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چكيده
زمينه و هدف :در بیست و یکمین اجالس ریو ،زنان به عنوان یکی از گروههای اصلی در دستیابی به توسعه پایدار در نظر گرفته شده اند.
براساس خط مشی اقدام در اجالس ریو ،سیاست هایی که زنان و مردان را به طور یکسان در بر نگیرد ،در بلندمدت موفق نخواهد بود.
مقاله حاضر با هدف تحلیل اثرات فعالیتهای اقتصادی زنان در پایداری محیط زیست نواحی روستایی شهرستان بویراحمد انجام شده
است.
روش بررسی :تحقیق حاضر ،توصیفی ـ تحلیلی است و جامعه نمونه  6روستا از دهستان لوداب است .از این رو جمعیت زنان روستایی
شهرستان بویراحمد در سرشماری سال  0931شامل  091030نفر جامعه اصلی تحقیق را تشکیل می دهد .جامعه نمونه تحقیق نیز 901
فعال اقتصادی زنان روستایی که در امر تولید مشارکت داشته اند ،به صورت تصادفی در روستاهای منتخب تعیین شده است .جمع آوری
دادههای تحقیق عالوه بر بررسیهای کتابخانهای ،از طریق مطالعات میدانی و پرسشنامه تهیه شده است .در نهایت تحلیل داده ها براساس
نرم افزار  Spssصورت گرفته است.
یافتهها :یافتههای نشان داد که نخست متناسب با افزایش نیروی کار زنان در فعالیتهای اقتصادی روستایی و تولید محصوالت کشاورزی
و دامی بر میزان پایداری نواحی روستایی افزوده میشود.
نتيجهگيری :سپس بررسی ها نشان داد که پایداری محیط زیست نواحی روستایی به نسبت فاصله از مرکز شهرستان ارتقاء می یابد و در
نهایت در میان روستاهای مورد بررسی روستاهای دهنو و حیدرآباد سفلی در باالترین سطح و روستاهای ده چل دم لوداب ،آزادی و
قلندری درسطح متوسط و روستای آبمورد در پایین ترین سطح قرار داشته است.
واژههای کليدی :زنان روستایی ،اقتصاد روستایی ،اکوسیستمهای روستایی ،محیط زیست روستایی ،پایداری محیط زیست.
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Abstract
Background and Objective: In twenty-first Rio Summit, women were considered as one of the main
groups in achieving sustainable development. According to action policy at Rio summit, those policies
which not treat men and women as same will not be successful in the long run. This paper aims to
analyze the effects of the economic activities of rural women in environmental sustainability in rural
areas of Boyer Ahmad.
Method: The present study is analytical-descriptive and sample size is six villages in Ludap district.
Hence the rural female population in Boyer Ahmad in 2011 census included 120,591. The samples
consisted of 250 economically active rural women who were involved in the production which were
randomly selected. In addition to the survey research data collection library, through field studies and
questionnaires have been prepared. The data analysis was done by software Spss.
Results: The results showed that the prime proportional to the increase in female labor force in rural
economic activity and production of crops and livestock on the sustainability of rural areas will be
added.
Conclusion: The results showed that the environmental sustainability of rural areas is improved with
more distance from the city center finally, among the surveyed villages Dehnoo and Hyderabad Sofla
were at the highest level and those Dahchel Ludap, Azadi, Ghalandari were in moderate level and
Abmored village was at lowest rate.
Keywords: Rural Women, Rural economy, rural ecosystems, rural environment, environmental
sustainability.
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زمينه و هدف
در سالهای اخیر ،بحـران زیسـت محیطـی را بـا هـی مشـکل

ضروری است .چنانکـه در چشـم انـداز توسـعه کشـور در افـق

جهانی دیگر ،نمی تـوان مقایسـه کـرد .در واقـع تـاکنون هـی

91ســاله ،ارتقــای نقــش و جایگــاه زنــان در توســعه اقتصــادی،

مشکلی این چنین بر تمام مسائل عصر و سیاره ما ،اثرگذار نبوده

اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و زیسـت محیطـی کشـور از جملـه

است ( .)0بدون شک بحرانهای زیست محیطی معاصر ،زاییـده

اهداف و سیاست های کلی محسوب می شود ( .)9در واقع زنان،

اندیشههای مادینگر ،توسعه طلب ،سـلطه جـو و پیامـد نـاگوار

فرهن

سازان توسعه پایدار به شمار میآیند .حضـور کارآمـد و

اشتهای سیریناپذیر رهبران سیاسی ،مدیران اقتصادی و در یک

فعال زنان و نیز توانمندسازی آنها در چـارچوب بهبـود سـطح

کالم معلـول کـ اندیشـی یـا جهالـت عملـی انسـان در جهـان

زندگی ،مشارکت در تصمیم گیریهای کالن توسعه و دسـتیابی

اســت( .)9در همــین راســتا در ســال  ،0390ســازمان ملــل،

آنها به جایگاه برابر در پرتو رشـد اقتصـادی و اجتمـاعی و نیـز

سمیناری در خصوص محیط زیست و توسعه در شـهر فـونکس

آموزش مسائل زیست محیطی باعث می شود که فرآیند آموزش

سوئیس برگزار کرد .در ایـن اجـالس ،ریشـهی مسـائل زیسـت

و در نتیجه حفاظت از محیط زیست تا درونـیتـرین الیـههـای

محیطی در فقر و صنعتی شدن شـناخته شـد .ایـن موضـو در

اجتما نفوذ کرده و بدون متحمل شدن هزینههای مازاد به طور

اجالس استکهلم سوئد در  0399نیـز دنبـال شـد .سـرانجام در

غیرمستقیم بسیاری از افراد جامعـه آمـوزش دیـده و بـا توجـه

سال  0399کمیسیون برانتلند ،دغدغـهی محـیط زیسـت را بـا

مسنولیت چند سویه زنان و نیز نقش آنها در تربیت نسلهـای

مفهوم توسعه پایدار در هم آمیخت (.)9

آینده ،فرهن

توسعه پایدار فرآیندی است که با سـازماندهی و تنظـیم رابطـه

در این بین ،مناطق روستایی به منظور تأمین معیشت و نیازهای

انسان و محیط و مدیریت بهره برداری از منابع و محیط زیست،

خود ،وابستگی باالیی به منابع طبیعی دارد( .)3بنابراین پایداری

دستیابی به تولید فزاینده و مسـتمر ،زنـدگی مطمـنن ،امنیـت

زیست محیطی این مناطق ،در تحقـق اهـداف توسـعه ملـی بـه

غذایی ،عدالت و ثبات اجتماعی و مشارکت مردم را تسهیل می-

منظور مقابله با بیابان زایی و خطرهای ناشی از خشکسـالیهـا،

نماید .بدین ترتیب ،حفاظت و نگهداری منابع بـا رویکـرد رفـاه

مقابله با فرسـایش و تخریـب خـا  ،حفـ و نگهـداری منـابع

پایدار و برابری نسلهای حاضر و آینده در جهـت بهـرهبـرداری

طبیعی و نیز خرده اقلیم ها ،حائز اهمیت میباشـد ( .)9ایـن در

بهینه از ذخایر سرمایهای را میتوان هسته مرکزی توسعه پایدار

حالی است که محیط زیسـت بسـیاری از روسـتاهای کشـور بـا

محسوب نمود( .)4به عبارتی ،مسنله حفاظت از محیط زیست و

تهدیدات شدیدی از قبیل گسترش بیابان ،تخریـب جنگـلهـا و

منابع آن ،یکی از ابعاد مهم توسعه پایدار است کـه سـایر ابعـاد

مراتع ،تغییر کاربری اراضی زراعی ،پایین رفتن سطح سفرههای

توسعه در ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با ایـن بعـد قـرار دارد

آب زیرزمینی ،رانش زمین و غیره مواجهاند ( .)01بـا توجـه بـه

( .)0با توجه به اینکه در دنیای کنونی محیط زیست به صـورت

معضـالت موجـود در روسـتاهای کشـور و چـالشهـای زیسـت

سـازی در جهـت

محیطی که بدان اشاره گردید ،ضرورت و اهمیت انجـام ارزیـابی

صیانت از محیط زیست مبتنی بر توسعه پایـدار ضـروری اسـت.

وضعیت محیط زیست در منـاطق روسـتایی ،قبـل از هـر گونـه

زیسـت

برنامه ریزی ،آشکار است .این بدان معناسـت کـه لـزوم برنامـه

محیطی و ضرورت ایجاد بسترهای الزم جهـت نیـل بـه توسـعه

ریزی دقیق و بهره گیـری از راهبـرد هـا و راهکارهـای مناسـب

پایداری امری است که جهانیان آن را پذیرفتـه و بـر آن تأکیـد

توسعه نظام زیست محیطـی روسـتایی بـا توجـه بـه شـرایط و

دارند( .)6با توجه به دیدگاههای موجود در زمینه زنان و توسعه،

وی گیهای هر منطقه ،به طور فزایندهای احسـاس مـیشـود .بـا

بهبود و جایگاه و ارتقای شـاخ هـای زنـان درفرآینـد توسـعه

توجه به این موضو که در روستاها زنان روستایی نقـش بسـیار

بسیار گسترده در حال تخریب است ،فرهنـ

مشارکت فعال زنان در جهـت نهادینـه کـردن فرهنـ

زیست محیطی نهادینه شود(.)9
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ریاحی و همكاران
کـرده و

مهم و تعیینکننده ای در روند توسعه روستایی ایفا می نماینـد

الگوهای رفتاری ،نابودی محیط زیسـت را زودتـر در

و آنان از نقطه نظر اقتصادی ،تولید کننده بیش از نیمی از مـواد

نسبت به آن واکنش نشان مـیدهنـد .از ایـن رو برنامـه ریـزان

غذاییای هستند که در مناطق روستایی تولید می شود بنابراین

توسعه در سال های اخیر به نقش زنان در توسعه و به خصـوص

میتوان گفت زنان ،در واقع ،مدیران اقتصاد خـانوادههـای خـود

توسعه پایدار روستایی توجهی فراوان مبذول داشـته انـد (.)04

بوده ،بسیاری از فعالیتهای مرتبط با آماده سـازی ،نگهـداری و

بایــد توجــه داشــت کــه بیشــترین ارتبــاط زنــان بــا محــیط در

فراوری مواد غـذایی را بـر عهـده داشـته و در امـور مربـوط بـه

روستاهاست ،این ارتباط بـه شـکل فعـال و گسـترده ای اسـت،

نگهداری از دامهـا ،تهیـه مـواد غـذایی ،جمـع آوری سـوخت و

عمدهترین فعالیتهـای زنـان در اسـتفاده از منـابع طبیعـی در

مدیریت اقتصاد خانوار نقش عمده و اساسـی ایفـا مـی نماینـد.

فعالیتهای کشاورزی و دامداری تجلـی مـییابـد کـه تـابعی از

بیشتر نیروی کار کشاورزی در مراحل بعد از برداشـت را زنـان

فعالیتهای زنان روستایی و عشـایری اسـت .آنـان در کارهـای

تشکیل داده و از بعد اجتماعی نیز به جز اینکه نیمی از جمعیت

مربوط به کاشت ،داشت و برداشت ،فرآوری و فروش محصوالت

جوامع روسـتایی را بـه خـود اختصـاص مـیدهنـد ،در فرآینـد

کشاورزی نقش عمدهای ایفا میکنند .در فعالیتهای دامپروری

مشارکت و تصمیمگیری و فعالیتهای اجتماعی نقش مهم و به-

نیز چه زمانی که نگهداری دام و تهیه محصوالت آن به گونـهای

سزایی را بر عهده دارند (.) 00

معیشتی صورت میگیرد و چه زمانی کـه تولیـد بیشـتر جهـت

در واقع امروزه ،اهمیت توسعه روستایی و نقـش حیـاتی آن در

عرضه به بازار مصرف باشـد ،وظیفـه اصـلی نگهـداری ،نظافـت،

توسعه و پیشبرد کشورها و به وی ه کشورهای در حال توسعه بر

انتقال فضوالت ،تیمار و تغذیه دام ،تهیـه شـیر و فـرآوردههـای

هی کس پوشیده نیست و به باور کارشناسان و دست اندرکاران

لبنی و تهیه سوخت از مواد زاید دامی بر عهده زنان است .هـم-

امر ،تحقق این مهم در گرو توسعه منابع انسانی است .به همـین

چنین در فعالیتهای پرورش کرم ابریشم و زنبـور عسـل زنـان

اعتبار ،اولویت رشد و توسعه منابع انسانی بر سایر وجوه توسـعه

نقش مهمی ایفا میکنند ،بدین ترتیب میتوان گفت آنها بهـره

روستایی ،امری انکارناپذیر میباشد .بـه همـین اعتبـار ،اولویـت

برداران اصلی منابع بوده و بیشترین تماس را با طبیعت دارنـد.

رشد و توسعه منابع انسانی بر سایر وجوه توسعه روستایی ،امری

در برخی از کشورها آفریقایی ،زنان  91درصد کارهای مربوط به

انکارناپذیر می باشد .به بیان دیگر ،توسعه منابع انسـانی ،عامـل

امور خانواده و تهیه مواد اولیه مورد نیاز مانند تهیه آب ،چـوب،

کلیدی و پیش شرط ضروری برای دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار

زراعت برای تغذیه و مصارف روزانه خانواده را انجام می دهند .از

روستایی به شمار مـیرود .در دنیـای کنـونی نیـز ،رسـیدن بـه

اینرو برای اینکـه بتـوان عرصـه محـیط زیسـت را حفـ کـرد

اهداف توسـعه ،بـدون اسـتفاده از ذخیـره عظـیم زنـان ،امـری

آموزش زنان بسیار اساسی است ( )00و در این صورت است که

غیرممکن خواهد بـود ( .)09مشـارکت زنـان همـراه مـردان در

میتوان نقش های حفاظتی و حمایتی از این منـابع را بـه آنـان

تمامی مسائل نشان پذیرش برابـری ارزش انسـانی همـه آحـاد

سپرد.

جامعه می باشد که با همدیگر در امور مختلف همکاری نموده و

در مباحث پیرامـون مـدیریت منـابع طبیعـی و پایـدار محـیط

از طریق آن دست به تحول می زننـد و تغییراتـی مثبـت را بـه

زیست ،زنان روستایی از دید برنامه ریزان و سیاسـتگـزاران بـه

وجود می آورند که برای آینده کل جامعه می تواند مفید و مؤثر

عنوان یکی از گروههای هدف مد نظر بوده و توانمندسازی آنـان

باشد ( .)09به عبارت دیگر مشارکت زنان در تمامی زمینه هـای

و زمینههای جلب مشارکتشـان بـه عنـوان بخـش عظیمـی از

زندگی اقتصادی و اجتماعی یکی از مهمترین عوامل دست یابی

نیروهای انسانی ساکن روستاها از رئوس برنامه های مـورد نظـر

به توسعه پایدار روستایی بوده ،و ضرورتی بنیادین دارد .از طرف

ســازمانهــای توســعه در کشــورهای مختلــف مــیباشــند(.)06

دیگر زنان نسـبت بـه مـردان بـه دالیـل خـاص روانشـناختی و

مطالعات بر این نکته تکیه دارند که آگاهی زنان در مورد محیط
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و بنابراین رویکرد محافظه کارانه آنـان امـری ذاتـی نیسـت کـه

تا چه میزان درپایـداری محـیط زیسـت روسـتاهای شهرسـتان

برخاسته از زن بودن آنها باشد .به نظر میرسد این امـر ریشـه

بویراحمد مؤثر است؟

در نقشها و وظایف کاری آنان دارد که با منابع طبیعـی جهـت

پایداری به یک تالش مداوم برای حف توانایی بقا و جلـوگیری

اسـت .بنـابراین بـا توجـه بـه اهمیـت

از شکست و انقراض اطالق می گردد ( .)09پایداری بـه عنـوان

مطالب فوق ،هدف کلی این مقاله بررسی نقش و اهمیت فعالیت

وجه وصفی توسعه ،وضعیتی اسـت کـه در آن مطلـوب بـودن و

اقتصادی زنان در پایدار محـیط زیسـت روسـتایی اسـت کـه از

امکانات موجود در طول طمان کاهش پیدا نمی کند و از کلمـه

طریق بررسی مواردی همچون مشـارکت زنـان ،توسـعه روسـتا،

 sus( sustenerیعنی ازپایین و  tenerیعنی نگه داشتن ) بـه

پایداری و زنان و توسعه پایدار روستایی مورد بحـث قـرار مـی-

معنای زنده نگهداشتن است که بر حمایت یـا دوام بلنـد مـدت

گیرد .هدف اصلی تحقیـق حاضـر تحلیـل اثـرات فعالیـتهـای

داللت دارد ( .)09توسعه پایـدار بـه مفهـوم مـدیریت یکپارچـه

اقتصــادی زنــان در پایــداری محــیط زیســت نــواحی روســتایی

پایداری اکولـوییکی و توسـعه اقتصـادی ،اجتمـاعی بـه منظـور

شهرستان بویر احمد است ،همچنین به دنبال شناسایی اقدامات

دستیابی به بهبود شرایط انسانی می باشد که پس از پـن دهـه

منجـر بــه ناپایـداری محــیط زیســت از سـوی زنــان روســتایی،

چالشهای نظری و علمی در زمینه توسعه پا به عرصه اندیشه و

شناسایی موانع و تنگناهای مرتبط با آموزش زنان روسـتایی در

عمل در جوامع انسانی گذاشته است .بـا بـروز ضـایعات زیسـت

زمینه پایداری محیط زیست و بررسی دالیـل گـرایش یـا عـدم

محیطی در سطح جهانی و کاهش عمومی سطح زنـدگی مـردم

گرایش زنان به جایگزینی سوختهای فسیلی بـا سـوختهـای

در طی چند دهه گذشته رهیافت توسعه پایدار از سوی سازمان

سنتی است .بنابراین سوال اساسی قابـل طـرک کـه محـور ایـن

ملل مطرک و به عنوان دستور کار قرن 90در سطح بـین المللـی

تحقیق نیز قرار دارد ،این است که فعالیتهای اقتصـادی زنـان،

منطقه ای و محلی تعیین شد(.)03

بقاء در ارتباطی تنگاتن

جدول 1ـ اصول نگرش ها قدیم و جدید به پایداری محيطی (منبع))02( :
اصول نكرش قدیم

اصول نكرش جدید

اقدامات جامعه با نگرش تسلط بر محیط صورت میگیرد

عملیات صورت گرفته بر پایداری تاثیر می گذارند

نگاه کوتاه مدت و محلی به منابع

نگاه بلند مدت و جهانی به منابع

محیط دارای کارکردهای مکانیکی و شیمیایی است

محیط دارای کارکردی بیولوییکی و اکولوییکی است

محیط مجرد است و مسائل آن با تفکرجزنگر تبیین میشود

محیط سیستم است و تفکرکالن نگر می طلبد

محیط ایستاست

محیط پویاست

علوم طبیعی

علوم اجتماعی

به عملکرد محیط زیست توجه می شود

به پایداری محیط زیست توجه می شود

مفهوم توسعه پایدرا در کشورهای مختلف به روشهای گوناگون

"استرات ی حفاظت ازمنابع طبیعی "استفاده شد و از طریق

و تفسیر شده است .این تفاوتها ،تنو در شرایط

ما" که گزارش برونت لند نیز

تعریف ،در

گزارش موسوم به "آینده مشتر

زیست محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی وسیاسی را منعکس می-

نامیده میشود و توسط کمیسیون محیط زیست و توسعه

کنند .وایه پایداری نخستین بار در سال 0391در گزارش انجمن

سازمان ملل تهیه شده ،به طور گستردهای اشاعه یافت .براساس

بینالمللی حفاظت از منابع طبیعی( )IUCNتحت عنوان

تعریف این گزارش ،توسعه پایدار توسعهای است که نیازهای
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نسلهای کنونی را بدون از خدشه وارد کردن به توانایی نسل-

به طور تصادفی نمونهگیری به عمل آمد .برای بررسی و تجزیه و

های آینده درتامین نیازهایشان برآورده سازد .واندا شیوا

تحلیل اطالعات و دادهها ،از آزمونهای معناداری استفاده شده

( )0393معتقد است که اکثر تحقیقات در مورد زنان و محیط

است .که برای بررسی مؤلفه ها از آزمون همبستگی اسپیرمن و

زیست ،روی زنان به عنوان قربانیان به وی ه تخریب محیط

برای آزمون معناداری رابطه از  t-testتک نمونه ای که همه

زیست متمرکز شده اند ،در حالی که در کنار این دیدگاه ،توجه

این مراحل با استفاده از نرم افزار  Spssانجام شد .با توجه به

به بازشناسی نقش زنان در مدیریت منابع پایدار ،مهم است.

نسبت سهم هر طبقه و براساس توزیع جغرافیایی مناسب در هر

براساس مطالعات بسیاری که انجام شده است ،زنان روستایی

روستا ،نسبت به جمع آوری اطالعات به صورت تکمیل

قسمت زیادی از کارهای کشاورزی را برعهده دارند .در مورد

پرسشنامه اقدام شد .جدول  9اسامی روستاهای منتخب و تعداد

محیط زیست میتوان کارکرد زنان را از طریق نقشی بررسی

زنان نمونه گیری شده در هر روستا دهستان لوداب بخش لوداب

کرد که زنان درمسنله آب و خا

دارند( .)90بحث پایداری و

روندهای توسعه یا توسعه پایدار ریشه درمطالعات زیست
شناسان ومحیط شناسان دارد

و برای اولین بار از سوی

متخصصان بخش انریی مطرک شده است(.)99-99
روش بررسی
این تحقیق بنا بر هدف کاربردی است و روش انجام آن
توصیفی -تحلیلی است .به منظور دستیابی به اطالعات مورد
نیاز جهت سنجش متغیرهای مورد تحقیق ،از روشهای
پیمایشی و اسنادی بهره گرفته شده است .در بخش اسنادی ،از
طریق مطالعه کتابخانهای به جمعآوری ادبیات و مبانی نظری
تحقیق پرداخته و در بخش کمی به تحلیل دادههای به دست
آمده از پیمایش میدانی و از فن پرسشگری و ابزار پرسشنامه
بهره گرفته شده است .جامعه آماری در این تحقیق ،زنان
روستاهای دهستان لوداب ( 6روستا) در شهرستان بویراحمد
است .جهت تعیین تعداد نمونه از جدول مورگان استفاده شد
که بر اساس آن ،تعداد نمونهها  901نفر ،تعیین شد که این
تعداد پرسشنامه در میان زنان روستاهای نمونه توزیع شد .برای
سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد .که
ضریب آن  1/913محاسبه شد .در این پ وهش از روش نمونه-
گیری تصادفی در دسترس استفاده شده است .بدین ترتیب که
با مراجعه به روستاهای محدوده مورد مطالعه ،از زنان روستایی

شهرستان بویراحمد را نشان می دهد.
محدوده مورد مطالعه
استان کهگیلویه و بویراحمد در امتداد رشتهکوههای زاگرس قرار
دارد .این رشتهکوهها در ادامۀ مسیر شمال غرب به جنوب شرق
خود در نیمۀ غربی ایران ،این استان را نیز دربر میگیرند.
وسعت این استان بالغ بر  04هزار و  960کیلومتر مربع است.
استان کهگیلویه و بویراحمد منطقهای کامالً ناهموار است و فقط
حدود یک پنجم آن را دشت تشکیل میدهد .استان مذکور از
غرب به خوزستان ،از شمال به چهارمحال و بختیاری ،از شرق
به شیراز و اصفهان و از جنوب به بوشهر محدود میشود(.)94
بخش لوداب که در جنوب غربی استان کهگیلویه و بویراحمد
قرار گرفته است ،یکی از بخش های زیبای شهرستان بویراحمد
و استان است که در  091کیلومتری مرکز استان یعنی یاسوج
واقع شده است .این بخش بین مدارهای  93درجه و  09دقیقه
و  90درجه و  96دقیقه شمالی در نصف النهارهای  43درجه و
 00دقیقه و  00درجه و  09دقیقه شرقی قرار دارد .لوداب از
شمال با بخش مارگون ،از شرق با بخش سرفاریاب ،از غرب با
بخش چاروسا و از جنوب با شهر دهدشت هم جوار است .این
بخش دارای  9دهستان مرکزی و چین بوده ،و دارای 091روستا
است.

تحلیل اثرات فعالیت های اقتصادی زنان در پایداری...
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نقشه 1ـ موقعيت جغرافيایی محدوده مورد مطالعه
جدول 0ـ اسامی روستاهای منتخب و تعداد زنان روستایی نمونه گيری شده (منبع))03(:
روستا

تعداد خانوار

جمعيت

تعداد نمونه

آبمورد

090

691

90

حیدر آباد سفلی

31

900

61

دهنو

66

969

01

آزادی

00

99

91

قلندری

00

49

91

ده چل دم لوداب

4

90

00

یافته ها
بررسیهای توصیفی از  901پرسشنامه نشان میدهد

درصد روستاهای پاسخ دهنده آبمورد 94درصد ،حیدرآباد سفلی

پاسخگویان براساس جنس 011درصد زن ،براساس سواد

90درصد ،دهنو03درصد ،آزادی 06درصد ،قلندری 01درصد و

09درصد فاقد سواد00 ،درصد ابتدایی40 ،درصد راهنمایی،

ده چل دم لوداب 01درصد میباشد.
و مولفه های این پ وهش را در  4بعد " ،اجتماعی-

03درصد دیپلم 9 ،درصد تحصیالت دانشگاهی؛ براساس سن

شاخ

میانگین سن پاسخ دهندگان برابر با  91/36سال و همچنین

فرهنگی ،اقتصادی ،زیست محیطی وکالبدی "دستهبندی کردیم
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برای بررسی بعد اجتماعی–فرهنگی از 00گویه ،برای اقتصادی

روستاهای مورد مطالعه تکمیل شدهاند و نتای ذیل حاصل

00گویه ،زیست محیطی  00گویه و کالبدی  6گویه براساس

شدهاند.

طیف لیکرت تنظیم شده اند .پرسشنامه ها توسط زنان
جدول 5ـ نتایج به دست آمده از آزمون اسپيرمن برای گویه های اجتماعی – فرهنگی (منبع :یافته های تحقيق)1533 ،
ضریب همبستگی

سطح

اسپيرمن

معناداری

تحصیالت وسواد در دخالت زنان در روستا نقش دارند؟

0/111

-

شرایط سنی محدودیتی دردخالت زنان در محیط زیست روستا دارد؟

-1/000

1/094

تاهل و مشغلههای مربوط به آن در نقش زنان در محیط زیست تاثیر دارد ؟

1/109

1/090

**1/919

1/119

-/060

1/001

**1/963

1/111

-/191

1/493

**-/990

1/111

عرف و آداب و رسوم تاثیری در نقش زنان در محیط زیست دارد؟

**-/933

1/119

شرایط قومی و طایفه ای در نقش زنان در استفاده از محیط زیست تاثیر دارد؟

**1/913

1/119

-/199

1/919

گویه های اجتماعی – فرهنگی

اعتماد بنفس به چه میزان در نقش زنان در محیط زیست تاثیر دارد؟
شرایط اجتماعی برای پیشرفت زنان روستاییی مناسب است ؟
وجود رسانهها و فضای مجازی در نقش زنان در محیط زیست تاثیر دارد؟
فعالیتهای آموزشی و آگاهی بخشی به زنان روستایی در جهت پایدرای محیط
زیست وجود دارد؟
مردم فرهن

بومی را در فعالیت های محیط زیستی خود اجرا میکنند؟

در روستای شما مردان به فعالیت های زنان در محیط زیست تعصب زیادی دارند؟
بررسی نتای گویههای اجتماعی :با توجـه بـه نتـای بـه دسـت

همبستگی آنهاست دارای سـطح معنـاداری./30مـی باشـند ،بـا

آمده از آزمون اسپیرمن در بعد اجتماعی گویههایی که دو ستاره

توجه به نتای به دست آمده در بیشتر گویه ها سطح معناداری

در باالی عدد ضریب همبستگی آنهاست دارای سطح معناداری

./33می باشد .

 ./33و گویــه هــایی کــه یــک ســتاره در بــاالی عــدد ضــریب
جدول 5ـ نتایج به دست آمده از آزمون اسپيرمن برای گویه های اقتصادی (منبع :یافته های تحقيق)1533 ،
گویه های اقتصادی

ضریب همبستگی اسپيرمن

سطح معناداری

وضعیت مالی زندگی در فعالیت های اقتصادی زنان در محیط زیست تاثیر
دارد؟

0/111

-

زنان با استفاده ازمحیط زیست به چه میزانی نیازهای زندگی شان را رفع
میکنند؟

**1/903

1/113

مشارکت زنان روستایی در غعایت های کشاورزی به چه میزانی است ؟

**-/903

زنان برای خرج کردن پول خود استقالل کافی دارند؟

*-/910

1/140

تحلیل اثرات فعالیت های اقتصادی زنان در پایداری...
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گرانی و شرایط اقتصادی در فعالیت زنان در محیط زیست نقش دارد؟

**1/000

1/111

زنان استفاده اقتصادی از درختان کوهی (بلوط ،بنه و )...دارند؟

**1/996

1/110

زنان در استفاده اقتصادی از محیط زیست  ،به صورت بهینه از محیط
استفاده میکنند؟

**-/960

1/119

زنان در مراحل کشاورزی (کاشت ،داشت وبرداشت ) با مردان مشارکت
دارند؟

1/133

1/999

محصوالت زیست محیطی تا چه حد صرفه اقتصادی برای زنان روستایی
دارد؟

**1/449

1/111

جایگاه اقتصادی زنان در فعالیت های محیطی به چه میزانی است ؟

**1/699

1/111

-/149

1/699

فعالیت های دامداری در راستای پایدرای محیط زیست روستا صورت می-
گیرد ؟
بررسی نتای گویههای اقتصادی :با توجه به نتای به دست

./33و گویه هایی که یک ستاره در باالی عدد ضریب همبستگی

آمده از آزمون اسپیرمن در بعداقتصادی گویه های که دو ستاره

آنهاست دارای سطح معناداری./30می باشند ،با توجه به نتای

در باالی عدد ضریب همبستگی آنهاست دارای سطح معناداری

به دست آمده در بیشتر گویهها سطح معناداری ./33می باشد.

جدول 3ـ نتایج به دست آمده از آزمون اسپيرمن برای گویه های زیست محيطی (منبع :یافته های تحقيق)1533 ،
گویه های زیست محيطی

ضریب همبستگی

سطح معناداری

اسپيرمن
0/111

1/111

محیط زیست روستای شما توان اقتصادی دارد؟
زنان روستای شما فعالیت های محیطی انجام می دهند؟

**1/009

1/111

استفاده زنان از محیط زیست در فصل های مختلف ،متفاوت است؟

*1/904

1/199

استفاده از محیط زیست توسط زنان با توجه به طرفیت های محیطی
انجام میگیرد؟

**-/993

1/111

اقلیم مناسب منطقه باعث گسترش قعالیت های کشاورزی و محیطی در
روستا شده است ؟

**-/990

1/103

زنان روستایی از محیط زیست استفاده بهینه میکنند؟

*-/990

1/199

کوهستانی و صعب العبوربودن ناحیه درمیزان استفاده از محیط روستا
نقشی دارد؟

-/100

1/606

استفاده زنان از محیط زیست روستا باعث تغییر و تخریب محیط زیست
می شود؟

**1/999

1/111

محیط زیست روستای شما به چه میزان برطرف کننده نیازهای مردم
روستا می باشد؟

-/099

1/160

زنان در استفاده اقتصادی از محیط زیست به پایداری محیط توجه می
کنند؟

**-/609

1/111

زنان از مراتع روستابرای دام هایشان بهینه استفاده می کنند؟

**-/999

1/114
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بررسی نتای گویه های زیست محیطی :با توجه به نتای به

عددضریب همبستگی آنهاست دارای سطح معناداری./30می

دست آمده ازآزمون اسپیرمن در بعدزیست محیطی گویه های

باشند ،با توجه به نتای به دست آمده در بیشتر گویه ها سطح

که دو ستاره در باالی عددضریب همبستگی آنهاست دارای

معناداری  ./33می باشد.

سطح معناداری ./33و گویه هایی که یک ستاره در باالی

جدول 5ـ نتایج به دست آمده از آزمون اسپيرمن برای گویه های کالبدی (منبع :یافته های تحقيق)1533 ،
ضریب همبستگی اسپيرمن

سطح معناداری

گویه های کالبدی

0/111

-

*-/919

1/193

بافت فیزیکی و کالبدی روستای شما سازگار با محیط زیست است؟

**1/900

1/119

زنان روستایی در تغییر شکل محیط زیست نقشی دارند؟

**1/401

1/111

1/196

1/443

**1/949

1/111

از مصالح بومی و موجود درمحیط در واحد مسکونی شما استفاده
شده است ؟
این مصالح استحکام کافی در مقابل مخاطرات را دارند؟

نوساز شدن بافت سکونتگاه های روستایی در استفاده از محیط
زیست تاثیر داشته است؟
در واحد مسکونی شما به چه میزان از چوب درختان (بلوط ،بنه و).....
استفاده شده است ؟

بررسی نتای گویه های کالبدی :با توجه به نتای به دست آمده

./33و گویه هایی که یک ستاره در باالی عدد ضریب همبستگی

از آزمون اسپیرمن در بعد کالبدی گویههای که دو ستاره در

آنهاست دارای سطح معناداری./30می باشند ،با توجه به نتای

باالی عدد ضریب همبستگی آنهاست دارای سطح معناداری

به دست آمده در بیشتر گویهها سطح معناداری ./33می باشد.

جدول 5ـ آزمون  t-testجهت معناداری ارتباط بين گویه های اجتماعی – فرهنگی (منبع :یافته های تحقيق)1533 ،
شاخص آماری
بعد
اجتماعی  -فرهنگی

ميانگين

T

Df

Sig

9/60

09/04

943

10111

جدول  5ـ آزمون t-testجهت معناداری بين گویه های اقتصادی (منبع :یافته های تحقيق)1533 ،
شاخص آماری
بعد
اقتصادی

ميانگين

T

Df

Sig

9/10

99/69

943

10111
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جدول 3ـ آزمون t-testجهت معناداری بين گویه های زیست محيطی(منبع :یافته های تحقيق)1533 ،
شاخص آماری
بعد
زیست محیطی

ميانگين

T

9/09

49/91

Df
943

sig
10111

جدول 12ـ آزمون t-testجهت معناداری بين گویه های کالبدی (منبع :یافته های تحقيق)1533 ،
شاخص آماری
بعد
کالبدی

ميانگين

T

Df

Sig

9/49

69/04

943

10111

با بررسـی گویـههـای اجتمـاعی -فرهنگـی ،اقتصـادی ،زیسـت

زیسـت هستند .دراین پ وهش هـدف ،بررسـی و تحلیـل نقـش

محیطی و کالبدی مشاهده میشود که کمترین میانگین مربوط

فعالیتهای زنـان در پایـداری محـیط زیسـت سـکونتگاه هـای

به بعد اقتصادی با  9/10درصدو بیشترین میانگین مربـوط بـه

روستایی ،دهستان لـوداب شهرسـتان بویراحمـد بـود .در ابتـدا

بعد اجتماعی – فرهنگی با9/60درصداست .میانگین رتبـههـای

میـانگین از نتـای نمـرات مـردم نسـبت بـه وضـعیت روسـتاها

گویهها نشان میدهد که به علت محروم بودن منطقـه از لحـا

محاسبه شد که این میانگین نشان داد وضعیت گویههای زیست

امکانات زیر ساختی و عدم وجود گاز برای سوخت و پخت وپز و

محیطــی ،اجتمــاعی ،فرهنگــی ،کالبــدی و اقتصــادی درســطح

استفاده خانوار ها از هیزم و گیاهان کوهی و سایر علوفهها برای

مناسبی قرارندارد .سپس به بررسـی گویـههـا از طریـق آزمـون

دامهایشـان بــیش از ظرفیــت مراتـع از آن اســتفاده مــیکننــد.

اســپیرمن پرداختــه شــد کــه براســاس آزمــون اســپیرمنsig ،

روستاهای قلندری ،آزادی ،ده چل دم لـوداب بـه علـت کمبـود

محاسبه شده در سطح آلفا  ./.0با ./33اطمینان کوچکتراز ./10

جمعیت و مهاجرت مردم این روسـتاها بـه علـت کمبـود آب و

به دست آمد که این امر فرضیه مبنی بر پایداری محیط زیسـت

مدرسه برای ادامه تحصیل از لحا زیست محیطـی و از لحـا

روستاها را رد میکنـد .از ارزش کـار زنـان روسـتایی در جهـان

اجتماعی ناپایدارند و روستاهای حیدرآباد سفلی و دهنو به علت

همواره غفلت شده است و فعالیتهـای زنـان روسـتایی کـه در

عــرف و آداب و رســوم و شــرایط طایفــهای و قبیلــهای و ادامــه

کشاورزی معیشتی ،بازارهای کـارمحلی ،مـزار و همچنـین در

تحصیل زنان آن ها کمتر در محیط دخالـت مـیکننـد و هـم از

خانهداری انجام میگیرد ،در اندازهگیری فعالیتهـای اقتصـادی

لحــا زیســت محیطــی و هــم از لحــا اجتمــاعی پایدارنــد و

کشور نادیده انگاشته میشـود و در آمارهـا بـه عنـوان فعالیـت

روستای آبمورد به علت جمعیـت زیـاد ،دامـداری ،کشـاورزی و

اقتصادی ثبت نمیشود.

عدم توجه به ادامه تحصیل زنان ،زنان این روستا بیشتر از سایر

نتــای ایــن تحقیــق بــا مطالعــات نجفیــان و نامــداری(،)0930

روستاها در محیط زیست دخالت مـیکننـد و از لحـاط زیسـت

اکبــری( ،)0930ملکــی و علیپــور( )9109(Nasrin ،)0939و

محیطی ناپایدارتر و از لحا اجتماعی از سایر روستاها پایـدارتر

 )9106(Engelmanاز نظر اینکه فعالیتهای اقتصادی زنـان

میباشد.

موجب بهبود و پایداری محیط زیست نواحی میگردد ،همخوانی

بحث و نتيجه گيری
زنان به وی ه زنان روستایی در پایداری محیط زیست میتواننـد
نقش عمدهای ایفا نماینـد ،زنـان بــا توجــه بـه نقشـی کـه در
عرصههای گوناگون دارند ،قادر به تاثیر گذاری بسیار بـر محـیط

دارد .همه مطالعات گذشته در ایـن راسـتا بیـان مـیکننـد کـه
فعالیتهای زنان و مشارکت آنان در طرکهای زیسـت محیطـی
پایداری زیست محیطی سکونتگاهها را به همراه خواهد داشـت.
بنابراین نتای همه این مطالعات و مطالعه کنونی نقـش زنـان را
در پایداری محیط زیست مناسب ارزیابی نمودهاند.
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مطابق با یافتهها ،زنان در پایداری محیط زیست نقش دارند،

 -4نهال کـاری – صـیفی کـاری موجـود در منـاطق بـه زنـان

زنان با توجه به نقشی که در عرصه های گوناگون دارند ،قادر به

روستایی

تأثیرگذاری بسیار بر محیط زیست هستند .یافتههای تحقیق

 -0استفاده از نیروی بومی و آشنا بـا فرهنـ

نشان میدهد که نخست متناسب با افزایش نیروی کار زنان در

جهت آموزش زنان

فعالیتهای اقتصادی روستایی و تولید محصوالت کشاورزی و

 -6تنظیم زمان پخش برنامه های رادیویی و تلوزیونی بـا توجـه

دامی بر میزان پایداری نواحی روستایی افزوده میشود .سپس

به ساعات بی کاری و اوقات فراغت زنان در سطح روستاها

بررسیها نشان میدهد پایداری محیط زیست نواحی روستایی
به نسبت فاصله از مرکز شهرستان ارتقاء می یابد و در نهایت در
میان روستاهای مورد بررسی روستاهای دهنو و حیدرآباد سفلی
در باالترین سطح و روستاهای ده چل دم لوداب ،آزادی و
قلندری درسطح متوسط و روستای آبمورددر پایینترین سطح
قرار داشته است .علی رغم جوان بودن اکثر افراد مورد مطالعه،
تعداد زیادی از آنها راهنمایی بودند .این امر به دلیل عدم
دسترسی به دبیرستانهای دخترانه در روستاهای مورد مطالعه
و مقطعی بودن نهضت سواد آموزی بوده است .با توجه به آگاهی
بسیار اند

زنان روستایی در خصوص منابع طبیعی و برنامه-

های مختلف آن ،الزم است کالسهای آموزشی توسط آموزشگر
زن تشکیل شده و همچنین اقدام به فعالیتهای مربوط به
پایداری زیست محیطی در منطقه با مشارکت زنان شود .برای
تحقق این امر افزایش سطح سواد مهم است .پایداری محیطی،
امری تک بعدی نیست بلکه نظامی یگپارچه است که تحول
منسجم و مرتبط اش زمینه توسعه یافتگی عرصههای روستایی
را بهدنبال دارد.
پيشنهادات
 -0اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با منابع طبیعی درسـطح
روســتاها و فــراهم آوردن امکــان ادامــه تحصــیل بــرای زنــان و
دختران
 -9روستایی منطقه به منظور ارتقاء سطح دانش و آگاهی زنـان
در زمینههای مختلف و از جمله منابع طبیعی و توسعه پایدار
 -9حمایت از تشکیل تشکلهای زنـان در منطقـه بـا محوریـت
منابع طبیعی ،همراه بـا واگـذاری زمـین هـای طـرک مشـارکت
مردمی

و رسـوم منطقـه

منابع
0ـ محمدی آشنانی ،م .ک ،محمدی آشنایی ، ،حسنی،
الف « ،0999 ،تلفیق اخالق محیط زیست با رهیافت
ارزیابی راهبردی محیط زیست برای دستیابی به
توسعه پایدار»  ،فصلنامه اخالق در علوم و فناوری،
سال  ،9شماره  9و  ،4ص .0-3
9ـ گلشیری اصفهانی ،ز ،سرایی ،م .ک « ،0993 ،برنامه
ریزی راهبردی نظام زیست محیطی روستا با تجزیه
و تحلیل ،SWOTمطالعه موردی :بخش گندمان،
شهرستان بروجن)»  ،فصلنامه پ وهشهای روستایی،
سال  ،0شماره  ،4ص

.39-99

9ـ محمدی آشنانی ،م .ک ،محمدی آشنایی ، ،حسنی،
الف « ،0999 ،پیشنهاد فرآیند تطبیقی ارزیابی و
برنامهریزی محیط زیست جهت توسعه ی پایدار
روستایی در ایران»  ،فصلنامه روستا و توسعه ،سال
 ،00شماره ،0ص

.011-99

4ـ پورطاهری ،م ،نعمتی ،ر « ،0930 ،اولویت بندی
مسائل توسعه روستایی با تاکید بر دیدگاه
روستاییان ،مطالعه موردی :بخش مرکزی شهرستان
خرم آباد»  ،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی،
سال  ،0شماره  ،9پیاپی  ، 9ص .099-009
0ـ جاللیان ،ک ،دادگر ،ک « ،0939 ،مکانیابی محل دفن
بهداشتی زبالههای روستایی ،مورد :دهستان قلعه دره
سی شهرستان ماکو»  ،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه
روستایی ،سال  ،9شماره  ،4پیاپی  ،6ص
.004

-39
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6ـ اقدسی ،س ،بابایی ،ف ،محمدی « ،0939 ، ،نقش

09ـ صفری شالی ر « ،0991،نقش توانمند سازی

زنان تسهیلگر روستایی در آموزش توسعه پایدار و

اقتصادی و اجتماعی زنان در توسعه پایدار روستایی»

حفاظت از محیط زیست » ،مجله پایداری ،توسعه و

 ،مجموعه مقاالت همایش اعتبارات خرد زنان

محیط زیست ،دوره اول ،شماره  ،0ص .93-90

روستایی و عشایر :معاونت تروی و مشارکت مردمی

9ـ عنابستانی ، ،الف ،احمدزاده ،س « ،0930،بررسی

وزارت جهاد کشاورزی ،ص

.009 – 099

ارتباط بین وی گی های مکانی -فضایی وعوامل موثر

04ـ رحیمی ،ک « ،0991 ،نقش توانمند سازی مالی زنان

بر مشارکت زنان در سطح جامعه روستایی (مطالعه

در توسعۀ پایدار روستایی»  ،مجموعه مقاالت

موردی :دهستان درزآب ـ شهرستان مشهد)» ،

همایش اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایر:

فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی ،شماره  ،9ص

معاونت تروی

و مشارکت مردمی وزارت جهاد

 30ـ .009

کشاورزی ،ص

.903 - 999

9ـ زرافشانی « ،0999 ، ،تبین جایگاه مشارکت زنان

00ـ غنیان ،م ،خانی ،ف ،قدیری معصوم ،م« ،0999 ،

روستایی در برنامه های آموزشی -ترویجی بر اساس
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