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  نقش زنان در توسعه پایدار محیط زیست
   حسین اکبري

هاي کنونی را بدون خدشه وارد کردن به توانایی  هاي نسلاي است که نیازتوسعه پایدار، توسعه :چکیده
یکی از الزامات اساسی توسعه پایدار استفاده صحیح . هاي آینده در تأمین احتیاجاتشان برآورده کند نسل

مقاله حاضر به بررسی نقش زنان در توسـعه پایـدار در بعـد زیسـت محیطـی      . شدبا از منابع موجود می
 21در دستور کار . پردازد می) در کنار ابعاد اقتصادي و اجتماعی(عنوان یکی از ابعاد مهم توسعه پایدار  هب

بر . اند اصلی در دستیابی به توسعه پایدار درنظر گرفته شده هاي عنوان یکی از گروهه اجالس ریو، زنان ب
در  ،برنگیـرد ه طور یکسـان در هایی که زنان و مردان را ب مشی اقدام در اجالس ریو، سیاست اساس خط

مقاله حاضر پس از بررسی ادبیات مربوط به نقش زنان در توسـعه پایـدار   . بلند مدت موفق نخواهد بود
، کشور جهان 50انی براي هاي جه هاي پیمایش ارزش ویژه بعد زیست محیطی آن، با استفاده از داده هب

هاي تحقیق  یافته. نموده است بررسی در مورد مسائل زیست محیطیرا اقدامات عملی و تشکیالتی زنان 
دهد که زنان در اکثر کشورها بیشتر از مردان اقدامات عملی در حفاظـت از محـیط زیسـت و     نشان می

قـدامات تشـکیالتی و حضـور در تصـمیم     در حالی که در زمینه ا ،دهند مصرف بهینه از منابع انجام می
بررسی اقدامات زیست محیطی زنـان در  . هاي زیست محیطی چندان فعال نیستند ها و چانه زنی گیري
دهد که زنان میانسال اقدامات عملی بیشتري در حفاظـت از محـیط    هاي نسلی مختلف نشان می گروه

تـر حضـور    هاي نسـلی جـوان   یالتی گروهاین در حالی است که در اقدامات تشک ،دهند زیست انجام می
  .هاي زیست محیطی دارند تر و بیشتري در سازمان فعال

  .توسعه پایدار، زنان، محیط زیست ،اقدامات عملی و تشکیالتی :واژگان کلیدي
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  مقدمه و بیان مسأله. 1
ـ    ویـژه   هنگاهی به روند زندگی بشري طی چند قرن اخیر نشان می دهد کـه توسـعه ب

مطالعات انجام شده در تعداد . دار بدون در نظر گرفتن نقش زنان ممکن نیستتوسعه پای
. زیادي از جوامع نشان داده است که زنـان عامـل مهمـی بـراي رشـد و توسـعه هسـتند       
. توانایی آنها در پس انداز و سرمایه گذاري در خانواده به خـوبی بـه اثبـات رسـیده اسـت     

خـانواده، بـا گرسـنگی و سـوء تغذیـه مبـارزه        عنوان مراقبت کننـدگان از تغذیـۀ   هزنان ب
ي آنها در کشاورزي، بقاي بسیاري از اجتماعات معیشتی  نقش عظیم و نانوشته. کنند می

امـا عمومـاً ایـن نقـش زنـان در      . ]71، ص28[کنـد  اي تبیین مـی  هاي حاشیه را در زمین
روزمـره زنـان    هـاي  اي نادیده گرفته شده است و فعالیـت  هاي محلی و منطقه ریزي برنامه

در حقیقـت زنـان   . امري عادي و فاقد تاثیر ساختاري خاص در نظـر گرفتـه شـده اسـت    
  .اند عنوان کنشگرانی منفعل در روند تحوالت بشري نگریسته شده هب

این در حالی است که مشارکت زنان همراه با مردان در تمامی مسائل نشـان پـذیرش   
شد که با همدیگر در امور مختلـف همکـاري   برابري ارزش انسانی همه آحاد جامعه می با

نموده و از طریق آن دست به تحول می زنند و تغییراتی مثبت را به وجود می آورند کـه  
  .] 4[کل جامعه می تواند مفید باشد براي آینده

در ریـو دوژانیـرو در    (UNCED)اجالس سازمان ملل روي توسـعه و محـیط زیسـت    
زیرا نقش قاطع زنان در دسـتیابی  . راسر جهان بوداتفاق مهمی براي زنان س 1992سال 

طور اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطی پایدار باشد،  هبه نوعی متفاوت از توسعه را که ب
مـورد   ي بیشـتر  بازشناسی کرد و سهم اساسی آنان را در مدیریت محیط زیست و توسعه

ـ این اج 21در دستور کار . ]2، ص20؛ 249، ص11[قرار دارد تأکید عنـوان   هالس، زنان ب
که مشارکت آنها در دستیابی به توسعه پایدار ضروري است، مورد توجه  1یک گروه اصلی
بر اساس خط مشی اقدام در این اجـالس، توانمنـد    .]2، ص20؛ 1، ص25[قرار گرفته اند

. هایی براي صلح و توسـعه پایـدار هسـتند    سازي زنان، مشارکت کامل و برابري زنان، پایه

                                                        
1. Major Group 
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طور یکسان در بـر نگیـرد، در    ههایی که زنان و مردان را ب این خط مشی سیاست براساس
هـاي جهـانی و    ایـن امـر در سـایر اجـالس    . ]249، ص11[بلند مدت موفق نخواهـد بـود  

بـر اسـاس   . قـرار گرفـت   تأکیـد ویژه اجالس هزاره سازمان ملل نیـز مـورد    هاي و ب منطقه
ـ   اهداف توسعه هزاره، برابري جنسی و توانمن هـاي مـوثر در    عنـوان روش  هدسـازي زنـان ب

واقعی پایدار باشد، در نظـر   طور بهاي که  مبارزه با فقر، گرسنگی و بیماري و ایجاد توسعه
  . ]186، ص18؛ 4، ص21[گرفته شده است

ناشـی از   از اوایل دههء هفتـاد مـیالدي،   توسعهدر فرایند  زنانتوجه به نقش در واقع 
در بهبود وضعیت کشورهاي جهان سـوم   توسعهلی نظریات عدم تحقق ک  ممهدو واقعیت 

  . ]170، ص2[ددر این کشورها بو زناناجتماعی و فرهنگی  اقتصادي،  و موقعیت نامطلوب
ات طی چند دهه اخیر توجهاتی را به ضرورت بـازنگري در برنامـه   تأکیدهر چند این 

امـا   ،ایجاد کرده اسـت هاي توسعه و تغییر در نگرش نسبت به نقش زنان در جامعه  ریزي
انـد حتـی در    هنوز بسیاري از ابعاد این امر کامالً مشخص نیست و هنـوز زنـان نتوانسـته   

جایگاه خاصی در روند توسعه بدست آورنـد، در حقیقـت    ،روند زندگی عادي روزمره خود
ه از سـوي مـردان طراحـی و تـدوین     اي کـ  هـاي توسـعه   عنوان مجریان برنامـه  هبه زنان ب

مشارکت زنان را می توان به عنوان عامل اصـلی در  «بنابراین . شود نگریسته میشوند،  می
هـا   باید در شـکل دادن بـه برنامـه    ها به شمار آورد و از این لحاظ زنان می موفقیت برنامه

بـر ایـن اسـاس    . ]4[» ها متعلق به آنـان اسـت   دخالت نمایند و احساس نمایند که برنامه
 .زنان در توسعه پایدار در بعد زیست محیطی است مقاله حاضر در پی بررسی نقش

  مفاهیم و مالحظات نظري. 2
  توسعه پایدار .2-1

هـاي گونـاگون تعریـف، درك و     مفهوم توسعه پایدار درکشـورهاي مختلـف بـه روش   
ها، تنوع در شرایط زیست محیطـی، اقتصـادي، اجتمـاعی و     این تفاوت. تفسیر شده است

  . ]363، ص27[کند سیاسی را منعکس می
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 درگزارش انجمن بین المللی حفاظت از 1980در سال واژه توسعه پایدار نخستین بار
 استفاده شـد و » استراتژي حفاظت از منابع طبیعی«تحت عنوان  (IUCN) منابع طبیعی

نیـز نامیـده    2لنـد  کـه گـزارش برونـت   » آینده مشـترك مـا  «از طریق گزارش موسوم به 
توسعه سـازمان ملـل تهیـه شـده، بـه طـور        ت وتوسط کمیسیون محیط زیس شود و می

اي اسـت کـه    بر اساس تعریف این گزارش، توسعه پایـدار توسـعه  . اي اشاعه یافتگسترده
ـ  هاي کنونی را بدون خدشه وارد کردن به توانایی نسل نیازهاي نسل أمین هاي آینده در ت
  . ]675، ص9؛ 51، ص24[برآورده سازد نیازهاي شان
ت، منظور از توسعه پایدار، روندي از توسعه اقتصـادي اسـت کـه    معتقد اس 3رابینسون

هاي زیست محیطی منفی بـراي بقـاي کـره زمـین ایجـاد      نبرد و هزینه 4منابع را تحلیل
اي بایـد  همچنین این اصطالح شامل آن است که منافع اقتصادي چنـین توسـعه  . ننماید

ممتد در سـطوح زنـدگی مـردم    توسعه پایدار را بهبود  5مانگی. طور وسیع منتشر شود هب
 . ]20[داند هاي فاقد مزیت میویژه افراد فقیر و گروه هب

هـاي مختلـف از واژه    تفاوت تعاریف ارائه شده از توسعه پایدار عمدتاً ناشی از برداشت
در حالی که بعضی روي تعادل طبیعی یا اکوسیسـتمی متمرکـز هسـتند،    . پایداري است

هـا   از سوي دیگر براي دیگران حفـظ سـنت  . ا مد نظر دارنددیگران رشد اقتصادي پایدار ر
  . ]678، ص9[یا ظرفیت ارضاي نیازهاي انسانی، اشاره به پایداري دارد

اغلب میان اهـداف اجتمـاعی   . کلی تفاسیر از توسعه پایدار چند بعدي هستند طور به
..) .هنگـی و شامل عدالت، مشارکت، برابري، توانمند سازي، پایـداري نهـادي، انسـجام فر   (

و اهداف اقتصادي .. ) .شامل حفظ تنوع زیستی، حفظ منابع طبیعی و(اهداف اکولوژیکی 
. ]53، ص24؛ 217، ص17[شـوند  تمایز قائـل مـی  ...) شامل رشد، کارایی و رفاه مادي و(

  .دهد چنین تصور چند بعدي مسیر اصلی در تحلیل و دفاع از توسعه پایدار را نشان می

                                                        
2 . Brundtland 
3 . Rabinson 
4 . Use Up 
5 . Mwangi 
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مان مطرح شدن توسعه پایدار در گـزارش برانـت لنـد، تمـایز بـین      از سوي دیگر از ز
هـاي   گـزارش . تر شده است زیست محیطی مشکل گذاري سیاستپایدار از  گذاري سیاست

هـاي   عنوان حراست از رفاه نسل همربوط به توسعه پایدار اغلب با عباراتی درباره پایداري ب
، 23[یابد هاي زیست محیطی ادامه می بر سیاست تأکیدشود اما سپس با  آینده شروع می

  . ]339ص
 کنـد، کـار روي توسـعه پایـدار اساسـاً      نیز اشاره می) 2003( 6همانگونه که دوبسون 

توسـعه پایـدار در    گـذاري  سیاسـت در اصـطالحات  . درباره حفاظت از محیط زیست است
او آگـه مـن و همکـاران    . باشـد  هـاي آن مـی   نهایت درباره بهبود زیست محیطی و چالش

هاي پایداري روي محیط زیسـت متمرکـز    کنند که مباحث تئوري نیز اشاره می) 2003(
این امر نشان دهنده اهمیت مسائل زیست محیطی در عصر حاضر و . ]216، ص17[است

  . هاي آینده است هاي فرا روي آن و نتایج مستقیم آن بر نسل کنونی و نسل چالش

  زنان و پایداري محیط زیست .2-2
معتقد است که اکثر تحقیقات در مـورد زنـان و محـیط زیسـت،     ) 1989( 7شیواواندا 

در حـالی کـه در   . اند قربانیان ویژه تخریب محیط زیست متمرکز شده عنوان بهروي زنان 
، 7[کنار این دیدگاه، توجه به بازشناسی نقش زنان در مدیریت منابع پایـدار، مهـم اسـت   

جود دارد که زنـان از نظـر زیسـت محیطـی     مدارکی و) 2000( 8طبق نظر هماتی .]2ص
هـاي حفاظـت از محـیط زیسـت از قبیـل       ترند و بیشـتر در فعالیـت   نسبت به مردان آگاه

بازیافت مواد زائد، استفاده مجدد از مواد زائد، خرید آگاهانه کاالهـاي سـازگار بـا محـیط     
  . ]18، ص8[درگیر هستند.. .زیست و

تـاریخی دانـش زنـان از طبیعـت بـه حفـظ        رطو بهکنند که  ها بحث می نیستیاکوفم
کشی تاریخی زنان و طبیعـت را   نیستی تسلط و بهرهینظریه اکوفم. کند زندگی کمک می

بـر اسـاس   . در کنار یکدیگر ترسیم کرده و هر دو را قربانیان توسعه در نظر گرفتـه اسـت  

                                                        
6. Dobson 
7. Vanadana Shiva 
8. Hemmati 
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اي سیاسی ه اکولوژیست. ] 22[رساند این دیدگاه هر آسیبی به طبیعت به زنان آسیب می
اند که زنان در کشورهاي در حال توسعه دانـش عمیقـی دربـاره     نیست نیز نشان دادهیفم

  . ]314، ص13[ها، گیاهان و درختان و در کل منابع طبیعی دارند بذرها، بوته
بنابراین در یک رهیافت و فرایند توسعه از پایین به باال و حساس به جنسـیت، زنـان   

ـ     در کشورهاي در حال توسـعه یـ   ویـژه در زمینـه    هک عنصـر کلیـدي توسـعه در کـل و ب
  . ]314، ص13[حفاظت از محیط زیست هستند

در اکثر نقاط جهان زنان و دختران مسئول گرداوري آب براي پخـت و پـز، نظافـت و    
است، آلودگی ناشـی   اي محدود شده طور فزاینده هبهداشت هستند و چون موجودي آب ب

ی سـازي، بقـاء زنـان و خـانواده شـان را بـه خطـر        از فشار جمعیت و پیامدهاي خصوصـ 
بنابراین بهبـود در تـامین آب منـوط بـه آن اسـت کـه زنـان یـک محـور          . انداخته است

  .]5، ص21[گیري باشند تصمیم
بر اساس مطالعات بسیاري که انجام شـده اسـت، زنـان روسـتایی قسـمت زیـادي از       

یعی مـی تـوان کـارکرد زنـان را از     در مورد منابع طب. کارهاي کشاورزي را بر عهده دارند
  . ]63، ص1[طریق نقشی بررسی کرد که آنها در مساله آب و خاك دارند

هاي خانگی از  از سوي دیگر نقش زنان در مدیریت خانه و در زمینه تولید و دفع زباله
هاي سالم و بهداشتی  انتخاب روش. مواردي است که تاثیر مستقیم بر محیط زیست دارد

از مواردي هستند که .. .ها و تفکیک و بازیافت مجدد آنها، مدیریت تولید زباله و دفع زباله
نقش تربیتی زنان نیز در این میان حـائز اهمیـت   . طور مستقیم در آن نقش دارند هزنان ب

تربیت و آموزش اصول حفظ محیط زیست بـه فرزنـدان و آمـوزش عملـی     . بسیاري است
ت تاثیر قابل توجهی بر تربیت نسلی مراقـب و  هاي جلوگیري از تخریب محیط زیس روش

  . نه مخربِ محیط زیست خواهد داشت
مطالب فوق نشان دهنده یک روي سکه است و روي دیگر آن تخریب محیط زیسـت  
توسط زنان است که علت عمده آن در کشورهاي در حال توسعه، فقر و تالش براي بقـاء  

ایـن در   .]10، ص25[در دسـترس اسـت  کشی زیاد از منـابع طبیعـی    از هر طریق و بهره
درصـد   60زنـان بـیش از   . حالی است که اکثریت فقراي جهان زنان و کودکـان هسـتند  
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بر ایـن اسـاس بسـیاري از    . ]14، ص8[شوند افرادي را که زیر خط فقر هستند، شامل می
اي و محلی و توانمند سـازي،   کشورها با منطقی نمودن نوع ارائه خدمات با شرایط منطقه

هاي قابل قبول براي بهبود خدمات رسانی و کمک به مردم بـراي   ه دنبال یافتن راه حلب
هـاي   ها و توانمنـدي  چنین اقدامی مستلزم درك کافی از ارزش. رهایی از دام فقر هستند

ها و نیازهاي متمـایز   بنابراین کاهش فقر، بدون درك نقش. ]73، ص28[این جوامع است
کنـی فقـر، برابـري جنسـیتی و      از ایـن رو تمرکـز روي ریشـه   . تواند بدست آید زنان نمی

دهد که بین کـاهش فقـر، توانمنـد سـازي      پایداري زیست محیطی در حقیقت نشان می
  . ]4، ص21[اي اساسی وجود دارد زنان و حفظ منابع طبیعی رابطه

  مشارکت زنان و توسعه پایدار در بعد زیست محیطی .2-3
وسعه پایدار، اصـل مشـارکت عمـومی و دسترسـی بـه      یکی از اصول ت 9به عقیده سگر

ایـن اصـل معتقـد اسـت کـه مـردم بایـد قـادر بـه مشـارکت در           . اطالعات و عدالت است
   .]69، ص26[شان موثر است گیري باشند، که بر رفاه و زندگی روندهاي تصمیم

ر درگیري زنـان را د » ریزي و توسعه با زنان برنامه«در کتابش به نام ) 1993( 10یانگ
سازي بـراي تغییـر    ظرفیت عنوان بهسازي توسعه را  ریزي و پیاده همه سطوح تفکر، برنامه

کنـد کـه بـه دلیـل      او اشاره می. بیند تر می نه تنها در میان زنان، بلکه براي جامعه وسیع
هـاي   کارگران ساده براي استراتژي عنوان بهاینکه زنان منابع با ارزشی هستند، تنها نباید 

وسیله دیگران دیـده شـوند، بلکـه نیازمنـد آن هسـتند کـه        هطرح ریزي شده بي  توسعه
در اینجا مشارکت . ]187، ص18[ریزان و طراحان توسعه بکار گرفته شوند برنامه عنوان به

هـاي توسـعه    گیري اشاره به حضور فعال در طراحی، اجـرا و بـازنگري فعالیـت    در تصمیم
  . ]12، ص20[پایدار در همه سطوح دارد

زنـان مشـارکت    1980تا دهه  1960هاي جنبش محلی از دهه  هاي سیاست ر دههد
رهبـران شـناخته    عنـوان  بـه هاي اجتماعی بودنـد، امـا اغلـب     کنندگان اصلی در سازمان

                                                        
9  . Segger 
10. Young 
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زنان مدافعان قوي براي کنترل اجتماعی خدمات و  1970و  1960اي ه در دهه. اند نشده
ته زنان در ارتقاء و توسعه برنامه جـامع در  علی رغم این، نقش برجس. امنیت محلی بودند

ـ  ،هاي بر پایه اجتماع سازمان طـور کامـل بازشناسـی و مـورد تقـدیر قرارنگرفتـه        ههرگز ب
بنابراین بررسی و مطالعـات نشـان داده اسـت کـه بـا      . ]124، ص12؛ 169، ص19[است

د، امـا  محـروم تـر از مـردان هسـتن     ،هاي توسعه وجود اینکه زنان در دستیابی به شاخص
  . ]142، ص3[صادي و اجتماعی را بر عهده دارند تنقش کلیدي در توسعه اق

هـا یـک رونـد توانمنـد      معتقد است مشارکت زنان در روند تصـمیم گیـري   11لوکاس
آورد، ظرفیت تفکـر   گیري و تفکر جمعی فراهم می هایی براي تصمیم سازي است، فرصت

جتماعی و کنش جمعی نسبت به اهـدافی  دهد و موضوعات عدالت ا انتقادي را افزایش می
دهد هنگامی که به زنـان   او ادامه می. دهد برد، مجدداً نشان می را که جامعه از آن نفع می

توانند با شرایط وفق یافته و بر عوامل بیرونی که زنـدگی خـود و    شود می فرصت داده می
 . ]187، ص18[دهد، تاثیر بگذارند شان را شکل می خانواده

اي بسیاري از اهمیت مشارکت زنان در برنامه هاي حفاظت از محـیط زیسـت   ه نمونه
اي از قبیل سازمان ملل، بانک جهانی، فـائو   هاي سازمانهاي بین المللی و منطقه در پروژه

. دهـد  گیـري نشـان مـی    وجود دارد که نقش قاطع زنان را در روندهاي اجرا و تصمیم.. .و
ه زنان بیشترین تماس مستقیم با محیط زیست را در کشورهاي در حال توسعه ک ویژه به

گرفتـه   هاي هدف در نظر گروه عنوان بههاي حفاظت از محیط زیست آنها را  دارند، برنامه
  . داند ها را علی رغم موانع زیاد، تابعی از مشارکت زنان می و موفقیت این برنامه

  روش تحقیق. 3
براي بررسـی اقـدامات زنـان در    . ستمطالعه حاضر با روش تحلیل ثانویه انجام شده ا

هـاي   حفاظت از محیط زیست و عوامـل مـوثر بـر آن در ایـن بخـش بـا اسـتفاده از داده       
پیمـایش  . شود کشور دنیا اقدام به بررسی این امر می 50هاي جهانی براي  پیمایش ارزش

 هاي قابل اعتنایی در سطح ملی براي کشورهاي مختلف در زمینـه  هاي جهانی داده ارزش

                                                        
11. M. Lucas  
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هـا و   وري نمـوده و تنهـا منبـع معتبـر در زمینـه ارزش     آها و اقدامات مختلف گـرد  ش نگر
هـاي مـوج سـوم ایـن      در ایـن تحقیـق از داده  . باشـد  ها با نمونه کشورهاي زیاد می نگرش

یان در زمینـه محـیط زیسـت    گو پاسخکه در آن اقدامات عملی ) 1995-1999(پیمایش 
نفر  78602تعداد کل نمونه مورد تحلیل . 12فته استمورد استفاده قرار گر ،پرسیده شده

نفـر را نیـز مـردان تشـکیل      37806نفـر را زنـان و    40796باشد کـه از ایـن میـزان     می
  .دهند می

یان، بـا شـش سـوال    گو پاسخدر پیمایش اقدامات مربوط به حفاظت از محیط زیست 
مورد سـوال قـرار   مورد سنجش قرار گرفته است که در پنج گویه اقدامات زیست محیطی 

هـاي زیسـت محیطـی     یـان در سـازمان  گو پاسـخ گرفته و در یک سوال، کیفیت عضـویت  
مـاه   12در قسمت اقدامات زیست محیطی، اقـدامات انجـام شـده در    . پرسیده شده است

کنید بـراي محـیط    انتخاب کاالهایی که فکر می -1: گذشته مورد سوال قرار گرفته است
کـاهش   -3ه استفاده مجدد به جاي دور ریخـتن چیزهـا   تصمیم ب -2. زیست بهتر است

حضور در یک سخنرانی یـا امضـاء یـک نامـه یـا       -4مصرف آب به دالیل زیست محیطی 
کـه   همکاري با یک سازمان زیست محیطـی  -5طومار با هدف حفاظت از محیط زیست 

  .در مورد انجام دادن یا انجام ندادن مورد سوال قرار گرفته است
هاي داوطلبانه محیط زیست، عضویت فعال، عضویت غیـر   یت در تشکلدر سوال عضو

هاي زیست محیطی مورد سوال قـرار گرفتـه    یان در سازمانگو پاسخفعال و عدم عضویت 
  .است

دو  13دوتـایی  -شش گویه فوق در تحلیل خوشه سلسله مراتبی با روش تفاوت انـدازه 
کنید بـراي محـیط    یی که فکر میانتخاب کاالها -1هاي  خوشه را تشکیل دادند که گویه

کـاهش   -3تصمیم به استفاده مجدد به جاي دور ریخـتن چیزهـا    -2. زیست بهتر است
حضور در یک سخنرانی  -1 مصرف آب به دالیل زیست محیطی، یک خوشه و گویه هاي

                                                        
نظر  علت عدم سنجش متغیرهاي مورد ههاي چهارم و پنجم، ب هاي موج علی رغم در اختیار بودن داده. ١٢

   .هاي موج سوم استفاده شد مقاله در این دو موج، از داده
13. Binary- Size Difference 
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همکاري با یک سـازمان   -2یا امضاء یک نامه یا طومار با هدف حفاظت از محیط زیست 
عضویت در یـک تشـکل داوطلبانـه محـیط زیسـت، خوشـه دوم را        -3 زیست محیطی و

هاي دو خوشه با هم جمع و جمع انجام اقـدامات بـراي    بر این اساس گویه. تشکیل دادند
و اقـدامات  ) 3تـا   0مقیـاس بـین   ) (مصـرف بهینـه  (هر خوشه دو متغیر اقدامات عملـی  

 . ا تشکیل دادندبراي حفاظت از محیط زیست ر 14)4تا 0مقیاس بین (تشکیالتی 
هـاي زیسـت    براي بررسی عضویت انجمنی در سـوال مربـوط بـه عضـویت در تشـکل     

عـدم عضـویت مـورد     عنوان بهعضویت و سایر،  عنوان بهمحیطی عضویت فعال و غیر فعال 
  . تحلیل قرار گرفت

  هاي تحقیق یافته. 4
  اقدامات عملی و اقدامات تشکیالتی زنان .1- 4

) مصرف بهینه(امات زیست محیطی با دو بعد اقدامات عملیکه اشاره شد اقد همچنان
میـانگین   )1(جـدول شـماره   در . و اقدامات تشکیالتی مورد سنجش قـرار گرفتـه اسـت   

اقدامات عملی و تشکیالتی براي حفاظت از محـیط زیسـت بـه تفکیـک جنسـیت بـراي       
شـتر  دهـد در بی  که جـدول نشـان مـی    همچنان. کشورهاي مورد بررسی آورده شده است

کشورهاي مورد بررسی اقدامات عملی زنان در حفاظت از محیط زیست بیشـتر از مـردان   
این روند در کشورهاي نروژ، اسپانیا، فالند، اتـریش، نیوزیلنـد، اسـترالیا و ژاپـن     . باشد می

باشد و تنها در کشورهاي بنگالدش، نیجریه، پرو و هند، مردان بیشـتر از زنـان    بیشتر می
  . دهند ر حفاظت از محیط زیست انجام میاقدامات عملی د

  
  

                                                        
و عضـویت غیـر فعـال داراي     2در خوشه دوم در گویه عضویت انجمنی عضویت فعال داراي ضریب . ١٤

 .باشد ضریب یک می
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راي حفاظت از محیط زیست به تفکیک میانگین اقدامات عملی و تشکیالتی ب. 1جدول 
  جنسیت در کشورهاي مورد بررسی

  کشور
  اقدام عملی 

  )3-0دامنه (
اقدام تشکیالتی 

 )3-  0دامنه (اقدام عملی  )4-0دامنه (

 زنان عضو  زنان غیر عضو زنان مردان زنان مردان
35/1▲  1/1 آلبانی  31/0  ▲37/0  23/1  53/1  

37/1 38/1 آذربایجان ▼ 15/0  10/0 ▼ 37/1  13/3  
51/1▲  33/1 آرژانتین  38/0  37/0 ▼ 39/1  92/1  
63/2▲  35/2 استرالیا  77/0  ▲92/0  45/2  73/2  

44/1  68/1 بنگالدش ▼ 67/0  27/0 ▼ 5/1  29/2  
84/0▲  78/0 ارمنستان  26/1  27/1 ▼ 89/0  81/0  

16/1▲  91/0 بوسنی و هرزگویین  51/0  46/0 ▼ 98/0  2/1  
05/1▲  99/0  برزیل  44/0  36/0 ▼ 95/0  44/1  

86/0▲  75/0 بلغارستان  08/0  13/0 ▼ 8/0  4/1  
04/1▲  95/0 بالروس  12/0  10/0 ▼ 99/0  7/1  

58/1▲  55/1  شیلی  52/0  51/0 ▼ 55/1  64/1  
47/1▲  4/1 چین  24/0  20/0 ▼ 4/1  97/1  

24/2▲  15/2 تایوان  30/0  ▲37/0  17/2  44/2  
97/1  02/3 -  - کلمبیا ▼ -  -  

22/1▲  04/1  کرواسی  31/0  34/0 ▼ 1/1  67/1  
70/1▲  61/1 چکسالوکی  29/0  26/0 ▼ 64/1  88/1  

67/1▲  49/1 جمهوري دمنیکن  90/0  77/0 ▼ 5/1  9/1  
38/1▲  16/1 استونی  -  - 28/1  64/1  
06/2▲  73/1 فنالند  12/0  08/0 ▼ 87/1  28/2  

34/0▲  27/0 جستانگر  30/0  ▲39/0  3/0  7/0  
49/2▲  4/2 المان  06/0  05/0 ▼ 43/2  67/2  

69/1▲  36/1  اتریش  56/0  54/0 ▼ 52/1  11/2  
74/0  79/0 هند ▼ 14/0  15/0 ▼ 68/0  32/1  
87/1▲  6/1 ژاپن  66/0  51/0 ▼ 72/1  25/2  

52/2▲  32/2 کره جنوبی  25/0  25/0 ▼ 37/2  59/2  
65/0  83/0 -  - التویا ▼ -  -  

03/1▲  95/0 لیتوانی  10/0  11/0 ▼ 98/0  5/1  
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  کشور
  اقدام عملی 

  )3-0دامنه (
اقدام تشکیالتی 

 )3-  0دامنه (اقدام عملی  )4-0دامنه (

 زنان عضو  زنان غیر عضو زنان مردان زنان مردان
80/1▲  74/1 مکزیک  09/0  07/0 ▼ 72/1  93/1  
69/0  71/0 -  - مولداوي ▼ -  -  
30/2▲  99/1 نیوزیلند  18/0  12/0 ▼ 08/2  52/2  
18/1  26/1 نیجریه ▼ 75/0  ▲84/0  05/1  61/1  

02/2▲  61/1 نروژ  29/1  93/0 ▼ 79/1  21/2  
26/1  27/1 پرو ▼ 50/0  ▲55/0  2/1  52/1  

70/1▲  61/1 فلیپین  -  - 61/1  99/1  
01/1▲  93/0 لهستان  42/0  40/0 ▼ -  -  

13/2▲  02/2 پرتوریکو  79/0  70/0 ▼ 04/2  42/2  
18/1▲  07/1 رومانی  -  - 11/1  32/1  
06/1  05/1 روسیه ▼ 66/0  62/0 ▼ 05/1  43/1  

49/1▲  38/1 اسلواکی  22/0  19/0 ▼ 4/1  04/2  
02/2▲  86/1 اسلوونی  07/0  ▲11/0  93/1  34/2  

29/1▲  16/1 آفریقاي جنوبی  31/0  29/0 ▼ 09/1  74/1  
06/2▲  7/1 اسپانیا  37/0  28/0 ▼ 86/1  16/2  
21/2▲  96/1 سوئد  60/0  52/0 ▼ 05/2  36/2  
34/0  41/0 -  - ترکیه ▼ -  -  
65/0▲  52/0 -  - اکراین  -  -  

16/1  15/1 مقدونیه  -  - 1/1  43/1  
26/2▲  04/2 آمریکا  33/0  25/0 ▼ 06/2  44/2  

52/1▲  3/1  اروگوئه  11/0  08/0 ▼ 34/1  02/2  
07/1  01/1 ونزوئال ▼ 42/0  35/0 ▼ 92/0  73/1  

07/1▲  97/0 گرون و مونته صربستان  -  - 01/1  53/1  
  70/1  44/1  46/0▼  53/0  52/1▲  39/1  میانگین

  )1995-1999( هاي جهانی، موج سوم پیمایش ارزش: منبع
نشان دهنده این است کـه زنـان داراي میـانگین     ▲در ستون مربوط به زنان، عالمت

نشان دهنـده ایـن اسـت کـه زنـان       ▼باشند و عالمت باالتري از مردان در آن کشور می
  . باشند داراي میانگین کمتري از مردان در آن کشور می
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نیز در کل کشورهاي مورد بررسی، زنان در هر سـه اقـدام عملـی     .1نمودار  مطابق با
زنان بیشتر از مردان اقدام به کاهش مصـرف آب،  . باشند دام بیشتري میداراي میانگین اق

  . نمایند براي محیط زیست بهتر می د مواد زائد و انتخاب کاالهاییبازیافت مجد

 )درصد انجام اقدام(مردان و زنان )مصرف بهینه(مقایسه اقدامات عملی . 1نمودار 

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0

انتخاب کاالهایی که براي 
محیط زیست بهتر است

بازیافت مجدد مواد زائد  کاهش مصرف آب

44.4 46.0 49.150.1 48.7 52.7

مردان
زنان

  
هر  )1(مطابق با جدول . باشد مات تشکیالتی روند مذکور برعکس میاما در مورد اقدا

دهنـد امـا در زمینـه اقـدامات      چند که زنان اقدامات عملی بیشتري از مردان انجـام مـی  
تشکیالتی از مردان منفعل تر هستند و اقدامات تشکیالتی زیست محیطی کمتري انجـام  

کشـور   13مـورد بررسـی تنهـا در     کشور 50دهد از  آنچنانکه جدول نشان می. دهند می
دهنـد کـه عمـدتا کشـورهاي داراي      زنان اقدامات تشکیالتی بیشتري از مردان انجام مـی 

آلبـانی، بلغارسـتان    کرایـن، گرجستان،وا کشورهاي میراث کمونیسـت هستند که شامل
عـالوه بـر ایـن کشـورها، در اسـترالیا،      . باشـد  اسلونی، کرواسی، ارمنستان و لیتـوانی مـی  

در . باشـد  ان مـی یجریه، تایوان، پرو و هند میزان اقدامات تشکیالتی زنان، بیشتر از مـرد ن
بیشتر از زنان در اقدامات تشکیالتی در حفاظـت از محـیط زیسـت     ناسایر کشورها، مرد

که در قسـمت ادبیـات تحقیـق اشـاره      اهمیت اقدامات تشکیالتی همچنان. درگیر هستند
تصمیم گیري هاي زیست محیطی و اهمیـت آن در ارتقـاء   شد، درگیر کردن زنان در امر 

  .باشد اقدامات عملی آنان در حفاظت از محیط زیست می
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  )درصد انجام اقدام(مقایسه اقدامات تشکیالتی مردان و زنان . 2نمودار 

0

5

10

15

20

حضور در جلسات، 
امضاي تومار

کمک به سازمانهاي 
زیست محیطی

عضو غیر فعال  
سازمانهاي زیست 

 محیطی

عضو فعال  
سازمانهاي زیست 

محیطی

17.4 18.4

9

4.1

16.2 16.1

8.5

2.9

مردان زنان

  

زنانِ کشورهاي دهد در اقدامات تشکیالتی،  نیز نشان می. 2که نمودار شماره  همچنان
کـه مشـاهده    همچنـان . باشـند  مورد بررسی، کمتر از مردان درگیر این نوع اقـدامات مـی  

هـاي زیسـت محیطـی     شود زنان و مردان تقریبا به یک اندازه عضو غیر فعال سـازمان  می
هاي زیست محیطی  ولی مردان تقریبا یک سوم بیشتر از زنان عضو فعال سازمان ،هستند
هاي زیست محیطی و حضور در جلسات و امضـاي   در کمک به سازماناین روند . هستند

این در حالی است که افزایش اقدامات تشـکیالتی  . طومار زیست محیطی نیز صادق است
در مورد زنان کـه بـا توجـه بـه      ویژه به. تاثیر بسیاري بر اقدامات عملی زنان و مردان دارد

در جـدول  . باشـند  ا محیط زیست مینقش عمده در مدیریت خانه درگیر مسائل مرتبط ب
هـاي زیسـت محیطـی     میانگین اقدامات عملی زنان عضو و غیر عضـو تشـکل   )1(شماره 

بجـز  (شود در تمـام کشـورهاي مـورد بررسـی      که مشاهده می همچنان. آورده شده است
هاي زیست محیطی اقدامات عملی بسـیار بیشـتري از زنـان     زنان عضو تشکل) ارمنستان

هـاي زیسـت محیطـی از     ها انجام داده اند که نشان دهنده ارتقاء نگـرش  غیر عضو تشکل
  .هاي حفاظت از محیط زیست است طریق درگیري در فعالیت

دهد کـه طـی دو    بررسی میزان عضویت انجمنی زنان در کشورهاي مختلف نشان می
یت اي که مقایسه میزان عضـو  ي اخیر میزان عضویت زنان افزایش یافته است به گونه دهه
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هـاي   هـاي جهـانی طـی سـال     هاي حفاظت از محیط زیست در پیمایش ارزش در تشکل
افـزایش  ) هـاي جهـانی   هاي اول، دوم و چهارم پیمایش ارزش بین موج( 2004تا  1981

هـاي   این روند در اکثر کشـورهاي مـورد بررسـی عضـویت زنـان در تشـکل      . 15یافته است
د کـه ایـن عضـویت هنـوز کمتـر از      هر چنـ . حفاظت از محیط زیست افزایش یافته است

هـاي   این امر نشان دهنده محروم بودن زنان از روندهاي تصـمیم گیـري  . باشد مردان می
هـا   زیـرا ایـن تشـکل   . باشـد  زیست محیطی علی رغم اقدامات عملی تر در سطح خرد می

توانند تاثیر گذاري  هاي زیست محیطی می هاي فشار در روند تصمیم گیري گروه عنوان به
هـا بیشـتر    هـاي فعـال در تشـکل    در مورد عضـویت  ویژه بهاین روند . یادي داشته باشندز

  .باشد مشخص می

  و اقدامات زیست محیطی 16هاي نسلی گروه .4-2
همچنانکه مشاهده شد در اکثر کشورهاي مورد بررسی زنان نسبت به مردان اقدامات 

ورتی کـه در اقـدامات   دادنـد در صـ   عملی بیشتري در حفاظت از محیط زیست انجام مـی 
هر چند که این روند در حال افزایش . نمایند تشکیالتی زنان کمتر از مردان مشارکت می

هاي زیست محیطـی و مشـارکت در    کند نگرش که اینگلهارت اشاره می همچنان. باشد می
هاي فرامادي گرایانـه   هاي زیست محیطی بازتابی از گسترش ارزش هاي و سازمان جنبش

بـر توجهـات مـادي گرایانـه      تأکیدهاي فرامادي گرایانه به جاي  ارزش .]184، ص6[است
 تأکیـد درباره اقتصـاد و امنیـت فیزیکـی، روي آزادي، خودشـکوفایی و کیفیـت زنـدگی       

هاي مادي گرایانه بـه   به عقیده اینگلهارت تغیر اولویت .]41، ص5؛ 336، ص14[نماید می
تئوري اینگلهارت . ]16؛  15؛ 347، ص14[ت فرامادي گرایانه بالقوه یک روند جهانی اس

کند که جایگرینی جمعیتی بین نسلی به تدریج منجر بـه   از تغییر ارزشی پیش بینی می
هـاي جـوانتر    نسـل . شود گرایانه می گرایانه به فرامادي هاي مادي تغییر بلند مدت از ارزش

                                                        
باشـد ولـی بـا     مـی هر چند که نوع پرسش سوال در مورد مشارکت انجمنی در موج چهارم متفاوت  . ١٥

اي در اینجا آورده شـده   صورت مقایسه ههاي مختلف ب توجه به فضاي مفهومی نزدیک سواالت در موج
 .است

16. cohorts 
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هـاي   ایانه ماننـد اولویـت  هاي فرامادي گر اي نسبت باالتري از اولویت قابل مالحظه طور به
این پدیده تنها به کشورهاي دموکراتیـک  . هاي پیرتر دارند زیست محیطی نسبت به نسل

ایـن امـر هـم در کشـورهاي داراي دامنـه وسـیعی از نهادهـاي        . شـود  غربی محدود نمـی 
و 337، ص14[شـود  اقتصادي و سیاسی و هم در کشورهاي با نهادهاي سنتی، پیـدا مـی  

338[ .  
مقایسه اقدامات عملی و تشکیالتی مردان و زنان بر حسب گروههاي نسلی . 3نمودار 

  )1970تا  1910متولدین دهه (
  اقدامات عملی

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970

زنان مردان

  

  اقدامات تشکیالتی

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970

زنان مردان

  
هـاي نسـلی زنـان و مـردان را      اقدامات عملی و تشکیالتی گـروه . 3نمودارهاي شماره 

 عنوان بهمتولدین هر دهه . (دهد نشان می 1970تا  1920هاي  هاي نسلی دهه راي گروهب
بررسـی درصـد عضـویت فعـال و غیـر فعـال در       .) گروه نسلی آن دهه آورده شـده اسـت  

هـاي   دهد که در عضویت فعـال در تمـام گـروه    نشان می نیز هاي زیست محیطی سازمان
هــاي زیسـت محیطــی دارنـد ولــی    ننسـلی، مـردان عضــویت فعـال بیشــتري در سـازما    

مشخص است این فاصله بین زنان و مـردان در عضـویت   . 4که در نمودار شماره  همچنان
  .باشد تر در حال کم شدن می هاي نسلی جوان فعال در گروه
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هاي  هاي زیست محیطی بر حسب گروه مقایسه درصد عضویت در سازمان. 4نمودار 
  )1970تا  1910متولدین دهه (نسلی

0

2

4

6

8

10

12

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970

مردان عضو غیرفعال زنان عضو غیرفعال مردان عضو فعال زنان عضوفعال

هــاي نســلی بیشــتر از مــردان در  در مــورد عضــویت غیــر فعــال زنــان در بعضــی گــروه 
شـود در   کـه مشـاهده مـی    يطور به. هاي داوطلبانه زیست محیطی عضویت دارند سازمان

هـا   زنـان بیشـتر از مـردان در ایـن سـازمان      1970و  1930هاي نسلی دهـه هـاي    گروه
  . باشد در زنان میانسال نیز این فاصله بسیار کم می. ارندعضویت غیر فعال د

  بحث و نتیجه گیري. 5
زنان بـا توجـه   . ها، زنان در پایداري محیط زیست نقش عمده اي دارند مطابق با یافته

هاي گوناگون دارند، قادر به تاثیر گذاري بسیار بـر محـیط زیسـت     به نقشی که در عرصه
ترین نیروهاي درگیـر   نقاط روستایی، زنان از مهم ویژه بهیا در بسیاري از نقاط دن. هستند

در این زمینه زنـان  . در امر کشاورزي و در نتیجه ارتباط مستقیم با محیط زیست هستند
نقـش  . داراي دانش و تخصص بسیار در مورد مسائل مرتبط با محیط اطراف خود هستند

ر مناطق کویري، کشـت و مراقبـت   د ویژه بهآنان در کشاورزي، تربیت حیوانات، تهیه آب 
توانند تـاثیر بسـیاري بـر     بسیار پر رنگ بوده و می... هاي خانگی، مصرف خانوار و از باغچه

  . محیط زیست اطراف خود داشته باشند
توانند نقش مهمی در حفاظت از محیط زیسـت و   گونه که مشاهده شد زنان می همان

نقـش آنـان در رونـدهاي تصـمیم گیـري       با این حـال . مصرف بهینه منابع داشته باشند
هاي اخیر زنـان نقـش پـر     هر چند که در سال ،باشد زیست محیطی چندان ملموس نمی
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بـا ایـن حـال    . هاي زیست محیطی بر عهده دارنـد  تري را در روندهاي تصمیم گیري رنگ
اي ه الزم به آنان و باال بردن آگاهی هاي ورود زنان به عرصه تصمیم سازي و ارائه آموزش

زیست محیطی و دادن اطالعاتی در زمینه چگونگی تاثیر گذاري آنان بـر محـیط زیسـت    
تواند تا حدي حداقل در سطح محیط زندگی به کاهشِ تخریـب و آسـیب    اطرافشان، می

ها را به فرزنـدان خـود    آموزش عالوه زنان این اطالعات و هب. به محیط زیست کمک نماید
هاي مختلف حافظ محـیط زیسـت و    شد که در عرصه منتقل کرده و نسلی تربیت خواهد

 ،زنـان جنسیتی و توانمندسـازي    رغم پذیرش موضوع برابريبنابراین   .طبیعت خواهد بود
و مـردان در مشـاغل    زنـان فاصـلهء چشـمگیري بـین     گیري، هنوز هم در سطوح تصمیم

  . ]178، ص2[سازي وجود دارد گیري و تصمیم مرتبط با تصمیم
العه حاضر ایران به دلیل عدم پرسش متغیرهاي مطالعه، مورد بررسـی  هر چند در مط

هـاي جهـانی و    هـاي پیمـایش ارزش   قرار نگرفت ولی بررسی شواهد تجربی از سایر مـوج 
 عنـوان  به. اي که در داخل از کشور انجام شده روند مشابهی را نشان می دهد چند مطالعه

درصـد   11درصـد زنـان در مقابـل     4/9هاي جهـانی   مثال در موج پنجم پیمایش ارزش
  . هاي حفاظت از محیط زیست عضویت دارند مردان اعالم کرده بودند که در سازمان

بنابراین زنان عمالً اقدامات عملـی بیشـتري در جهـت حفاظـت از محـیط زیسـت و       
دهند و در زندگی روزانه خود بیشتر از مـردان در جهـت    استفاده بهینه از منابع انجام می

بنابراین افـزایش حضـور زنـان در رونـدهاي تصـمیم      . کنند یط زیست اقدام میحفظ مح
سازي زیست محیطی نه تنها آگاهی آنان را نسبت به مسـائل زیسـت محیطـی افـزایش     

تـر در   تواند با انتقال دانش و تجارب روزانه، آنها را به مشارکت فعاالنـه  خواهد داد بلکه می
هاي حفاظت از محیط زیسـت را   کل موفقیت طرح برنامه هاي مختلف ترقیب نماید و در

 . افزایش دهد
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