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بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر
بر عملکرد زنان در حفظ محیط زیست  

      
محسن نجفيان*
روح انگيز نامداری**

چکیده
تحقیق حاضر در پی یافتن عوامل  اجتماعی-اقتصادی  است که   بر عملکرد   
زنان در جهت حفظ محیط زیست اطراف خود و خانواده  آنان موثر است،. 
جامعه آماری این پژوهش  شامل کلیه دانشجو یان زن   دانشگاه آزاد اسالمی 
آبادان در سال تحصیلی 89-88. بود. در این مطالعه از روش نمونه گیری 
خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد . نمونه آماری 198 دانشجوی زن بود. 
روش پژوهش در این مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی بود.  نتایج حاصل 
از پژوهش  نشان داد  که عامل اجتماعی بیش   ازعامل اقتصادی بر عملکرد 

زنان در جهت حفظ محیط زیست شهرستان آبادان تاثیر دارد.

کلید واژگان: محیط زیست ، زنان، عوامل اقتصادی  ، عوامل اجتماعی

*دانشگاه آزاد اسالمی،واحدآبادان،گروه مدیریت بازرگانی،آبادان ، ایران.
)namdari52@ gmail.com دانشگاه آزاد اسالمی، واحدآباذان، گروه مدیریت بازرگانی ،آبادان ،ایران.)نویسنده مسئول**

مقاله حاضر بر گرفته از طرح پژوهشی بررسی عوامل اجتماعی –اقتصادی موثر بر عملکرد زنان در حفظ محیط زیست 
شهرستان آبادان89-1388می باشد.
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مقدمه
 آدمی باید دریابد که نمی تواند ارباب عالم باشد و بر طبیعت سیطره یابد، بلکه مهمان یا پشتکار 
با محیط است،  در دنیای کنونی که از بین بردن حقوق محیط زیست بسیار گسترده در حال انجام 
می باشد، اندیشه بر آن است که تنها راه جلوگیری از این خطر یاری جستن از زنان است. زیرا، 
دامان مادر اولین مدرسه ای است که هر کودک، عالوه بر الفبای عشق،با خوب وبد زندگی آشنا 
می شود. پس گزافه نیست اگرنقش و سهم زنان را در پی ریزی آینده جوامع بسیار بیش از نیمه 
بدانیم. زنان همواره ارتباط نزدیکی با محیط زیست دارند وبه صورت مستقیم یا غیر مستقیم از 
آن بهره مند می شوند. بنابراین بجاست که به فعالیتهای زیست محیطی آنها توجه ویژه شود. زنان 
می توانند مسیر بسیاری از رفتارهای پرخطر ضد محیط زیست را تغییر دهند. اگرزنان از مشکالت 
زیست محیطی وروشهای مقابله با آنها آگاه شوند، تاثیر بسیاری در کودکان، اعضای خانواده و 
اطرافیان خود خواهند گذاشت. آنان می توانند عالوه بر مراقبت از کودکان  وکار در خانه و بیرون 
از خانه، نقش نگهبان محیط زیست را هم ایفا کنند. امروزه موضوع محیط زیست بیش از هرچیز 
موضوعی اجتماعی ونه امری فنی، شاید 90 درصد مشکالت محیط زیست کشور  مربوط به رعایت 
نکردن قانون) ودر بعضی موارد کمبود یا ضعف قانون(، کمبود آموزش اصول محیط زیستی پایه، 
بی ثباتی اجتماعی و اقتصادی  باشد. درصد کمی از مشکالت مانند گرمایش زمین از نوع تخصصی 

و پیچیده  می باشد.  به گونه ای که حتی کشورهای پیشرفته هم نتوانسته اند آن را حل کنند.
از  مقاله ای  پایدار" عنوان  در حفظ محیط زیست و توسعه  آنان  مشارکت  ضرورت  و  "زنان 
سلطانی )1378( است. او به اصل بیستم منشور زمین 1992 ریو اشاره می نماید که درآن به مشارکت 
زنان تاکید شده است. سومین بخش از متن نهایی دستورکار، به تقویت نقش گروه های اجتماعی 
به ویژه زنان در حرکتهای اجتماعی و زیست محیطی اختصاص یافته و بر رفع موانع مشارکت زنان، 
ارزیابی اثرات مشارکت زنان در برنامه محیط زیست و حل مشکل بی سوادی آنان و امکانات 
بهداشتی و اشتغال تاکید شده است. سلطانی تدوین برنامه ای با عنوان "عزم ملی برای حفاظت از 
محیط زیست" را از جمله اقداماتی می داند که در آن استفاده از توان بالقوه زنان در راستای حفظ 

محیط زیست توجه شده است.
فارسی منفرد )1376( در پژوهشی "فعالیتهای زیست محیطی زنان" به موارد چندی اشاره دارد. 
او فعالیتهای 5 ساله نمایندگی دفتر امورزنان در سازمان حفظ محیط زیست را در طی سال 71-75 
بر اساس زنان شاغل، طرحها و مقاالت زیست محیطی،تاسیس سازمان های غیردولتی، شرکت در 
سمینارهای داخلی و خارجی... طبقه بندی نمود که تمامی موارد .رو به رشد و فزونی داشته   است. 
او در بخش دیگری تاسیس جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست را با هدف پشتیبانی از 
اصل پنجاهم قانون اساسی کشور و تاسیس انجمن زنان طرفدار توسعه پایدار، را از جمله اقدامات 

اساسی به منظور تبادالت مشارکت زنان در امر حفظ محیط زیست می شمارد.
از  پیشگیری  در  روستایی  زنان  نقش  عنوان"بررسی  تحت  پژوهشی  در   )1378( راد  آصفی   
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تخریب و آلودگی محیط زیست" به مشکالتی که برسر راه حفاظت از محیط زیست وجود دارد 
اشاره می کند که از آن جمله بهره برداری بی رویه از مراتع و جنگلهاست که موجب کاهش 
آبهای زیر زمینی و فرسایش خاک می شود، همچنین ناآگاهی زنان از اثرات زیست محیطی مواد 
شیمیایی خانگی از قبیل پاک کننده ها و سفیدکننده ها، عدم به کارگیری وسایل ایمنی در کاربرد 
موادشیمیایی، حشره کش ها، هدایت و نظارت مسئولین و دست اندرکاران در قالب طرح های 

مشارکتی است.
طاهری وراحمی )1383(  نتایج حاصل از پژوهش خود را چنین گزارش کردند که میزان آگاهی 
افراد شرکت کننده باسطح تحصیالت باالتر در رابطه با عوامل  مختلف  زیست محیطی زیست 
بیشتراز افراد با تحصیالت کمتر بود و افراد احساس مسئولیت برای اصالح مشکالت موجود در 
محیط زیست را در حدود 30درصد مربوط به خود و60درصد مربوط به دولت می دانستند عملکرد 

افراد در رابطه با حفظ محیط زیست بستگی به امکاناتی دارد که در اختیار دارند.
رمضانی )1388( در تحقیق خود عدالت زیست  محیطی را به سه جنبه عدالت میان انسان ها در 
تقسیم بهره مندی ازمحیط زیست، عدالت میان نسل های کنونی و آینده بشریت، و عدالت میان 
به  گونه ها )انسان ودیگرگونه ها( تاکید دارد بدین ترتیب، در رویکرد زیست محوری، احترام 
محیط زیست، تنها به خاطر خود محیط زیست، ونه بخاطر سودی که  برای انسان دارد، صورت 
در  نقش های گوناگون  انجام  توانایی  و  نیمی از جمعیت جهان  از  یش  داشتن  با  می گیرد.زنان 
جامعه می توانند افزون بر تکالیف خانوادگی،در حرکتهای اجتماعی، که یکی ا ز آن همکاری در 

نگاهداری از محیط زیست است، نقش آفرینی کنند.
افشار نادری، )1389( گزارش می کند که آگاه نبودن زنان از عواملی است که باعث تخریب 
محیط زیست می گردد ویکی از مهمترین اقدامات در جهن بهبود حفظ محیط زیست آگاهی زنان 
است. بدون شک تحوالت اجتماعی که اکنون مشاهده می شود از لحاظ افزایش میزان سود و سطح 
زندگی دارای اثر مثبت خواهدبودولی ضمنا همین تحوالت از لحاظ الگوی مصرفی افزایش مصرف 
انواع مواد سمی و مصنوعات مانند آفت کش ها، حشره کش ها،پالستیک ها و غیره اگر با آگاهی 
بیشتر و راهنماییهای صحیح همراه نباشند اثرات نا مطلوب خواهند داشت. او می نویسد شرایط 

اقلیمی و سن و تعصبات محلی نیز در برخی موارد در محیط زیست تاثیر نا مطلوب می گذارد.
ویکس1)1999( اشاره می نماید که از ضرب سه عامل اندازه جمعیت و وفور سرانه مصرف و 

تاثیر تکنولوژی برای عرضه هرواحد مصرف تاثیر کلی محیط زیست حاصل می شود
سی سر چال 2)2001(  عنوان  می کند  تقاضای جهانی برای استفاده از منابع طبیعی سالمت محیط 
را با خطر مواجه ساخته و تنها راه مقابل با این خطرایجاد گروه های  دولتی و خصوصی )مانند 
سازمانهای حفاظت از محیط زیست(، وآموزش مردم در این خصوص است. او بیان می کند که 

1. Weeks
2. Cesar Chelala
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زنان می توانند فعالترین مشارکت کنندگان در زمینه حفاظت از محیط زیست باشنددر صورتیکه 
آنان را آگاه ساخت.

نیازهای فرزندان  سن1)1990( زنان را دارای مسئولیتهای فرزندآوری وتامین منابع کافی برای 
بهداشتی و آموزشی می داند،و می نویسد که در کشورهای در حال  تغذیه، مراقبتهای  ازجهت 
ارتباط  امرار معاش در  مثل آب، غذا هستند.آنها جهت  اولیه خانواده  منابع  زنان مسئول  توسعه، 

مستقیم با محیط زیست هستند.
هوین2)2005( به نقش مشارکت زنان مهم آنها در حفظ محیط زیست تاکید می نماید. او بر این 
نکته تاکید دارد که تجارب صندوق زیست محیطی سیدا نشان می دهد که حمایت کردن از زنان 
فعال، اثرات زیادی بر آگاهی های عمومی و  موضوعات محیط زیستی مثل آموزش زیست محیطی 

داشته است. 
  اوفی-مانو3 )2009ژاپن( تحقیقی در زمینه جنسیت و محیط زیست در میان کارکنان شرکتهای 

ژاپنی انجام دادو چنین نتیجه 
گرفت که در محیط های صنعتی و خدماتی که مردساالری حاکم است، زنان عملکرد و نگرش 
مثبت  باالیی نسبت به محیط زیست اطراف خود در مقایسه با مردان دارند، این مطالعه نیز نشان داد 
که زنان عالقه مندی بیشتری جهت شرکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های حفاظت از محیط 

زیست از خود نشان می دهند.
باتوجه به مطالب ارائه شده و تاثیر نقش و مشارکت زنان در حفظ محیط زیست، کاهش مصرف 
انرژی، استفاده  با شیوه صحیح مصرف منابع، روشهای صرفه جویی در مصرف  و آشنایی زنان 
نمودن یا عدم استفاده از کاالهای یکبار مصرف، نحوه برخورد با زباله های سمی خانگی، آگاهی 

شیوه بازیافت مواد،از جمله مواردی است که دراین پژوهش مورد توجه قرار گرفته اند.

جامعه آماری وروش نمونه گیری
جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان زن در حال تحصیل دانشگاه آزاد اسالمی آبادان در 
رشته های مختلف در نیمسال دوم 89-1388 بوده اند. شیوه نمونه گیری بصورت خوشه ای چند 
مرحله ای بوده است. به این صورت که ابتدا   8 مشخصه کالسی بصورت تصادفی  از مشخصه های 
کالسها انتخاب گردید و از بین دانشجویان زن حاضر در کالس بصورت تصادفی  نمونه گیری 
شده است. نمونه جمع آوری شده شامل 198 زن می باشد که دارای دامنه سنی 56-19  با میانگین 

سنی28/17 و انحراف معیار 7/02  سال می باشد. 

1. Sen
2. Huyen 
3. Ofei-Manu
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 ابزار اندازه گیری
 برای سنجش عملکرد زنان نسبت به محیط زیست مقیاس ارائه شده در پژوهش محمدی نیا)1380(

می باشد. این مقیاس دارای 13 گویه)مانند :چقدر از وسایل یکبارمصرف استفاده می کنید ؟ یا 
چقدر به کاشتن گل و گیاه اقدام می کنید؟( است که هریک از آنها با طیف لیکرت )خیلی کم=1 
تا خیلی زیاد =5(   اندازه گیری می شود.ضریب پایایی آلفای کرونباخ برای مقیاس کلی عملکرد 
نسبت به حفظ محیط زیست در این پژوهش 61/ 0به دست آمده است. دیدگاهها  ی مربوط به 
عوامل اقتصادی و اجتماعی در ارتباط با محیط زیست  با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بود  که 
هر کدام شامل 10 گویه هستند)چقدر از درآمد خودرا جهت حفظ محیط زیست هزینه می کنید؟. 
نمونه ای است از گویه اقتصادی، و چقدر در تشکلهای مربوط به محیط زیست شرکت می کنید؟ 
نمونه ای است از گویه های اجتماعی  ( که هریک از گویه ها با طیف لیکرت ) خیلی کم 1 تا خیلی 
زیاد 5(  اندازه گیری شده اند. مجموع گویه ها برای هر یک از عامل ها به عنوان دیدگاه اقتصادی 
و اجتماعی در نظر گرفته می شود. مقدار ضریب پایای آلفای کرونباخ برای عامل اجتماعی 0/63 

و عامل اقتصادی 0/71 به دست آمده ا ست. 

یافته های پژوهش

وعوامل    34/21 اجتماعی  عوامل  و   40/94 عملکرد  میانگین  که  می دهد  نشان  فوق  جدول 
اقتصادی 37/61 می باشد.

فرضیه اول: بین عوامل اجتماعی با عملکرد زنان در حفظ محیط زیست رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم: بین عوامل اقتصادی با عملکرد زنان در حفظ محیط زیست رابطه وجود دارد.

فرضیه سوم: بین عوامل اجتماعی و اقتصادی  با عملکرد زنان در حفظ محیط زیست رابطه وجود دارد.

بیشینهکمینهکشیدگیچولگیانحراف معیارمیانگینمتغییرها

392255/-0/330-40/946/60عملکرد
0/092348-34/214/980/18اجتماعی
0/472549-0/25-37/615/33اقتصادی

)N=198 ( جدول 1 : آماره ها توصیفی متغییرهای پژوهش

اقتصادیاجتماعیمتغیر

)0/025(0/16)0/000(0/305عملکرد
)0/000(0/39اقتصادی

جدول 2: همبستگی بین متغییرهای پژوهشی
)مقدار درون پرانتز سطح معنی داری آماره آزمون(
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با توجه  به جدول فوق بین عملکرد در جهت حفظ محیط زیست و عوامل اجتماعی رابطه مثبت 
معنی دار وجود دارد 

)p<0/01 و r=0/31( بنابراین در سطح خطای یک درصد می توان ادعا کرد که بر خورداری 
از سطوح باالتر اجتماعی باعث افزایش عملکرد در جهت حفظ محیط زیست می گردد.رابطه بین 
عملکرد و عوامل اقتصادی نیز رابطه معنی دار را نشان می دهد r=0/16 و p=0/05. بین عوامل 
نیز رابطه مثبت و معنی داری مشاهده    اجتماعی و اقتصادی  و عملکرد  نسبت به محیط زیست 
می شود. r=0/39 و p=0/01. فرضیه چهارم: بین عوامل اجتماعی و اقتصادی با عملکرد حفظ محیط 

زیست رابطه چندگانه وجود دارد.

ثابت و متغییرهای اجتماعی و  از جدول 3  مشاهده می شود که در مدل 1که شامل ضرایب 
اقتصادی برای پیش بینی عملکرد محیط زیست است. مقدار ضریب همبستگی چندگانه 0/31 و 
 F فقط 8/6% تغییرات متغیر عملکرد با عوامل اجتماعی و اقتصادی بیان می شود همچنین آزمون

نشان می دهد که فرض رابطه خطی بین عملکرد با عوامل اجتماعی و اقتصادی پذیرفتنی است 
)P<0/01 و F=10/233(. در مدل 2 که فقط شامل متغییر اجتماعی است مقدار همبستگی 0/305 
می باشد  و 8/8% تغییرات عملکرد را می توان با این عامل بیان نمود همچنین بین عامل اجتماعی و 

 )F=20/119  و  P<0/01عملکرد رابطه خطی وجوددارد

در جدول 4ضرایب رگرسیون برای مدل 1 و 2 گزارش شده است همانطور که دیده می شود 
در مدل اول ضریب عامل اقتصادی معنی دار نیست )  P<0/05  و B =27/167( بعد از خروج 

مدل
ضریب همبستگی 

     R
ضریب تعیین  

     R2

ضریب تعیین تصحیح 
R2شده

مقدارFpخطای معیار

10/310/0950/0866/28210/2330/000
20/300/0930/0886/27220/1190/000

جدول 3: ضرایب همبستگی چندگانه روش رگرسیون چندگانه به روش برگشتی

مدل
پیش بیني
کننده ها

ضرایب استاندارد شدهضرایب استاندارد نشده
tP

Bبتاخطاي معیار

1
6/8550/000-25/813/77ثابت

0/3780/0980/2873/8710/000اجتماعی
0/0580/0910/0470/6390/524اقتصادی

2
8/7580/000-27/1673/102ثابت

0/4020/090/3054/4850/000اجتماعی

جدول 4: ضرایب رگرسیون عوامل اجتماعی و اقتصادی با عملکرد
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   P<0/01 (و ضریب عامل اجتماعی) B=167/27   و P<0/01( این عامل در مدل 2 ضریب ثابت
B=0/402( هردو در سطح خطای یک درصد معنی دار هستند بنابراین مدل نهایی بصورت زیر 

خواهد بود.
)عامل اجتماعی(0/402 +27/167=عملکرد نسبت به محیط زیست بنابراین فرضیه چهارم پژوهش 

مورد تایید قرار گرفت.
فرضیه پنجم:  براساس عوامل اجتماعی و اقتصادی زنان چند دسته هستند.

شکل)1( نشان دهنده تغییرات معیار اطالع بیزی در مقابل تعداد خوشه ها می باشد. با توجه به این 
شکل کمینه در تعداد خوشه ها مساوی با 2 دیده می شود )BIC= -76/22( بنابراین برای فرضیه 5 

می توان گفت که با عوامل اجتماعی و اقتصادی زنان نسبت 
به محیط زیست به دو دسته یا 2 خوشه تفکیک می شوند.

فرضیه ششم: بین عملکرد زنان در دسته های مختلف تفاوت وجود دارد.

عامل  برای  اند.  گرفته  قرار  دوم  در خوشه  زنان   N=87 و اول  در خوشه  زنان   N=111تعداد
اجتماعی میانگین خوشه اول و خوشه دوم اختالف معنی داروجوددارد با توجه به مقدار میانگین 
مشاهده می گردد که سطح میانگین عامل اجتماعی در خوشه اول بیشتر خوشه دوم است. همچنین 
  T= 17/58و P <0/01( برای عامل اقتصادی نیز بین خوشه های اول و دوم اختالف معنی دار است

0

100

200

300

-100
0 1 2 3 4 5 6 7 8

BI
C

مقدارpدرجه آزادیTانحراف معیارمیانگینتعدادخوشهمتغیر

اجتماعی
111136/504/57

8/51960/000
28731/303/84

اقتصادی
111141/293/08

17/581960/000
28732/923/61

جدول 5: مقایسه میانگین های دیدگاه ه ها اقتصادی و اجتماعی به محیط زیست

شکل 1: مقادیر اطالع بیزی در مقابل تعداد خوشه ها
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توجه به مقدار میانگین خوشه اول میانگین بیشتری برای عامل اقتصادی نسبت به خوشه دوم دارد. 
بنابراین  فرضیه ششم تائید شده )با توجه اینکه خوشه اول برای هردو عامل اقتصادی و اجتماعی 
مقدار متوسط بیشتری نسبت به خوشه دوم دارد می توان این خوشه را دیدگاه مثبت به محیط زیست 

دانست و دیدگاه دوم را دیدگاه منفی نامید(. 
فرضیه هفتم: بین عملکرد زنان نسبت به محیط زیست با توجه به دیدگاههای مثبت و منفی براساس 

عوامل اجتماعی و اقتصادی تفاوت وجود دارد.

با توجه به مقدار میانگین هریک از خوشه ها می توان نتیجه گرفت زنان که دارای دیدگاه مثبت 
نسبت به محیط زیست. )T=3/86 وp<0/01(  هستند عملکرد باالتری در حفظ محیط زیست نسبت 

به گروه دیگر دارند.باتوجه به جدول فرضیه هفتم مورد تایید قرار گرفت.

نتیجه گیری
طبق گزارش های به عمل آمده، جمعیت شهری جهان از 2/86 میلیارد نفر درسال 2000 میالدی به 
4/98 میلیارد نفر در سال 2030 خواهد رسید. که از 2/12 میلیارد اضافه جمعیت پیش بینی شده، تنها 28 
میلیون نفر در شهرهای کشورهای توسعه یافته و تقریبا حدود 2میلیارد نفر در شهرهای کشورهای در حال 
توسعه و جهان سوم ساکن خواهندشد. نرخ رشد جمعیت شهری جهان ساالنه 1/8% و نرخ رشد جمعیت 
روستایی 0/1% پیش بینی شده است. تا سال 2030 حدود 60% جمعیت جهان درشهرها زندگی خواهند 

کرد و بیشتر جمعیت شهرنشین جهان در شهرهای باالی یک میلیون نفرسکونت خواهند یافت.
این افزایش جمعیت به معنای از بین رفتن منابع طبیعی وتبدیل این منابع به کاالهای مصرفی ودر 
نهایت تولید آالینده ها و زباله ها بیشتر در محیط زیست است، که با توجه به اصل تنگنای محیط باید 
نوع و میزان تولید ضایعات و آلوده سازی با توانایی جذب و هضم سیستم شهری متناسب باشد.  بیشتر 
شهرهای بزرگ کشورهای در حال توسعه،با مسائل و مشکالت زیست محیطی فراوانی مواجه می شوند 
که ناشی از نبودن امکانات مناسب خدمات اولیه شهری است.برای مثال عدم جمع آوری به موقع زباله ها 
موجب بوی نامطبوع و افزایش مسائل عمومی و عضویت در نهادها و انجمن های داوطلبانه ومدنی در 
میان شهروندان)سرمایه اجتماعی(،. عادات اجتماعی خوب وبد روی تولید سرانه مواد زائد موثراست. 
پایبندی به دین و تعلیمات مذهبی برای جلوگیری از اسراف و تبذیر، قناعت، مذمت پرخوری و......

همگی در تولیدسرانه زباله نقش اساسی دارند.از طرف دیگر ریخت و پاش و عدم توجه به حفظ منابع 
منجر به افزایش میزان تولید سرانه مواد زائد شده است. برای مثال  استفاده کمتر از پالستیک و ظروف 

pمقدار درجه آزادی T انحراف معیار میانگین تعداد عملکرد

0/000   196 3/86
6/29 48/42 111 مثبت
6/42 38/97 87 منفی

جدول 6:  مقایسه عملکرد نسبت به محیط ز یست دیدگاه های مثبت و منفی  به محیط زیست
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یکبار مصرف که پانصد سال وقت برای تجزیه آنها الزم است، در صورتی که در سطوح گسترده ای به 
آن عمل شود به حفاظت محیط زیست کمک شایانی خواهد کرد. اگر زنان از فرهنگ مناسبی در زمینه 
مصرف آب برخوردار باشند با انتقال این فرهنگ به اعضای خانواده می توانند ساالنه 150 هزارلیتر آب 
در خانواده صرفه جویی کنند. با توجه به جدول 2 در این مطالعه می توان بیان نمود که برخوردا ز سطوح 
باالتر اجتماعی )تحصیالت فرد، تحصیالت والدین، ارتباط با دیگران و مشارکت در سازمانها ی حمایت 
از محیط زیست و پایبندی به دین( در عملکرد زنان در حفظ محیط زیست تاثیر مثبت  داشته، همانطور 
که عوامل اقتصادی )از جمله درآمد خانواده، سطح زندگی...( تاثیر گذاراست. این نتایج با نتایج حاصل 
از تحقیقات انجام شده توسط آصفی راد، راحمی و طاهری، رمضانی، زنان نسبت به عملکردشان در 
جهت حفظ محیط زیست با هم تفاوت دارد و دو دسته می باشد. دیدگاه مثبت و منفی که بر عملکرد 
آنها تاثیر گذار است. در پژوهش انجام شده توسط پائول اوفی-مائو در سال 2009  نیز این نتیجه تاییدشد. 
زنانی  که نگرش مثبت باالیی نسبت به محیط زیست دارند عملکرد باالیی از خود نشان داده اند. در 
جداول 5و6 نشان داده شده است که عوامل اجتماعی نسبت به عوامل اقتصادی در جامعه آماری پژوهش 
بر عملکرد زنان بیشتر تاثیر گذار است. تجربه کشورهای غنی و توسعه یافته حاکی از این ادعا است. انسان 
در هر سطحی از توسعه بر محیط زیست تاثیر می گذارد، جمعیت، مصرف سرانه و آسیبهای محیطی 
ایجادشده با استفاده از فن آوری برای تولید آنچه مصرف می گردد، بیشترین تاثیر را بر محیط زیست 
جهانی گذاشته است. 20 درصد از مردم جهان که در کشورهای غنی زندگی می کنند مصرف 86 
درصد از کاالهای تولیدی را به خوبی اختصاص می دهند، در صورتی که 20 درصد از جمعیت که در 
کشورهای فقیر زندگی می کنند فقط 1/3 درصد از کاالهای تولیدی را مصرف می کنند. یک فرزند 
متولد شده در یک کشور صنعتی و پیشرفته )غنی( بیش از 30 تا 50 نوزاد متولد شده در کشورهای در 
حال توسعه به محیط زیست آسیب وارد می آورد. تالش کشورهایی که وضعیت اقتصادی مناسب دارند 
از جمله ژاپن،کره جنوبی، چین و...برای دخالت دادن زنان در امور تصمیم گیری جهت حفظ محیط 
زیست و ارائه برنامه های دولتی  و خصوصی جهت دادن آگاهی و آموزش به زنان بیانگر این مطلب 
است که وضعیت اقتصادی در نگرش مثبت به محیط زیست در مقایسه با عوامل اجتماعی از برتری 
برخوردار است و این در پژوهش حاضر تایید شده است. رفاه اقتصادی و درآمد باال به معنای استفاده 
بیشتر از ظروف یکبار مصرف، استفاده بیشتر از موادشوینده... و غیره که همه این آسیب های وارد شده به 
محیط زیست از وضعیت اقتصادی مناسب ناشی می گردد. حال اگر زنان از نظر اجتماعی مانند مشارکت 
در تصمیم گیری های دولتی در خصوص حفظ محیط زیست دخالت داشته باشند، بیشتر می توانند در 
این راستا قدم بردارند. براساس  نگرش اکوفمینیستی زنان ارتباط نزدیکتری با محیط زیست دارند و 

می توانند مشارکت و همکاری سازنده ای در حفظ محیط زیست داشته باشند. 

پیشنهادات:
1-فراهم کردن امکان مشارکت زنان،  به ویژه زنان بومی، در تصمیم گیری مربوط به محیط زیست، 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

98

در همه سطوح، به ویژه در مورد مدیریت،طراحی، اجرا، ارزیابی طرح های مربوط به محیط زیست
2-هم آهنگ کردن افکار عمومی، نسبت به مسائل محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی، که زنان در 

آن بهره گیرنده اند
3-آسان سازی دسترسی زنان به اطالعات محیط زیستی

-تشویق کردن زنان برای شرکت در گروه های NGO  که در عرصه  حفظ محیط زیست فعالیت 
می کنند.

5-گنجاندن مطالب مربوط به محیط زیست در کتب درسی بخصوص در دوره های ابتدایی
6- استفاده بیشتر از رسانه های جمعی  جهت ارتقاء آگاهی در خصوص حفظ محیط زیست

منابع

آصفی راد، زهرا.)1378(. بررسی نقش زنان روستایی در پیشگیری از تخریب  و آلودگی محیط زیست.
مجله اقتصاد جهادکشاورزی و توسعه روستایی ص25-40 شماره 226 سال نوزدهم 

افشارنادری،افسر)1389(. زنان و محیط زیست)1( ، نتیجه گیری از یک بررسی سازمان حفاظت از  
محیط زیست ، اتسان شناسی وفرهنگ

رمضانی قوام آبادی،محمدحسین .)1388(. مشارکت و نقش زنان در حقوق بین الملل محیط زیست.
تهران فصلنامه مطالعات اجتماعی-روانشناختی زنان صص 53-75،شماره3،

سلطانی ،محمود)1378(. زنان وضرورت مشارکت آنان در حفظ محیط زیست وتوسعه پایدار،فصلنامه 
محیط زیست ، شماره29

طاهری،منصور ،راحمی،شمسی) 1388(. " ارائه راهکارهاي ضروري در توسعه فرهنگ زیست محیطي"، 
اولین کنفرانس راهکارهای توسعه فرهنگ محیط زیست

فارسی  منفرد ،شهال. )1388(. فعالیتهای زیست محیطی زنان،انجمن زنان ایرانی طرفدارتوسعه پایدارو 
محیط زیست      

محمدی،عباس)1389(.  محیط زیست امری اجتماعی ،انجمن کوه نوردان ایران 15، روز جهانی محیط 
زیست 15خرداد.

Cesar Chelala(2001) .What women can do for the environment, The Japan Times, 
www:japantimes.co

Huyen T.D,( "'Women's Participation in Natural Resources Management and. Environmental Pro-
tection in Vietnam"

Ofei-Manu, Paul(2009) .Gender and environment in Japanese workplace, international Journal of 
innovation and sustainable Development-vol,4,no2/3 pp.150-164

Sen, K.(2001). Women and  environment . 
Weeks,John Robert, (1991)Population: an introduction to concepts and issues ,  Department of 

Geography .San Diego State university

بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر عملکرد زنان در حفظ ...

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

