخانواده می

خانواده خود صرفه جـویی کننـد. امـا در رسـیدن بـه      

شـک مشـکالت    های زنان بی با داشتن توانایی، اهداف

 ای در راه آنان قرار گرفته است.   عدیده
 

 مرورمنابع

وری یکـی از عوامـل    برای باال بردن عملکـرد و بهـره  

اصلی افزایش انگیزش می باشد . انگیـزش + توانـایی   

فرد = عملکرد انسانی. بـرای ایجـاد انگیـزه در افـراد     

احسـاس مالکیـت   تـوان از طریـق بوجـود آوردن     می

وتقویت احساس  سهیم  بودن  در مشارکت اجتماعی 

به منظور مصرف بهینـه انـرژی برنامـه ریـزی نمـود.      
Sobhaninejad, k2012)) 

امــروزه اســتفاده از ابزارهــای مــالی بــرای ایجــاد 

انگیزش در افراد معمول است. هـدف از دادن پـاداش   

Zare,MR2008) )    این است که افـراد را بـرای آغـاز

اهی درست در تربیت آماده سازیم پاداش تأثیر مثبتی ر

بر انگیزه تداوم همکاری افراد دارد عـاملی اسـت کـه    

انگیزانـــد  فـــرد را بـــرای تکـــرار عمـــل بـــر مـــی 

2006).Gholizadeh.Ak)   ،ــدیریت ــث مـ در مباحـ

پاداش را یکی از منابع قدرت محسوب و از آن بـه عنـوان   

رونـی باشـد و   کنند قدرت خـواه د  یاد می "قدرت پاداش"

خواه بیرونی بوسیله آن می تـوان عملکـرد افـراد را کنتـرل     

کرد و جهت داد. به عبارت دیگر از طریق قدرت می توان 

اش را ادامه دهد یـا   بر رفتار افراد اثر گذاشت که رفتار فعلی

آن را تغییر دهد. آنچه مهم جلوه می کنـد ایـن اسـت کـه     

هـرم کـم و بـیش    ریـزان و محققـین  از ایـن ا    همه برنامـه 

 – (Shemerhom, John1993) .اسـتفاده مـی کننـد   

(Borgman, A2000) 

با توجه بـه شـواهد موجـود بـرآن شـدیم تـا ضـمن        

سـفید شهرسـتان کرمانشـاه     سازی زنان روستای چشمه آگاه

تاثیر  آنان را نسبت به مصرف بهینه انرژی حساس نموده و
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 دیگـری انگیزشـی غیرمـادی    دو نوع مشوق یکی مـادی و 

 )درونی( را بر آنان آزمون کنیم.  
 

 ها  روش و مواد

 این مطالعه نیمه آزمایشی بوده است. جامعه آماری و

گیری به عمل نیامد لذا تمامی  گیری: نمونه روش نمونه

سال روستای چشـمه سـفید شهرسـتان     13زنان باالی

بررسـی   مـورد  نفربـود،  68آنهـا   کرمانشاه کـه تعـداد  

 قرارگرفتند.  

سوال  4ای شامل  ها: پرسشنامه آوری دادهگرد ابزار

سـوال عملکـردی   12سنجی و سوال آگاهی 9ای،  زمینه

مرتبط با عملکـرد خانوارهـای    بوده که سه سؤال آخر

زمینه میزان مصرف سه حامل انـرژی   بررسی در مورد

 سنجش این سه سـؤال قبـوض آب،   ابزار بوده است.

دوره  ود تحت مطالعـه در  خانوارهای افراد گاز برق و

 ها در پرسشنامه مطالعه بوده است. از بعد متوالی قبل و

به تأییـد   ازمایش قرارگرفته و جمعیت پیش آزما مورد

الزم جهت جلب مشارکت بهورزان خانه  مجوز رسید.

 بهداشـت شهرسـتان و   مرکز سفید از بهداشت چشمه

مسـجد بـرای    اسـتفاده از  شـورای روسـتا بـه منظـور    

هـا بـه    نمونـه  گردید. ی اخذبرگزاری کالسهای آموزش

گروه مسـاوی   صورت تصادفی ساده انتخاب و در دو

، زنانی کـه مشـوقهای مـادی    Aقرارداده شدند. گروه 

، زنانی که مـورد  Bگروه  درمورد آنان آزمون گردید و

آزمون مشوقهای غیرمادی قـرار گرفتنـد. آموزشـگران    

ــروه از دو ــراد دارای صــالحیت علمــی  گ ــین اف  -ب

 بیان اهمیت و تعامل و خاب شدند. پس ازآموزشی انت

مسؤلین اداره کل محیط  ضرورت اجرای این تحقیق با

زیست استان، موافقت ایشان برای تأمین هزینه مشوق 

خصـوص مشـوق غیـر مـادی      مادی کسب گردید. در

 ای آموزشـی بـا عنـوان مزایـای اجتمـاعی،       نیز، بسـته 

 

  ایجـاد  منابع انرژی به منظور جویی در اقتصادی صرفه

انگیزه خواننده برای مشارکت در صـرفه جـویی آب،   

قـرار   Bآزمودنیهای گروه  اختیار در گاز تهیه و برق و

 سپس بافاصله زمانی مناسب جلسات آموزشی گرفت.

گردیـد.   توسط آموزشگران  برگزار )مداخله آموزشی(

کاهش متغیرهای مزاحم، جلسـات آموزشـی    به منظور

دو گروه برگزار شـد. از   ربه صورت همزمان  برای ه

 Aاین پس دو گـروه مـورد مطالعـه بـا عنـوان گـروه       

)تحـت تـأثیر    B)تحت تأثیر مشوق مـادی( و گـروه   

مشوق غیرمادی( نامیده می شـوند. در طـی جلسـات    

انگیزه آزمودنیها را از طریـق   Aآموزشی، مربیان گروه 

جـویی در   درصورت کمـک بـه صـرفه    -پاداش نقدی

ـ   مصرف حامـل  تحریـک نمودنـد و در    -رژیهـای ان

این امر از طریـق انگیـزش درونـی و جلـب       Bگروه

هـای اجتمـاعی انجـام     ها در فعالیت مشارکت آزمودنی

 پذیرفت.  

پرسشنامه از طریق مصاحبه و مشاهده قبل و بعـد  

از مداخله تکمیل شد. آگاهی آزمودنیها بالفاصله پـس  

ی روز بعد مورد ارزیـاب  62از آموزش و عملکرد آنان 

 قرارگرفت.

های مورد استفاده  روش تجزیه تحلیل اطالعات: آزمون

هـای آمـار    در تجزیه و تحلیل داده هـا عبارتنـد از: آزمـون   

توصیفی، آزمون پیرسون برای تعیین اندازه همبستگی بـین  

 REGRESSIONاسـتودنت، آزمـون    Tمتغیرها، آزمـون  

جهــت بــه دســت آوردن معادلــه ریاضــی متغیرهــایی کــه 

 معنی دار بین آنها وجود داشته است. همبستگی

سال بـه بـاال   13زن  68: جمعاً  ها اطالعات و داده

نفر( تقسیم شدند، 34که در دو گروه مساوی )هرگروه

 18درصـد زنـان زیـر     9/8مورد بررسی قرارگرفتند.  

سال به باال قرار  55درصد در گروه سنی 7/14سال و 

رای سواد درصد دا 9/5درصد بی سواد و6/17داشتند. 

 دانشگاهی بودند.
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 سفید شهرستان کرمانشاه در زمان بررسی به تفکیک نوع مشوق و سن فراوانی و درصد فراوانی زنان روستای چشمه. 1جدول 

 های سنی گروه
 فراوانی گروه

 درصد فراوانی
A B کل 

 81/8 6 3 3 سال18زیر 

18-15 6 5 11 18/16 

15-35 8 8 16 54/13 

35-45 7 7 14 59/12 

45-55 5 6 11 17/16 

 7/14 12 5 5 سال به باال55

 122 68 34 34 جمع کل

 

آگاهی زنان مورد بررسی در خصوص آشـنایی بـا   

منابع انرژی خانگی قبل از مداخلـه در هـر دو گـروه    

درصد بوده است. افزایش آگـاهی در ایـن    82بیش از

)گروهـی کـه مشـوق مـادی      Aمورد در زنـان گـروه   

 Bدرصـد و در گـروه    6/15آنها آزمون شـد(  درمورد

 14)که مشوق غیرمادی در مورد آنـان اجـرا گردیـد(    

 درصــد بــوده اســت. ایــن افــزایش آگــاهی در مــورد 

 

راههای صرفه جویی در مصرف برق خانوار به ترتیب 

در مـورد روشـهای    درصد بـوده اسـت.  1/13و  5/14

کاهش مصرف آب در آبیاری باغچه و بستان در گروه 

A 41  درصد و در گروهB درصد افزایش دیده  41نیز

جـویی در   شد. افزایش آگاهی در زمینه راههای صرفه

درصـد در  3/43درصد در گروه اول و 52مصرف گاز 

 (1گروه دوم بوده است. )جدول 

 
در مورد  آگاهی میزان فکیکت به بررسی انجام در زمان سفید شهرستان کرمانشاه چشمه روستای زنان و درصد فراوانی فراوانی .1 جدول

 انرژی های حامل

 موضوع
 درصد آگاهی

 بعد از مداخله قبل از مداخله

A B کل A B کل 
 9/96 4/96 3/91 81 4/81 7/81 آشنایی با منابع انرژی خانگی

جویی در مصرف  های صرفه راه
 برق خانوار

74 9/74 5/74 5/98 98 3/98 

روشهای کاهش مصرف آب در 
 اغچه و بستانآبیاری ب

51 1/51 6/51 94 5/91 1/93 

 7/98 1/98 8/66 69 6/64 راههای  موثر کاهش مصرف برق
5/98 

 

جویی در مصرف  راههای صرفه
 گاز

37 8/42 9/38 87 1/84 
5/85 

 

راههای مناسب نظافت و 
 شستشوی حیاط

1/49 8/49 5/49 82 5/82 1/82 

ویژگیهای وسایل گاز سوز 
 استاندارد

11 11 11 93 7/91 4/91 

 6/77 77 3/78 1/18 3/19 9/16 تعریف مصرف بهینه

 3/92 9/89 7/92 3/52 51 6/49 میانگین
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بین سطح سـواد و میـزان افـزایش آگـاهی رابطـه      

مستقیم وجـود دارد. اصـالح عملکـرد درمـورد نـوع      

درصـد و در   A7/64المپ مصرفی خـانوار در گـروه   

درمـورد   درصـد مطلـوب بـوده اسـت.     B 1/68گروه 

 A6/51روش خاموش نگه داشتن تلویزیون در گـروه  

 اصـالح مشـاهده گردیـد.      Bدرصد در گروه  9/45و 

 

در زمینه نحوه استفاده از وسایل برقی، تغییر در جهت 

 B 4/38و در گـروه  A1/39استفاده مطلوب، در گروه 

 درصد بوده است.

کاهش مصـرف بـرق خـانوار نسـبت بـه قبـل از       

درصـد   B 19و در گـروه   A  6/33مداخله در گـروه 

 بوده است.
 

 مصرفی،  المپ نوع در زمینه کرمانشاه شهرستان سفید چشمه روستای زنان عملکرد. 1جدول

 و بعد از مداخله قبل خانوار برقی از وسایل استفاده

 شاخص رتبه
 کل Bگروه  Aگروه 

قبل از 
 مداخله

بعد از 
 مداخله

قبل از 
 مداخله

بعد از 
 مداخله

ل از قب
 مداخله

بعد از 
 مداخله

 مطلوب
 8/77 3/11 74 9/5 5/81 8/16 نوع المپ مصرفی

 6/11 7/16 5/55 1/17 4/55 3/16 نحوه استفاده ازوسایل برقی

 نسبتاً مطلوب
 4/14 1/19 5/17 31 3/11 1/17 نوع المپ مصرفی

 5/31 4/19 39 34 6/33 7/14 نحوه استفاده ازوسایل برقی

 نا مطلوب
 8/6 5/64 5/8 1/63 1/5 66 ع المپ مصرفینو

 7/13 54 5/16 9/48 11 59 نحوه استفاده ازوسایل برقی

 

درصد  1/36درمورد روش آبیاری باغچه و بستان 

درصد افـزایش مطلـوب در    1/41و Aبهبود در گروه 

 میزان مصرف آب نسـبت بـه    مشاهده گردید. Bگروه 

 

ی هر دو گـروه  درصد خانوارها 41قبل از مداخله در 

درصـــد گـــروه اول  5/6کـــاهش یافـــت امـــا در  

 درصدگروه دوم افزایش مصرف مشاهده گردید.11و

 

 در طول آب و بستان، مصرف کاری سبزی آبیاری روش در زمینه کرمانشاه شهرستان سفید چشمه روستای زنان  عملکرد .4جدول 

 از مداخله شیرآالت، قبل و بعد استحمام، اصالح

رتبه
ص 

شاخ
هگرو   A گروه B کل 

 از قبل

 مداخله

 از بعد

 مداخله

 از قبل

 مداخله

 از بعد

 مداخله

 از قبل

 مداخله

 از بعد

 مداخله

ب
مطلو

و بستان سبزیکاری آبیاری روش   1/18 3/64 1/18 3/51 1/18 3/58 

استحمام در طول آب مصرف نحوه  7/32 5/79 31 5/63 32/8 5/71 

شیرآالت اصالح  43 1/53 7/41 3/46 3/41 7/49 

نسبتاً
 

ب
مطلو

 

و بستان سبزیکاری آبیاری روش  1/19 1/19 33 19 1/31 1/19 

استحمام در طول آب مصرف نحوه  14 7/7 9/16 16 4/15 8/11 

شیرآالت اصالح  1/37 5/32 19 1/17 1/33 8/18 

ب
نا مطلو

و بستان سبزیکاری آبیاری روش   7/41  5/6  9/38  7/18  8/42 6/11 

استحمام در طول آب فمصر نحوه  3/55  13 1/51  5/12  7/53 7/16 

شیرآالت اصالح  8/19  4/16  3/18  6/16  6/14 5/11 
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در خصـوص اصــالح وســایل   Aعملکـرد گــروه  

درصـد کـامال    3گازسوز نسـبت بـه قبـل از بررسـی     

درصد کامالً مطلوب بـوده  B9/19مطلوب و در گروه 

لـه،  است. در مورد مصرف گاز نسبت به قبـل از مداخ 

درصــد کــاهش  B1668و گــروه  A4/19در گــروه 

افزایش مصرف صفر و در گـروه    Aاند. درگروه داشته

B 1/4 .درصد بوده است 

 
 و بعد از مداخله قبل گازسوز وسایل اصالح  در زمینه کرمانشاه شهرستان سفید چشمه روستای زنان عملکرد .5 جدول

عملکرد در مورد اصالح وسایل 

 گازسوز

 کل Bه گرو Aگروه 

قبل از 

 مداخله

بعد از 

 مداخله

قبل از 

 مداخله

بعد از 

 مداخله

قبل از 

 مداخله

بعد از 

 مداخله

 5/38 1/35 37 1/34 1/39 1/36 مطلوب

 4/37 5/33 41 36 8/33 31 نسبتاً مطلوب

 5/14 4/31 11 9/19 17 8/31 نامطلوب

 

های انـرژی در خانوارهـای هـر دو     مصرف حامل

بیشـتر   Aته اما این کاهش در گـروه  گروه کاهش داش

 بوده است. شکل یک نمایانگر این یافته است.

 
 مشوق نوع تفکیک به روستایی در زنان انرژی های حامل مصرف کاهش میزان. 1شکل

 

شکل باال میزان کاهش مصرف هر سـه مـورد حامـل    

 انرژی را نمایش می دهد.
 

   گیریبحث و نتیجه
ان در حفــظ محــیط زنــان و ضــرورت مشــارکت آنــ 

ای از سـلطانی   زیست و توسـعه پایـدار عنـوان مقالـه    

ریو اشـاره  1991است، او به اصل بیستم منشور زمین 

می کند که درآن بر مشارکت زنان تأکید شـده اسـت.   

Soltani, M2000)) 

راد در بررســی نقــش زنــان روســتایی در  آصــفی 

پیشگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست ،آگـاهی  

انو، تحقیقی در ژاپن در زمینه جنسیت و محیط زنان م

زیســت انجــام داد و چنــین نتیجــه گرفــت کــه زنــان 

عملکرد و نگرش مثبت باالیی نسبت به محیط زیست 

 ((Ofi-Manu, paul2009اطراف خود دارند. 

ی آب  این تغییر مثبت در کاهش و مصـرف بهینـه  

نیز در هر دو گروه مشهود بوده اما تاثیر مشوق مـادی  

یش از مشوق غیرمادی بوده اسـت. درمـورد آبیـاری    ب
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کاری تغییر مثبت در هر دو گروه مشـاهده شـد    سبزی

اما در ایـن بخـش نیـز مشـوق مـادی تـاثیر بیشـتری        

است. مطالعـات مشـابهی در زمینـه نقـش زنـان       داشته

روستایی در مصرف حامالن انرژی و اقتصاد خـانواده  

پـژوهش دارد   است که نتایج مشابهی با این انجام شده

مانند بررسی نسترن رحیمی در مـورد نقـش زنـان در    

 (18مصرف بهینه انرژی. )

دهد زنان روسـتایی   ها نشان می همانگونه که یافته

حتی قبل از مداخله آگاهی خـوبی در زمینـه مصـرف    

اند. از این ویژگی در جهـت جلـب    بهینه انرژی داشته

مـود.  بـرداری ن  تـوان بهـره   مشارکت اجتماعی آنان می

میــزان اصــالح رفتــار در گــروه اول شــاید بــه دلیــل  

ملموس بـودن نـوع پـاداش باشـد. از طرفـی مشـوق       

 معنوی یا غیرمادی نیـز تاثیرگـذار اسـت مشـروط بـر      

 

اینکه با استفاده از روش مناسب و افراد صاحب نظـر  

صورت پذیرد. زیرا شناخت افکار، عقاید، عواطـف و  

هـم در اثربخشـی   ها از مؤلفـه هـای م   نگرش آزمودنی

 باشد. های درونی یا غیرمادی می مشوق

 

 سپاسگزاری

از اداره کـــل حفاظـــت محـــیط زیســـت اســـتان 

های این پـژوهش را   کرمانشاه که بخشی از هزینه

نماییم. از انجمن مـردم   اند، تشکر می تأمین نموده

نهــاد انســان و زمــین کــه در انجــام ایــن بررســی 

نمـاییم. از   اند قـدردانی مـی   مشارکت فعال داشته

ــتای    ــت روسـ ــه بهداشـ ــرم خانـ ــورزان محتـ بهـ

سفید شهرسـتان کرمانشـاه بـرای همکـاری      چشمه

 صمیمانه در انجام این مطالعه متشکریم.  
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