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 چکیده 
 موضوع دیگر، سوی از های انسانی فعالیت بستر عنوان به زیست و محیط سو یک از توسعه هدف عنوان به انسان اهمیت به توجه با     

 کشور های عرصه و جمعیت از ای عمده بخش روستایی مناطق. یافت موضوعیت و آینده فعلی نسل برای سالم زیستی محیط حق داشتن

 یا مستقیم صورت  به و دارند زیست محیط با نزدیكی است و زنان نیز به عنوان نیمی از جمعیت ارتباط داده اختصاص خود به را

 از گیرد که یكی می بر در را محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، مسائل از ای مجموعه پایدار شوند. توسعه می مند بهره آن از غیرمستقیم

 درجهت زنان نقش و جایگاه به پایدار توسعه برمفاهیم درآمدی پیش با مقاله است. دراین آن محیطی زیست ابعاد پایدار توسعه مهم ابعاد

 جهت در راهكارهایی پایان در و است شده پرداخته پایدار توسعه اهداف به نیل جهت در اساسی کلیدی عنوان به زیست محیط حفظ

 .است گردیده پیشنهاد مهم این به دستیابی

  زنان روستایی، حفاظت از محیط زیست، توسعه پایدار: کلیدواژگان
 مقدمه 

 در. شود نمی تلقی ملی مشكل یا سازمان و صنایع مشكل تنها دیگر که است دیرزمانی آن آالیش و زیست محیط بحث     

 توسعه از ناشی زیستی محیط مشكالت و موانع دیگر که طوری به است روبرو زیست محیطی های بحران با دنیا حاضر حال

 از یكی عنوان به آن تخریب از جلوگیری و زیست محیط از حفاظت موضوع (.Farashi, 2010)نیست جهانی پذیرش مورد

 و مصرف زیست محیط از حفاظت در مهمی نقش توانند می زنان شده است. مطرح جهانی جامعه فراروی های چالش ترین مهم

 تاثیرگذاری به قادر دارند، گوناگون های عرصه در که نقشی به توجه با زنان .(1811روح افزا و اکرامی،باشند) داشته منابع بهینه

 در و کشاورزی درگیر نیروهای ترین مهم از زنان روستایی، نقاط ویژه به دنیا نقاط از بسیاری در هستند زیست محیط بر بسیار

 به کودکان تربیت و پرورش و اولیه فرهنگ آنكه دلیل همچنین به .(1831اکبری،)دارند زیست محیط با مستقیم ارتباط نتیجه

 باورهای کم، کم که بود امیدوار توان می نیست، پوشیده کس برهیچ مرحله این در وی نقش و گیرد می صورت مادر ی وسیله

 آشنا زیست محیط از داری نگاه فرهنگ با کودک تولد، آغازین های سال همان در و شود نهادینه جامعه در محیطی زیست

 بازی مهم نقشی آن الگوی تغییر و مصرف در آنان و دارد پیوند گرایی مصرف و مصرف با زنان، مهم نقش شود و دیگر این که 

 می خود مشارکت با جامعه، هر انسانی هایسرمایه از بخشی عنوان به روستایی زنان (.1811آبادی، قوام رمضانی)کنند می

مشارکت زنان صرفاً Kasomo, 2012). در جامعه روستا و نهایتا در اداره امور کشور داشته باشند) ایکننده تعیین نقش توانند

های توسعه، مشارکت ها و طرحتوسعه نیست بلكه آنان باید در اجرای برنامههای مندی آنان از مزایا و نتایج برنامهبه مفهوم بهره

. باشد می بررسی قابل مختلف های جنبه از زیست محیط مدیریت در زنان بنابراین  نقش .(1831ایكدر، فعاالنه داشته باشند )

 خانوادگی و اجتماعی تاریخی، دیدگاه از آن که دوم. دارد زیست محیط حفظ به بیشتری تمایل فطری طور به زن آن که اول

 محیط با وی بیشتر ارتباط و زن فعالیت نوع دلیل به آن که سوم و است شده شناخته زیست محیط حافظ ی منزله به زن

 زنان مشارکت و آموزش امروزه که شده آن باعث عوامل این ی همه اوست متوجه بیشتر محیط آلودگی از ناشی خطرات زیست

 ای عمده نقش زیست محیط پایداری در زنان قرار توجه مورد پیش از بیش آن مدیریت و زیست محیط از حفاظت در

متخصصان معتقدند که دستیابی به توسعه پایدار بدون مشارکت فعال زنان از جمله زنان روستایی در  .(1831اکبری،)دارند
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زنان روستایی به عنوان بنابراین یا توجه به نقش  .(1831)ایكدر،پذیر نیستها اعم از خانوادگی و اجتماعی امكانتمامی عرصه

و هم  به لحاظ توسعه انسانی همسرمایه گذاری برای ارتقای بهره وری نیمی از نیروی کار  ،رکن اساسی واحدهای تولیدی

ش ها، نیازها و اهمیت اما واقعیت آن است که در بسیاری از جوامع هنوز نق توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ضروری است.

کار زنان چنان که باید شناخته نشده و مورد تایید قرار نگرفته است به همین دلیل، هر چند زنان همواره در حفظ محیط 

زیست کوشیده اند، اما بی توجهی اجتماعی نسبت به زنان و نقش خالق آنان در شبكه نیروهای اجتماعی و فرهنگی، مانع آن 

بی برای شكوفایی نیروها و استعدادهای این بخش از جمعیت پدید آید. از این رو این مقاله به بررسی شده که موفقیت مطلو

 نقش زنان در حفاظت از محیط زیست پرداخته است.

 روش پژوهش 
              

         

               

   

 مبانی نظری 

 زنان روستایی
 می صورت پایدار توسعه تسهیل و جامعه وضعیت بهبود به نیل منظور به که است اقدامی هر موفقیت کلید زنان مشارکت     

 ضروری و الزم امری خودیار و زا درون توسعه الگوهای بر تكیه ریزان برنامه برای امروزه روشن است که طور همان زیرا گیرد؛

 کدام هر تا گیرند می کار به را خود تالش و خالقیت جامعه افراد تمام شود اجرا مشارکتی مدیریت الگوی اگر زیرا باشد، می

اما عدم حضور زنان از جمله زنان  .(1831فروشانی، و پور خسروی)بدهند جامعه وضعیت در بهبود ایجاد برای اصالحی نظر

ها که با عناصر فردی و فرهنگی و ها و نهادهای رسمی، واقعیتی است که ریشه در کمبودها و نارساییروستایی در سازمان

می دهند و در نهایت به باشد و همدیگر را تحت تأثیر قرار ی مردم مطابقت داشته میاصول حاکم بر تفكر و طرز تلقی عامه

بنابراین بررسی  .(1831)طرهانی و همكاران، تقویت بیشتر عدم مشارکت آنان در تمام زمینه های اجتماعی و اقتصادی می شود

ی روستایی درک زنان روستایی از حضور خود در جامعه و مشارکت آنان که هم عامل پیشرفت و هم عامل پسرفت در جامعه

 اعتماد خودباوری، روحیه تا شود می سبب مردان با همراه زنان مشارکت (.Abdullah et al., 2008است)شود حائز اهمیت می

 معضالت و مشكالت این رفع جهت در گامی مشكالت، با رویارویی هنگام و شده تقویت آنان در پذیری مسئولیت و نفس به

زنان روستایی که به عنوان منبع اقتصادی مهم و دوم در  .(1831فروشانی، پور و خسروی)باشند متكی خود به همواره و بردارند

درآمد خانوار به حساب می آیند، باید با چالش های فرهنگی، نگرش منفی و عدم اعتماد به نفس نسبت به خودشان مقابله 

تمام ابعاد توسعه پایدار ریزی ملی و محلی مشارکت زنان در های برنامهاز این رو در حوزه (.Abdullah et al., 2008کنند)

روستایی از چنان اهمیت باالیی برخوردار بوده، که از آن به عنوان هدف و وسیله نام برده می شود. بنابراین مشارکت و نقش 

زنان روستایی در جامعه به عنوان نیمی از جمعیت کشور مسئله حائز اهمیتی است و باید به این امر مهم در سطح کالن توجه 

 ت گیرد.الزم صور

 حفاظت از محیط زیست 

 مسائل(. 1831بیدهندی و شیراوند،است)زیست محیطیبحرانروبه روست،آنبابشرامروزهکهمشكلیتریناساسیشاید     

 این از بسیاری البته که است سوم انسان هزاره ی دل مشغولی های و نگرانی مهمترین از یكی زیست محیطی مشكالت و

به  نامناسب رفتارهای این می شود گفته که نحوی به انسان هاست. خود زیست محیطی نامناسب رفتارهای از ناشی مسائل
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 زندگی، بستر عنوان به زیست، محیط (.Klöckner, 2013دارند) نقش جهانی زیست محیطی چالش های در طور چشمگیری

 برای خود خودی به زیست محیط بنابراین،. باشد می وی زندگی تداوم برای عاملی همچنین، و انسان کننده نیازهای تأمین

 یک به نیز آن ها ادامه زندگی که چرا است، اهمیت دارای نیز دیگر موجودات برای زیست محیط البته، دارد. ارزش انسان

 و موجودات زندگی کننده ی تضمین موجودات، بین پیچیده روابط شبكه ی حقیقت، در .دارد بستگی مناسب زیست محیط

 (.Burkhrdt et al., 2005)شود می ارزش محسوب یک روابط این حفظ بنابراین، است. زیست محیط پایداری همچنین،

 توسعه پایدار و اجزای سازنده ی پایداری
 صنعتی کشاورزی، انرژی، تجاری، مالی، اقتصادی، کالبدی، اجتماعی، طبیعی، های سیاست که است فرآیندی پایدار توسعه     

 بوم و اجتماعی اقتصادی، نظر از که شود ای توسعه موجب که باشند شده طراحی آن در چنان دیگر های سیاست همه و

 به دادن جهت و طبیعی منابع حفاظت و مدیریت معنای به پایدار توسعه دیگر، عبارت به باشد پایدار( محیطی)شناختی

 .(1811استعالجی،)گردد تامین پایدار و مستمر صورت به آینده و حال نیازهای که ترتیبی به است نهادی و اقتصادی تحوالت
 آن ها از هرکدام بدون و گیرد می بر در را (1محیطی)نگاره  زیست و اجتماعی اقتصادی، مسائل از ای مجموعه پایدار توسعه

 کننده تضمین که سیاسی و اجتماعی ، اقتصادی فضای ایجاد یعنی پایدار توسعه بنابراین .شد نخواهد محقق توسعه از نوع این

 امروزه. (1811 دلیر، زاده حسین)کند حفظ ماندگار و پایدار صورت را به شده یاد مسائل بتواند می باشد و مطلوب زیستی کیفیت

 محیط تهدید و تخریب بدون بتواند که چنان آن است خدماتی و صنعتی کشاورزی، از اعم ها فعالیت کلیه به ناظر پایدار توسعه

 فعالیتی به پایداری اطالق توان می زمانی دیگر عبارت به. گردد مردم معیشت ارتقای و زندگی سطح بهبود به منجر زیست

 بنی و حیدری)نماید برقرار تعادل اجتماعی -فرهنگی مقتضیات و محیطی زیست تولیدی، فرآیندهای بین بتواند که نمود

 .(1831هاشم،

 

 

 

 
 پایداری ی سازنده (. اجزای1نگاره)

 نقش زنان روستایی در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار 
به طور  ایکننده تعیین نقش توانند می خود مشارکت با جامعه، هر انسانی هایسرمایه از بخشی عنوان به زنان روستایی     

 عنوان به زنان مشارکت به توجه امروزه. (Kasomo, 2012باشند) داشته کشور و به طور خاص در جامعه روستا یعام در اداره

 بلكه رود، می شمار به کشور هر در اقتصادی و اجتماعی توسعه اساسی اهداف و موضوعات از تنها نه انسانی، منابع از نیمی

 کشور، یک یافتگی توسعه درجه های شاخص از رو یكی این از. شود می محسوب نیز پایدار توسعه اهداف تحقق در مؤثر ابزاری

 اجتماعی

زیست 
 محیطی

 اقتصادی
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دهد که مطالعات نشان میهمچنین  .(1811مجیدی، و رحمانی)هستند دارا کشور آن در زنان که است نقشی و مشارکت میزان

ها اعم از خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی امكان پذیر یابی به توسعه پایدار بدون مشارکت فعال زنان در تمامی عرصهدست

های توسعه، از قبیل امنیت غذایی، پایداری روستایی در بسیاری از جنبه نیست. طی بیست سال گذشته، نقش محوری زنان

المللی آشكار شده است. زنان در بیشتر راهبردهای توسعه پایدار، کنی فقر، کنترل جمعیت و توسعه بینمحیط زیست، ریشه

 همه بر سوم جهان کشورهای بیشتر در زنان محوری نقش (.1838پاریاب و همكاران، شوند)نیروی اصلی و محوری قلمداد می

 مردان دوشادوش خانه، امور برمدیریت افزون روستایی، زنان زیرا شود، می دو چندان روستا محیط در نقش این و است آشكار

 بیشتر حتی کشاورزی، امور از بخشی در زنان نقش کشورها، از برخی در. دارند نقش نیز کشاورزی امور در و منزل از خارج در

 ای فعاالنه همكاری کشاورزی، های فرآورده برداشت و داشت کاشت، مراحل ی همه در زنان دیگر، عبارت به و است مردان از

 حفاظت در زن نقش ی زمینه در (.1811آبادی، قوام رمضانی)است توجه شایان تولید مراحل ی همه در ها آن کارکردن و دارند

 از مردان از بهتر بودن زن دلیل به زنان که معتقدند برخی جمله از. است شده مطرح    گوناگونی های نظریه زیست محیط از

 زمینه در که هایی تجربه علت به بلكه بودن، زن عنوان به نه زنان که معتقدند دیگری گروه. کنند می محافظت زیست محیط

 پتانسیل به توجه از این رو با دارند. نقش زیست محیط حفظ در مردان از بیش دارند آن مدیریت و طبیعی منابع از استفاده ی

 آنان مشارکت از توسعه های برنامه و اهداف از بخشی انجام جهت در توان می آنان ی بالقوه توان نیز و زنان در موجود های

 امور در اجرای و گیری تصمیم همكاری، مشاوره، همفكری، از اعم آنان جانبه همه دخالت معنی به زنان مشارکت. جست بهره

 داشته فعالی مشارکت جامعه مدیریت فرآیند در تا می دهد امكان آنان به که است محیطی زیست سیاسی، اقتصادی،

 محیطی گیری زیست تصمیم روندهای در زنان روستایی . اما حقیقت آن است که با وجود نقش(1811مجیدی، و رحمانی)باشند

 زیست های گیری تصمیم روندهای در را تری رنگ پر نقش زنان اخیر های سال در که چند هر باشد، نمی ملموس چندان

های  آگاهی بردن باال و آنان به الزم های آموزش ارائه و سازی تصمیم عرصه به زنان حال ورود این با. دارند عهده بر محیطی

 در حداقل حدی تا تواند می زیست اطرافشان، محیط بر آنان گذاری تاثیر چگونگی زمینه در اطالعاتی دادن و محیطی زیست

 به را ها آموزش و اطالعات این زنان عالوه به. نماید کمک زیست محیط آسیب به و تخریب کاهشِ به زندگی محیط سطح

. بود خواهد و طبیعت زیست محیط حافظ مختلف های عرصه در که شد خواهد تربیت نسلی و کرده خود منتقل فرزندان

 بین چشمگیری فاصلهء گیری، تصمیم سطوح در هم ، هنوز زنان توانمندسازی و جنسیتی برابری موضوع پذیرش رغم بنابراین

 بر پردازان نظریه از (. برخی1811روح افزا و اکرامی،دارد) وجود سازی تصمیم و گیری تصمیم با مشاغل مرتبط در مردان و زنان

 شكوفایی برای توسعه ریزان برنامه است الزم رو این از و است نشده کشف هنوز که هستند نیروهایی دارای زنان که باورند این

 ریزان برنامه توانند می دارند خانه مدیریت در مهمی نقش که زنان نمایند فراهم مناسب بستری ای بالقوه نیروهای چنین

 .باشند خود محله و خانه در زیست محیط اصالح

 نتیجه گیری 
 به. است ممكن غیر امری زنان یعنی جامعه پیكره از نیمی عظیم ذخیره از گیری بهره بدون توسعه اهداف به امروزه رسیدن     

 ساختارهای در آنان نقش ایفای نحوه و زنان مشارکت اجتماعی، توسعه و ملی اقتصاد نوسازی های شاخص از یكی دیگر، عبارت

 همین خاطر به دقیقا و هستند خاکی انسان ی دهنده پرورش و بخش حیات پروردگار، ی اراده به بنا زنان. است اقتصادی

 از حفاظت روزمره مشكالت حل در مؤثری بسیار نقش توانند می بردارند گام اگرآگاهانه که است وجودشان در نهفته طبیعت

 آن از غیرمستقیم یا مستقیم صورت به  و دارند زیست محیط با نزدیكی ارتباط همواره زنانچرا که  باشند زیست داشته محیط

 از بسیاری مسیر توانند می زنان. باشند داشته ویژه توجه محیطی زیست های فعالیت به که بجاست بنابراین،. شوند می مند بهره

 توجه با. می باشد زنان عهده بر فرزندان تربیت و نو نسل چرا که پرورش. دهند تغییر را زیست محیط ضد بر پرخطر رفتارهای

 انتقال عامل سرانجام و خانه مدیریت و مصرف فرهنگ اصالح محیطی، زیست سواد و فرهنگ انتقال اصلی عامل زنان این که به

 از زنان کنند بنابراین اگر می ایفا زیست محیط از حفاظت در مؤثری نقش هستند محیطی زیست دانش و معنوی میراث
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 اطرافیان و خانواده اعضای کودکان، در بسیاری تأثیر شوند، آگاه آن ها با مقابله های روش و محیطی زیست معضالت و مشكالت

 را زیست محیط نگهبان نقش خانه، از بیرون و خانه در کار و کودکان از مراقبت بر عالوه توانند می آنان. گذاشت خواهند خود

 .کنند ایفا هم

 پیشنهادها 
آموزشی جهت آگاهی حمایت سازمان های دولتی و غیر دولتی در آموزش و راه اندازی کارگاه های مثل  بستر سازی دولت -

 زنان از آثار زیست محیطی ناشی از مصرف کودها و سموم در کشاورزی 

 زیست محیط از حفاظت در مسؤولیت پذیری حس تقویتبرنامه ریزی و اتخاذ سیاست هایی جهت  -

دسترسی آنان به آموزش های رسمی و غیر در جامعه روستایی، در نقاط مختلف جهان زنان روستایی رغم نقش حیاتی  علی -

 بنابراین نیاز است که در این زمینه نیز اقدامات الزم صورت گیرد.رسمی محدود است 

 ...ها و  سفیدکننده و ها کننده پاک نظیر خانگى مصرف شیمیایىِ مواد محیطى زیست آثار از زنان آگاهى -

 دولتی در راستای حفاظت از محیط زیست غیر و دولتی های مشوق و ها محرک به کارگیری -

 منابع 
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Role of rural women in environmental protection with an emphasis on sustainable development 

Abstract 
Considering the importance of man as the goal of development on the one hand and the environment 

as the basis of human activities on the other, the issue of having a healthy environmental right was 

relevant for the current and future generations. Rural areas account for a large part of the population 

and the arenas of the country, and women as well as half of the population are closely related to the 
environment and benefit directly or indirectly from it. Sustainable development encompasses a range 

of economic, social and environmental issues that are one of the important dimensions of sustainable 

development of its environmental dimension. In this paper, with the advancement of the sustainable 
development of the role and position of women in preserving the environment as a key to achieving 

the goals of sustainable development, we propose solutions to achieve this goal.                                     
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