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چکیده
زمینه و هدف :این تحقیق در حوزه جامعه شناسی محیط زیست انجام گرفته است .در مبانی نظری به رابطه میان انسان و طبیعت برای
دست یابی به توسعه پایدار پرداخته شده و صاحب نظران جامعه شناسی اندیشه های خود را بیان داشته اند .هدف از انجام تحقیق مقایسه
نقش آفرینی مدیران زن و مرد تشکل های زیست محیطی در تحقق اهداف توسعه پایدار بوده است.
روش بررسی :این مطالعه به لحاظ جمع آوری داده ها توصیفی پیمایشی محسوب می شود .در این راستا تعداد  91نفر از مدیران فعال در
عرصه های زیست محیطی استان مرکزی در سال  1399به پرسشنامه های تحقیق پاسخ دادند .روش تحلیل داده ها بهره گیری از آمار
توصیفی  ،آزمون  tبا دو گروه مستقل بوده است که از طریق نرم افزار  spssانجام گرفت.
یافته ها :مدیران زن تشکل های زیست محیطی در عرصه های ،پایدار نمودن شهرها ،مبارزه با تغییرات آب و هوایی ،انرژی ارزان ،و
توانمندسازی زنان نسبت به گروه مردان برتری داشته اند ولی در موارد حفاظت از زیست بوم ها ،حفاظت از دریاها ،تضمین الگوی مصرف
و بهره برداری بهینه از آب و فاضالب با گروه مردان برابری نموده اند .در ضمن در این مطالعه تعداد مدیران زن یک دوم مردان بوده است.
بنابراین گروه زنان موفق تر از مردان در تحقق اهداف توسعه پایدار عمل کرده بودند.
بحث و نتیجه گیری :جامعه انسانی و جهان طبیعی در رویارویی اقتصادی با یکدیگر قرار دارند ،از آنجا که محیط زیست یک برساخت
اجتماعی است .حل و فصل مسائل زیست محیطی و تحقق اهداف توسعه پایدار زیست محیطی از طریق تالش جمعی با مشارکت زنان و
مردان امکان پذیر می گردد .غلبه بر بحران های زیست محیطی و استفاده بهینه از منابع طبیعی از طریق بازسازی فرایندهای تولید و مصرف
با انگیزه های زیست محیطی ممکن می گردد .محیط زیست گرای ی تحت دو نوع ارزش بقا و ارزش فرامادی شکل میگیرد؛ و ارزش فرامادی
 -1دانشجوی دکترای تخصصی جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران ،دانشکده علوم انسانی ،واحد آشتیان  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آشتیان ،ایران .
 -2استادیار گروه علوم اجتماعی  ،دانشکده علوم انسانی ،واحد آشتیان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آشتیان ،ایران  ( .استاد راهنما و نویسنده مسئول)
 -3استادیار گروه علوم اجتماعی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد آشتیان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آشتیان ،ایران ( .استاد مشاور )
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در مفاهیمی چون حفاظت از محیط زیست ،کیفیت زندگی ،رفتار اخالقی زیست محیطی بروز و ظهور دارد .توسعه پایدار نیز در گرو پرداختن
به ارزش های فرامادی است .در قلمرو تحقیق مشاهده گردید به ارزش های مادی بیش از ارزش های فرامادی توجه شده است.
واژه های کلیدی :توسعه پایدار ،تشکل های زیست محیطی ،اهداف زیست محیطی
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Abstract
Background and Purpose: This research has been done in the field of environmental sociology.
Theoretically, the relationship between man and nature to achieve sustainable development is addressed
and experts of sociology have expressed their thoughts. This research aimed to compare the role of male
and female managers of environmental organizations in achieving the goals of sustainable development.
Material and Methodology: This study is a descriptive survey in terms of data collection. 91 active
managers in environmental fields of Markazi province in 2020 answered the research questionnaires.
Data were analyzed using descriptive statistics, t-test with two independent groups. SPSS software was
used for this purpose.
Results: Female managers of environmental organizations have excelled over men in the areas of urban
sustainability, climate change, cheap energy, and women's empowerment but in cases of protection of
ecosystems, protection of the seas, ensuring the pattern of consumption and optimal utilization of water
and wastewater, they are equal to the group of men. Meanwhile, in this study, the number of female
managers was one-half that of men. Thus, the group of women were more successful than men in
achieving the goals of sustainable development.
Discussion and Conclusion: Human society and the natural world are in economic confrontation with
each other because the environment is a social construct. Resolving environmental issues and achieving
the goals of sustainable environmental development is possible through collective efforts with the
participation of men and women. By reconstructing production and consumption processes with
environmental motivations, environmental crises and the optimal use of natural resources can be
overcome. Environmentalism is formed under two types of survival value and metamaterial value and
metamaterial value manifests itself in concepts such as environmental protection, quality of life, and
environmental moral behavior. Sustainable development also depends on addressing transcendental
values. In the field of research, it was observed that material values have been paid more attention than
metamaterial values.
Keywords: Sustainable Development, Environmental Organizations, Environmental Goals
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زمینه و هدف
مبانی نظری این تحقیق را دستگاه نظری جامعه شناسان با

اسپارگان و مول معتقد بودهاند :امکان غلبه بر بحرانهای زیست

گرایش محیط زیست تشکیل داده است .صاحب نظران در مکاتب

محیطی بدون ترک مسیر نوسازی اکولوژیکی وجود دارد تا به

جامعه شناسی در مورد محیط زیست و رابطه آن با انسان و

توسعه پایدار بیانجامد .در این راستا بر بازسازی فرایندهای تولید

توسعه پایدار بدین شرح اظهار نظر کرده اند .جامعه شناسان

و مصرف با انگیزه زیست محیطی تمرکز می شود[.]8

کالسیک از جمله کارل ماکس معتقد بوده است .جامعه استانی

در این نظریه ها محیط زیستگرایی محوریتی داشته زیرا

و جهان طبیعی در رویارویی اقتصادی با یکدیگر قرار دارند .انسان

مستقیماً حیات بشری را تحت تأثیر قرار می دهد .نسل امروز و

از طریق کارجمعی محیط زیست را دگرگون می کند محدودیت

فردا بدون توجه به مسائل زیست محیطی و حفاظت از محیط

های طبیعی مانع ی برای توسعه و بهره برداری از طبیعت نمی

زیست و استفاده بهینه از منابع موجود نمی تواند به اهداف توسعه

باشد[ . ]1ساختارگرایان همچون جات هانیگان بر این باورند که

پایدار دست یابد  .بر همین اساس فعاالن در این عرصه از جمله

مشکالت زیست محیطی حقیقی هستند .برخی از آنها ساختار

تشکل های زیست محیطی نقشی تعیین کننده خواهند داشت.

اجتماعی مربوط است و برخی دیگر به موقعیت جامعه بستگی

این تحقیق در نظر دارد فرای ند شککک کل گیری تشککک کل های

دارد[ . ]2پارسونز از جمله کارکردگرایانی است که معتقد است:

زیست محیطی در استان مرکزی را در راستای واقعیت بخشیدن

کارکردهای محیط زیست زمانی دچار اختالل می گردند که

به هدف های توسکککعه پایدار مورد مطالعه قرار دهد .ازآنجا که

انسان در بهره برداری از محیط زیست به افراط و تفریط مبادرت

د ستیابی به اهداف تو سعه پایدار در سطح ملی بدون م شارکت

نماید .به همین دلیل اصالح رفتار زیست محیطی انسان راه

سککازمانهای مردمنهاد امکان پذیر نبوده اسککت ،در سککالهای

گشای حفظ محیط زیست است[ .]3تضادگرایان مانند اشتاین

گذشککته زمینهی تأسککیس تشکککلهای زیسککتمحیطی فراهم

برگ بر این باورند که :برای حفظ منابع زیست محیطی ضرورت

گرد یده اسکککت .از طرفی ارز یابی عملکرد و موفق یت اجت ماعی

ایجاد تعادل میان دستورالعمل های سیاسی حاکمان و ایفای

مدیریت زنان و مردان در تشکککلهای زیسککتمحیطی میتواند

نقش تسهیل کنندگان انباشت سرمایه ،اجتناب ناپذیر است و

یافته های کاربردی را در اختیار فعاالن و ناظران آنها قرار دهد.

کشمکش بین چرخه ای تولید و تقاضای مصرف در حفظ محیط

ب نابراین م قایسکککه عملکرد مدیران زن و مرد چه به ل حاظ

زیست تأثیرگذار است[.]4

ضککرورتهای سککازمانی و چه به لحاظ رویکرد جنسککیتی مورد

آیزن از جمله کنشگرایانی است که می گوید کنش انسانی در

بررسککی قرار میگیرد .اهداف توسککعه پایدار :مجموعه مقاصککد

طبیعت مرهو ن قصد و نیت او در بهره برداری از منابع طبیعی

هفدهگانهای ه ستند که در حیطههای زی ستمحیطی ،اجتماعی

است .هر چه این قصد و نیت هنجار مدار ،تعادل و عقالنی باشد

و اقتصکککادی تدوین گردیده ،در یک اجماع بین المللی از طریق

آسیب به محیط زیست کمتر می گردد[ .]5تلفیق گرایان از جمله

سکازمان ملل متحدد اختیار کشکورها قرار داده شکده اسکت[.]9

اینگلهارت می گوید :محیط زیست گرایی افراد تحت دونوع

تشکککلهای زیسککتمحیطی  :عبارتند از سککازمانهای عمومی

ارزشی بقا ارزش فرامادی شکل میگیرد .ارزش بقا به رفتار تأمین

غیردولتی یا مردمنهاد که مسککتقل از دولت تأسککیس شککده ،در

نیاز فیزیولوژیک می انجامد و ارزش فرامادی به رفتار فرازیستی

جهت توسککعه محیطزیسککت فعالیت دارند .این تشکککلها نقش

از جمله حفاظت از محیط زیست می انجامد[ .]6وانداشیوا پیرو

واسط میان مردم و دولت را در عرصههای زیستمحیطی برعهده

مکتب اکوفمنیسم بر رابطه عملی و تجربی میان زن و طبیعت

دارند[ . ]10شکلگیری تشکلهای زیستمحیطی :عبارت است

تأکید دارد و دغدغه مندی زنان در مورد طبیعت و محیط زیست

از فرایند درخواسککت صککدور مجوز برای تأسککیس یک تشکککل

را نسبت به مردان ترجیح می دهد [.]7

زیسککککت محیطی که به مو جب قوانین و مقررات جاری در
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جمهوری اسککالمی ایران توسککط دسککتگاه های دولتی صککادر

شرقی مشارکت همافزای سازمانهای دولتی و خصوصی توانست

میگردد و متقاضی میتواند به فعالیت رسمی خود بپردازد[]11

در عرصککه هایی چون حفاظت از محیطزیسککت  ،بهینهسککازی

موفقیت اجتماعی مدیران :عبارت اسکککت از میزان دسکککتیابی

کشککاورزی ،تولید پایدار ،الگوی مصککرف ،موفقیت آفرین باشککد

مدیران تشکککلها به شککاخصهای تعریف شککده در عرصککهی

[ . ]20اصکککوالًرفتارهای شکککهروندی تابعی از توانمندیهای آنان

زیسکککت محیطی که توسکککط مقامات محلی ،ملی و بینالمللی

اسکککت .این قاعده در حیطهی زیسکککتمحیطی نیز تبلور دارد .

نظارتکننده بر تشکلهای زیستمحیطی اعمال میشود [.]12

بنابراین توانمندسککازی شککهروندان از جمله زنان میتواند رفتار

در تحقیقات انجام گرفته به مطالعهی برخی از زوایای موضوع

زی ستمحیطی آنها را تو سعه دهد [ ]21ف شارهای سازمانی و

پرداخته شده بود .از جمله اینکه تأسیس تشکلهای

نهادی از قبیل فشار اجباری و هنجاری در مدیریت محیطزیست

زیستمحیطی در چارچوب قوانین و مقررات موجود ،آییننامهها

ک شور میتواند عملکرد زی ست محیطی ت شکلها را تحت تأثیر

و فرایند طوالنی کسب مجوز ،شکلگیری تشکلهای

قرار دهد .اگر این فشکارها منطبق بر سکیسکتمی جامع ،علمی و

زیستمحیطی را با کندی مواجه ساخته است [ .]12دستیابی

معتبر باشد ،عملکرد سازمانی تشکلها بهبود مییابد[]22

به اهداف متنوع و گستردهای زیستمحیطی توسعه پایدار نیازمند

این پیشینه نشان می دهد مطالعات انجام گرفته اغلب جنبهی

طراحی برنامههای کوتاه مدت ،میان مدت و درازمدت است[.]9

توصیفی د اشته و به برخی از عوامل مؤثر در تحقق اهداف توسعه

انسان در مواجهه با طبیعت و رویکردهای زیستمحیطی متأثر از

پایدار پرداخته شده است .درحالیکه به تأثیر فرایند شکلگیری

جهت گیری های جنسیتی بوده است[ .]13تحقق اهداف توسعه

تشکلهای زیست محیط بر واقعیت بخشیدن به اهداف

پایدار به یک چالش رقابتی میان سازمانهای مردمنهاد و دولت

زیستمحیطی توسعه پایدار پرداخته نشده است .همچنین به

ها بدل گردیده است .]9[.نقش زنان در دستیابی به اهداف

تأثیر موفقیت اجتماعی مدیران تشکلهای زیستمحیطی در

توسعه پایدار شهری و روستایی و زیستمحیطی قابل توجه بوده

تحقق اهداف توسعه پایدار پرداخته نشده است .در پیشینه

است[ . ]14هم اکنون در ایران تعداد  862تشکلهای مردمنهاد

تحقیق مشاهده گردید ،زنان نقش مؤثری در توسعه پایدار

فعالیت دارند که یک چهارم آنها انحصاراً در حوزه محیطزیست

داشتهاند ،ولی به مقایسهی عملکرد مدیران زن و مرد تشکلهای

فعالیت دارند و سی درصد مدیران این تشکلها را زنان تشکیل

زیستمحیطی توجه چندانی نشده بود .اصوالً در مطالعات علمی

داده اند[. ]15

و نظم یافته تحدید و تدقیق موضوع مورد مطالعه ضرورت دارد.

مشکککارکت زنان درواقعیت بخشکککیدن به اهداف توسکککعه پایدار

در برخی پژوهشها مشاهده گردید به این نکته توجه نشده،

م ستلزم توانمند سازی این ق شر بوده که نقش پررنگتری را در

اهداف توسعه پایدار را که حداقل در سطح بینالملل هفده مورد

سطوح محلی و ملی ایفا نمایند[. ]16هر چه سواد و تح صیالت

مشخص دارد ،در قالب یک مفهوم کلی مورد بررسی قرار داده

زنان افزایش یافته ،آگاهی زیسکککتمحیطی آنها نیز ارتقا یافته،

بودند .این تحقیق در نظر دارد اهداف زیستمحیطی توسعه پایدار

رفتار زیسککتمحیطی آنها را تحت تأثیر قرار داده اسککت [.]17

را در قالب اهداف هشتگانهی موجود در اسناد بینالمللی و اسناد

دسککتیابی به توسککعه پایدار در صککورتی امکانپذیر اسککت که

باالدستی در استان مرکزی مورد بررسی قرار دهد  .بنابراین خالء

دولتها و ت شکلهای مردمنهاد زی ستمحیطی به صورت همافزا

مطالعاتی مذکور موجب گردید تا موضوع این پژوهش در دستور

در آن م شارکت نمایند [.]18در عملکرد زی ستمحیطی مدیران

کار قرار گیرد.

تشککککککل هککای مردم نهککاد انگیزه روانشکککنککاحتی م کدیران،

انگیزه پژوهشککگر از پرداختن به موضککوع در درجهی نخسککت

مسئولیتپذیری ،خودکارآمدی و رویکرد جنسیتی آنها اثرگذار

دسکککت یابی به تأثیرگذاری فرایند شککک کلگیری تشککککل های

است [ . ]19تجربه نشان داده است در کشورهای آسیای جنوب

زیستمحیطی بر تحقق اهداف زیستمحیطی توسعه پایدار بوده

176

حسن زاده و همکاران

فصلنامه انسان و محیط زیست ،شماره ،58پاییز ،1400صص 187-171

ا ست که از م سایل اولویت دار ا سناد باالد ستی از جمله برنامه

هر ساله از طرف سازمانهای بینالمللی میزان دستیابی کشورها

ششم توسعه بوده است .دیگر این که موفقیت اجتماعی مدیران

به اهداف زیستمحیطی توسعه پایدار مورد ارزیابی قرار می گیرد.

تشکککلهای زیسککتمحیطی را به عنوان یک شککاخص در تحقق

مقایسهی شاخصهای تحقق یافتهی اهداف زیستمحیطی در

اهداف زیستمحیطی توسعه پایدار مورد بررسی قرار دهد .دیگر

استانهای مختلف و نیز مقایسه شاخصهای ملّی با

این که رویکرد جنسکککیتی مدیران تشککککل ها به عنوان متغیر

استانداردهای

کالن

تعدیلگر در نظر گرفته شود و در پایان یافتههای کاربردی خود

زیستمحیطی فعاالن آن را تغییر دهد .بنابراین مطالعاتی از این

را در راسککتای یک اقدام تسککهیلگرانه در اختیار فعاالن در این

دست می تواند در تعیین این جهت گیری ها نقش آفرین باشد.

عرصه قرار دهد.

انجام این تحقیق از این دیدگاه نیز ضرورت داشته است.

مفهوم توسکککعه پایدار اولویت نخسکککت را در اغلب کشکککورها و

در اهداف توسعه پایدار زمینههایی چون مدیریت آب و فاضالب،

نهادهای بین المللی به خود اختصککاد داده اسککت .در تبیین و

پایدار نمودن شهرها ،تضمین الگوی مصرف و تولید پایدار ،مقابله

تعریف اهداف تو سعه پایدار در ا سناد باالد ستی موارد فراوانی از

با تغییرات آب و هوایی ،حفاظت از دریاها ،حفاظت از زیست بوم

مفاهیم حیات انسککانی،توسککعه زیسککتمحیطی ،منابع طبیعی و

های خاکی و جنگلها ،دسترسی به انرژی ارزان و پایدار و کاهش

حفاظت از زیسکت کره مورد توجه قرار داشکته اسکت .هر یک از

نابرابری های جنسیتی وجود داشته است [ .]23به همین دلیل

کشککورها میکوشککند تا به اقتضککای اسککتراتژی های ملی خود،

ارزیابی میزان موفقیت دست یابی به این اهداف در دوره های

ظرفیتها و قابلیتهای در اختیار ،نیازمندیها و شرایط اقلیمی

زمانی ضرورت یافته است.

به تحقق اهداف توسککعه پایدار از جمله حیطهی زیسککتمحیطی

چنین به نظر می رسد که مجوزهای صادر شده برای تأسیس

بپرداز ند .ب نابراین پرداختن به زوا یای گو ناگون این مفهوم از

تشکلهای زیستمحیطی و نیز جهت گیریهای مدیران زن و

ضکککرورت های اجت ناب ناپذیر دو لت ها تلقی میگردد .اسککک ناد

مرد در هر یک از زمینههای مذکور میبایست از توزیع منطقی

باالد ستی و راهبردهای کالن ملی زمینهی تأ سیس ت شکلهای

برخوردار بوده باشد .در این تحقیق از آن جایی که به ارزیابی

غیردولتی از جمله زیستمحیطی را فراهم آورده و به دلیل تنوع

عملکرد و موفقیتهای مدیران نیز پرداخته میشود ،انجام چنین

ف عال یت ها و تنوع ن یازم ندی ها و نیز گو ناگونی اقلیم های

مطالعه ای از این منظر ضرورت داشته است .یکی از پارامترهای

سرزمینی ایران امکان تأسیس آنها فراهم بوده ،ورود فعاالن در

معمول و رایج در جامعه برای تشخیص موفقیتهای تشکلهای

این زمینه ها اجتناب ناپذیر گردیده است [.]16

مردمی  ،ارزیابی موفقیتهای آنها است .مدیران سمنها در

ا صوالً هر ت شکل و سازمان برای ارزیابی تحقق اهداف سازمانی

مناسبات اجتماعی خود در طول فعالیتهایشان به دریافت

نیازمند ارزیابی عملکرد در دوره های زمانی است و حتی در این

بازخوردهای محلی ،ملی و بینالمللی و حتی زیست محیطی نایل

زمینه ا ستانداردهایی طراحی گردیده که مدیران ت شکلها و نیز

میشوند .درواقع معیارهای کمّی و کیفی این بازخوردها میتوانند

ناظران دولتی آن ها بتوانند به ارزیابی عملکرد آن ها بپردازند .از

نشان دهندهی موفقیت اجتماعی مدیران سمنهای

آن جا که در این تحقیق ارزیابی عملکرد تشککککل های زیسکککت

زیستمحیطی باشد [ ]24در پیشینه تحقیق ارزیابی چنین

محیطی در دو گروه مدیران زن و مرد مد نظر قرار داشته است،

موفقیتهایی مشاهده نگردید و این تحقیق برخی از مالکهای

و یافته های آن می تواند برای مدیران این تشککککل ها و ناظران

سنجش خود را برای تشخیص این موفقیتها متمرکز ساخته

باالدسکتی آن ها کاربرد داشکته باشکد ،پرداختن به این موضکوع

است .بنابراین تعیین میزان موفقیت اجتماعی مدیران زن و مرد

ضرورت پیدا کرده است.

ضرورت یافته است.

جهانی

میتواند

جهتگیریهای
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روش بررسی
در پی شینه تحقیق م شاهده گردید به ندرت پژوه شگران تفاوت

این تحقیق به لحاظ هدف یک مطالعه کاربردی محسوب می

جنسککیتی را در مدیران تشکککلهای مردمنهاد بررسککی نمودهاند.

شود .از نظر جمع آوری داده ها مطالعه ای پیمایشی به شمار

این تحقیق درصککدد برآمد تا جهتگیریهای جنسککیتی مدیران

میرود .جامعه آماری را مدیران سمنهای زیست محیطی مستقر

زن و مرد ت شکلهای زی ستمحیطی را در د ستور کار خود قرار

در استان مرکزی در سال  1399تشکیل داده است .این جمعیت

د هد  .یاف ته های این بخش از تحقق می تواند مورد اسکککت فاده

به موجب پایگاه اطالع رسانی محیط زیست  102نفر بوده اند.

فعاالن در این عر صه قرار گیرد .بنابراین انجام این تحقیق از این

حجم نمونه به موجب جدول نمونه گیری مورگان  91نفر تعیین

دیدگاه نیز ضرورت داشته است.

گردید .روش نمونه گیری سهمیه ای تصادفی بوده است .ابزار

این تحقیق به لحاظ زمانی در سال تحصیلی  1397-1398انجام

جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده که در آن سازه های فرایند

گردیده است و به لحاظ مکانی تشکلهای زیست محیطی فعال

شکلگیری سمنهای زیست محیطی ،موفقیت اجتماعی مدیران

در استان مرکزی را بعنوان جامعهی تحقیق در نظر گرفته است.

سمن ها و تحقق اهداف توسعه پایدار پیش بینی و طراحی شده

به لحاظ محدودهی مطالعاتی حوزه زیست محیطی توسعه پایدار

بود .روایی پرسشنامه از طریق همبستگی و کسب ضریب 0/76

مورد توجه بوده و اهداف آن در گزاره های تحقیق لحاظ گردیده

اجرا گردید .پایایی پرسشنامه از طریق آزمون کرنباخ و کسب

است .این تحقیق درصد برآمده است به این سؤاالت پاسخ دهد:

ضرایب باالی  0/70برای کلیه سازه ها و کل پرسشنامه احراز

فرایند شکلگیری تشکلهای زیستمحیطی مردمنهاد چه

گردید .روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق بهره گیری از

تأثیری بر تحقق اهداف زیستمحیطی توسعه پایدار داشته است؟

شاخص های آمارتوصیفی ،آزمون استنباطی  tبا دو گروه مستقل

موفقیتهای اجتماعی مدیران زیستمحیطی چه تأثیری بر

از طریق نرم افزار  spssعملیاتی گردیده است.

تحقق اهداف زیستمحیطی توسعه پایدار داشته است؟ عملکرد

یافته ها

زیستمحیطی مدیریت زنان و مردان در تشکلها چه تفاوتی

فرضیه .1بین مدیریت زنانومردان تشکلهای زیستمحیطی در

داشته اند؟

دسکککتیابی به هدف بهرهبرداری بهینه و پایدار آب و فاضککالب
تفاوت وجود دارد.

جدول شماره  -1آزمون  tمستقل برای مقایسه مدیریت زنانومردان تشکلهای زیست محیطی در دستیابی به هدف بهره برداری بهینه
و پایدار آب و فاضالب
آزمون برابری واریانس
بهره برداری بهینه

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

و پایدار آب و

زن

30

15/90

0/922

فاضالب

مرد

61

15/18

2/56

آزمون برابری میانگین

F

sig

t

df

Sig

6/932

0/010

1/949

87/731

0/055

با توجه به جدول شماره ( )1مالحظه میشود که میانگین

با توجه به نابرابر بودن تعداد نمونه در دو گروه زن و مرد فرض

مدیریت زنان تشکلهای زیست محیطی در دستیابی به هدف

برابری واریانس رد شد ( .)sig>0/05با فرض نابرابری واریانس

بهرهبرداری بهینه و پایدار آب و فاضالب  15/90و در بین مردان

آزمون  tبا مقدار  1/949و سطح معنی دار  0/055برابری

 15/18می باشد.به نظر میرسد مدیریت زنان اندکی بیشتر است.

میانگین دو گروه را پذیرفت ( .)sig< 0/05لذا بین مدیریت
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زنانومردان تشکلهای زیست محیطی در دستیابی به هدف

فرضیه .2بین مدیریت زنانومردان تشکلهای زیست محیطی در

بهره برداری بهینه و پایدار آب و فاضالب تفاوت وجود نداشت و

دستیابی به هدف پایدار نمودن شهرها تفاوت وجود دارد.

فرضیه رد می شود.
جدول شماره  -2آزمون  tمستقل برای مقایسه مدیریت زنانومردان تشکلهای زیست محیطی در دستیابی به هدف پایدار نمودن
شهرها
آزمون برابری واریانس
پایدار نمودن
شهرها

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

زن

30

15/67

0/994

مرد

61

14/88

2/45

F
5/165

sig
0/025

آزمون برابری میانگین
t
2/152

df
86/717

Sig
0/034

با توجه به جدول شماره ( )2مالحظه میشود که میانگین

میانگین دو گروه را رد کرد( .)sig> 0/05لذا بین مدیریت زنان-

مدیریت زنان تشکلهای زیست محیطی در دستیابی به هدف

ومردان تشکلهای زیست محیطی در دستیابی به هدف پایدار

پایدار نمودن شهرها  15/67و در بین مردان  14/88می باشد.به

نمودن شهرها تفاوت وجود دارد و فرضیه تأیید می شود .درواقع

نظر می رسد مدیریت زنان ارزش کمی بیشتری داشته است .با

نقش مدیران زن بیشتر از مدیران مرد بوده است.

توجه به نابرابر بودن تعداد نمونه در دو گروه زن و مرد فرض

فرضیه .3بین مدیریت زنانومردان تشکلهای زیست محیطی در

برابری واریانس رد شد ( .)sig>0/05با فرض نابرابری واریانس

دستیابی به هدف تضمین الگوی مصرف تفاوت وجود دارد.

آزمون  tبا مقدار  2/152و سطح معنی دار  0/034برابری
جدول شماره  -3آزمون  tمستقل برای مقایسه مدیریت زنانومردان تشکلهای زیست محیطی در دستیابی به هدف تضمین الگوی
مصرف
آزمون برابری واریانس
تضمین الگوی
مصرف

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

زن

30

13/17

1/93

مرد

61

13/15

2/40

F
2/013

sig
0/159

آزمون برابری میانگین
t
0/041

df
70/211

Sig
0/967

با توجه به جدول شماره ( )3مالحظه میشود که میانگین

 0/967برابری میانگین دو گروه را پذیرفت ( .)sig< 0/05بین

مدیریت زنان تشکلهای زیست محیطی در دستیابی به هدف

مدیریت زنانومردان تشکلهای زیست محیطی در دستیابی به

تضمین الگوی مصرف  13/17و در بین مردان  13/15می باشد.به

هدف تضمین الگوی مصرف تفاوت وجود نداشت و فرضیه رد می

نظر می رسد مدیریت زنان در بهینه سازی الگوی مصرف اندکی

شود.

بیشتر است .با توجه به نابرابر بودن تعداد نمونه در دو گروه زن

فرضیه .4بین مدیریت زنانومردان تشکلهای زیست محیطی

و مرد فرض برابری واریانس رد شد ( .)sig>0/05با فرض

در دستیابی به هدف مبارزه با تغییرات آب و هوایی تفاوت وجود

نابرابری واریانس آزمون  tبا مقدار  0/041و سطح معنی دار

دارد.
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جدول شماره  -4آزمون  tمستقل برای مقایسه مدیریت زنانومردان تشکلهای زیست محیطی در دستیابی به هدف مبارزه با تغییرات
آب و هوایی
آزمون برابری واریانس
مبارزه با

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

تغییرات آب و

زن

30

17/76

0/678

هوایی

مرد

61

16/51

3/06

آزمون برابری میانگین

F

sig

t

df

Sig

15/978

0/0001

3/059

71/112

0/003

با توجه به جدول شماره ( )4مالحظه میشود که میانگین

میانگین دو گروه را رد کرد( .)sig> 0/05بین مدیریت زنانو-

مدیریت زنان تشکلهای زیست محیطی در دستیابی به هدف

مردان تشکلهای زیست محیطی در دستیابی به هدف مبارزه

مبارزه با تغییرات آب و هوایی  17/76و در بین مردان 16/51

با تغییرات آب و هوایی تفاوت وجود دارد و فرضیه تأیید می شود.

می باشد.به نظر میرسد مدیریت زنان در این حوزه بیشتر است.

این تایید به نفع مدیریت زنان و برتری آنها نسبت به مدیران مرد

با توجه به نابرابر بودن تعداد نمونه در دو گروه زن و مرد فرض

بوده است.

برابری واریانس رد شد ( .)sig>0/05با فرض نابرابری واریانس

فرضیه .5بینمدیریت زنانومردان تشکلهای زیست محیطی در

آزمون  tبا مقدار  3/059و سطح معنی دار  0/003برابری

دستیابی به هدف حفاظت از دریاها تفاوت وجود دارد.

جدول شماره  -5آزمون  tمستقل برای مقایسه مدیریت زنانومردان تشکلهای زیست محیطی در دستیابی به هدف حفاظت از دریاها
آزمون برابری واریانس
حفاظت از
دریاها

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

زن

30

15/23

1/27

مرد

61

14/52

2/39

F
5/482

sig
0/021

آزمون برابری میانگین
df

t
1/838

88/352

Sig
0/069

با توجه به جدول شماره ( )5مالحظه میشود که میانگین

و سطح معنی دار  0/069برابری میانگین دو گروه را پذیرفت

مدیریت زنان تشکلهای زیست محیطی در دستیابی به هدف

( .)sig< 0/05لذا بین مدیریت زنانومردان تشکلهای زیست

حفاظت از دریاها  15/23و در بین مردان  14/52میباشد.به نظر

محیطی در دستیابی به هدف حفاظت از دریاها تفاوت وجود

می رسد مدیریت زنان اندکی بیشتر است .با توجه به نابرابر بودن

نداشت و فرضیه رد می شود.

تعداد نمونه در دو گروه زن و مرد فرض برابری واریانس رد شد

فرضیه .6بین مدیریت زنانومردان تشکلهای زیست محیطی در

( .)sig>0/05با فرض نابرابری واریانس آزمون  tبا مقدار 1/838

دستیابی به هدف حفاظت از زیستبومها تفاوت وجود دارد.

جدول شماره -6آزمون  tمستقل برای مقایسه مدیریت زنانومردان تشکلهای زیست محیطی در دستیابی به هدف حفاظت از زیست
بوم ها
آزمون برابری واریانس
حفاظت از
زیست بومها

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

زن

30

15/40

1/13

مرد

61

14/70

2/44

F
4/340

sig
0/040

آزمون برابری میانگین
t
1/853

df
88/803

Sig
0/067
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با توجه به جدول شماره ( )6مالحظه میشود که میانگین

برابری میانگین دو گروه را پذیرفت ( .)sig< 0/05لذا بین

مدیریت زنان تشکلهای زیست محیطی در دستیابی به هدف

مدیریت زنانومردان تشکلهای زیست محیطی در دستیابی به

حفاظت از زیست بومها  15/40و در بین مردان  14/70می-

هدف حفاظت از زیست بوم ها تفاوت وجود نداشت و فرضیه رد

باشد.به نظر می رسد مدیریت زنان در این حوزه اندکی بیشتر

می شود.

است .با توجه به نابرابر بودن تعداد نمونه در دو گروه زن و مرد

فرضیه .7بین مدیریت زنانومردان تشکلهای زیست محیطی در

فرض برابری واریانس رد شد ( .)sig>0/05با فرض نابرابری

دستیابی به هدف انرژی ارزان تفاوت وجود دارد.

واریانس آزمون  tبا مقدار  1/853و سطح معنی دار 0/067
جدول شماره -7آزمون  tمستقل برای مقایسه مدیریت زنانومردان تشکلهای زیست محیطی در دستیابی به هدف انرژی ارزان
آزمون برابری واریانس
انرژی ارزان

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

زن

30

15/07

1/34

مرد

61

14/13

2/39

آزمون برابری میانگین

F

sig

t

df

Sig

1/395

0/241

2/389

87/421

0/019

با توجه به جدول شماره ( )7مالحظه میشود که میانگین

کرد( .)sig> 0/05بین مدیریت زنانومردان تشکلهای زیست

مدیریت زنان تشکلهای زیست محیطی در دستیابی به هدف

محیطی در دستیابی به هدف انرژی ارزان تفاوت وجود دارد و

انرژی ارزان  15/07و در بین مردان  14/13می باشد.به نظر

فرضیه تأیید می شود.این تایید به نفع مدیران زن و برتری آنها

می رسد مدیریت زنان دراین حوزه بیشتر است .با توجه به نابرابر

در این حوزه نسبت به مردان بوده است.

بودن تعداد نمونه در دو گروه زن و مرد فرض برابری واریانس رد

فرضیه  .8بین مدیریت زنانومردان تشکلهای زیست محیطی

شد ( .)sig>0/05با فرض نابرابری واریانس آزمون  tبا مقدار

در دستیابی به هدف توانمندسازی زنان تفاوت وجود دارد.

 2/389و سطح معنی دار  0/019برابری میانگین دو گروه را رد
جدول شماره  -8آزمون  tمستقل برای مقایسه مدیریت زنانومردان تشکلهای زیست محیطی در دستیابی به هدف توانمدسازی زنان
آزمون برابری واریانس
توانمندسازی
زنان

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

زن

30

15/46

1/27

مرد

61

14/41

2/67

F
2/299

sig
0/133

آزمون برابری میانگین
t
2/049

df
88/973

Sig
0/012

با توجه به جدول شماره ( )8مالحظه میشود که میانگین

با مقدار  2/409و سطح معنی دار  0/012برابری میانگین دو

مدیریت زنان تشکلهای زیست محیطی در دستیابی به هدف

گروه را رد کرد( .)sig> 0/05بین مدیریت زنانومردان تشکل-

توانمندسازی زنان  15/46و در بین مردان  14/41می باشد.به

های زیست محیطی در دستیابی به هدف توانمندسازی زنان

نظر می رسد مدیریت زنان در این حوزه بیشتر است .با توجه به

تفاوت وجود دارد و فرضیه تأیید می شود .این تایید به نفع زنان

نابرابر بودن تعداد نمونه در دو گروه زن و مرد فرض برابری

و برتری آنها نسبت به مدیران مرد بوده است.

واریانس رد شد ( .)sig>0/05با فرض نابرابری واریانس آزمون t

فرضیه .9فرایند شکلگیری تشکلهای زیستمحیطی در واقعیت
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بخشیدن به اهداف زیست محیطی توسعه پایدار اثرگذار بوده
است.
جدول شماره  -9ضرایب همبستگی و درصد تبیین شده توسط مدل رگرسیونی متغیر مستقل شکل گیری تشکل های زیست محیطی
ضریب همبستگی ()R

ضریب تعیین )(R2

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای استادارد برآورد

دوربین واتسن

0/694

0/481

0/476

10/72

1/723

رابطه بین شکلگیری تشکلهای زیستمحیطی و واقعیت

می شود .که با مقدار  F=82/623و سطح معنی دار 0/0001

بخشیدن به اهداف زیست محیطی  0/694به دست آمده است،

می توان نتیجه گرفت مدل رگرسیون برازش داده شده معنادار

با توجه به سطح معنی داری  0/0001که کوچکتر از α=0/01

است.

می باشد ،معنی داری رابطه این دو متغیر پذیرفته می شود به

با توجه به سطح معنی داری بدست آمده(  ) 0/0001می توان

عبارتی بین شکلگیری تشکلهای زیستمحیطی و واقعیت

نتیجه گرفت مدل رگرسیون برازش داده شده معنادار است و

بخشیدن به اهداف زیست محیطی رابطه وجود دارد .با توجه به

فرایند شکلگیری تشکلهای زیستمحیطی بر واقعیت بخشیدن

ضریب تعیین تعدیل یافته ،می توان نتیجه گرفت  47درصد از

به اهداف زیست محیطی توسعه پایدار اثرگذار است .ضرایب مدل

داده ها توسط مدل رگرسیونی تبیین می شوند .برای بررسی

رگرسیون در جدول  38-4قابل مشاهده است.

معنادار بودن مدل برازش داده شده از تحلیل واریانس استفاده

جدول شماره  -10برآورد ضرایب مدل رگرسیونی متغیر مستقل شکل گیری تشکل های زیست محیطی
ضریب رگرسیونی

خطای استاندارد

آماره t

سطح معناداری

ثابت مدل

41/569

8/649

4/806

0/0001

شکل گیری تشکل های زیست محیطی

0/694

0/145

9/090

0/0001

با توجه به سطح معنی داری برای ضریب رگرسیونی متغیر شکل

 %95می توان گفت فرایند شکلگیری تشکلهای زیستمحیطی

گیری تشکل های زیست محیطی) ) sig<0.05فرض صفر

در واقعیت بخشیدن به اهداف زیست محیطی توسعه پایدار

مبنی بر صفر بودن مقدار این ضریب رد خواهد شد در نتیجه می

اثرگذار بوده است و فرضیه تأیید می شود.

توان گفت به ازای یک واحد افزایش در مولفه شکل گیری تشکل

فرضیه.10موفقیتهای اجتماعی مدیران تشکلهای زیست-

های زیست محیطی ،واقعیت بخشیدن به اهداف زیست محیطی

محیطی در واقعیت بخشیدن به اهداف زیست محیطی توسعه

توسعه پایدار به اندازه  0/694واحد افزایش پیدا خواهد کرد(به

پایدار اثرگذار بوده است.

دلیل مثبت بودن ضریب رگرسیون) ،بنابراین با سطح اطمینان
جدول شماره  -11درصد تبیین شده توسط مدل رگرسیونی متغیر مستقل موفقیتهای اجتماعی مدیران تشکل های زیست محیطی
ضریب همبستگی ()R

ضریب تعیین )(R2

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای استادارد برآورد

دوربین واتسن

0/716

0/513

0/508

10/39

1/860
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ضریب همبستگی بین موفقیتهای اجتماعی مدیران تشکلهای

درصد از داده ها توسط مدل رگرسیونی تبیین می شوند .برای

زیستمحیطی و واقعیت بخشیدن به اهداف زیست محیطی

بررسی معنادار بودن مدل برازش داده شده از تحلیل واریانس

 0/716به دست آمده است  ،با توجه به سطح معنی داری

استفاده می شود که با مقدار  F=97/863و سطح معنی دار

 0/0001که کوچکتر از  α=0/01می باشد ،معنی داری رابطه

 0/0001می توان نتیجه گرفت مدل رگرسیون برازش داده شده

این دو متغیر پذیرفته می شود به عبارتی بین موفقیتهای

معنادار است و فرایند موفقیتهای اجتماعی مدیران تشکلهای

اجتماعی مدیران تشکلهای زیستمحیطی و واقعیت بخشیدن

زیستمحیطی بر واقعیت بخشیدن به اهداف زیست محیطی

به اهداف زیست محیطی رابطه وجود دارد.

توسعه پایدار اثرگذار است .ضرایب مدل رگرسیون در جدول

با توجه به ضریب تعیین تعدیل یافته می توان نتیجه گرفت 51

شماره ( )12قابل مشاهده است.

جدول شماره  -12برآورد ضرایب مدل رگرسیونی متغیر مستقل موفقیتهای اجتماعی مدیران تشکل های زیست محیطی

ثابت مدل
موفقیتهای اجتماعی مدیران تشکل های
زیست محیطی

ضریب رگرسیونی

خطای استاندارد

آماره t

سطح معناداری

46/761

7/589

6/162

0/0001

0/716

0/116

9/689

0/0001

با توجه به سطح معنی داری برای ضریب رگرسیونی متغیر

سویی یا فرهنگ مدرن تأکید داشتهاند .آنها معتقد بودند جامعه

موفقیتهای اجتماعی مدیران تشکل های زیست محیطی

انسانی و جهان طبیعی در رویارویی اقتصادی با یکدیگر قرار

) ) sig<0.05فرض صفر مبنی بر صفر بودن مقدار این ضریب

دارند .تعمیم این نظریه به جامعه استان مرکزی جلوه ای از این

رد خواهد شد در نتیجه می توان گفت به ازای یک واحد افزایش

رویارویی بوده است ،آنچنانکه روند توسعه در این شهر رویارویی

در مولفه شکل گیری تشکل های زیست محیطی ،واقعیت

انسان و طبیعت را آشکار ساخته است .ساختارگرایان از جمله

بخشیدن به اهداف زیست محیطی توسعه پایدار به اندازه 0/694

گیدنز ،گرز و الکی در مورد ریشهیابی مسایل زیستمحیطی

واحد افزایش پیدا خواهد کرد(به دلیل مثبت بودن ضریب

اظهار داشته اند .در جامعه مدرن مقابله با مسایل زیستمحیطی

رگرسیون) ،بنابراین با سطح اطمینان  %95موفقیتهای اجتماعی

و حلوفصل آالیندههای آن اجتنابناپذیر است .محیطزیست یک

مدیران تشکلهای زیستمحیطی در واقعیت بخشیدن به اهداف

برساخت اجتماعی است که از طریق تالش جمعی حلوفصل

زیست محیطی توسعه پایدار اثرگذار بوده است و فرضیه تأیید

میگردد .در این تالشها مصرف کمتر و بهینه برای تضمین

می شود.

الگوی مصرف اجتنابناپذیر خواهد بود  .گذشتهی جامعه استان

بحث و نتیجه گیری

مرکزی نشان داده است همزمان با توسعه شهری و تشدید

در جامعهشناسی محیطزیست مؤلفهها و متغیرهای متنوعی

صنعتی شدن مسایل زیستمحیطی افزایش یافته ،پایدار نمودن

توسط نظریهپردازان موردتوجه قرار گرفته آن چنان که این موارد

شهر مورد بیتوجهی قرار گرفته و برای تضمین الگوی مصرف

جامعه انسانی را از دوران گذشته تاکنون متأثر ساخته است.

استراتژی شناخته شده و معینی طراحی نگردیده است.

جامعهشناسان کالسیک همچون ماکس وبر ،امیل دورکیم و کارل

نظریه پردازان کارکردگرا بر این باور بودهاند که امکان غلبه بر

مارکس در بهرهبرداری بهینه از منابع محیطزیست به انتخاب

بحرانهای زیست محیطی از طریق بازسازی فرایندهای تولید و

گزینشهای صحیح ،اخالقی توأم با تأمین منافع اقتصادی و هم

مصرف با انگیزههای زیستمحیطی وجود دارد .کارکردهای
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محیطزیست زمانی مختل میشوند که انسان در بهرهبرداری از

جامه شاهد تخریب محیطزیست بوده است .تا زمانی که نگاه

محیطزیست به افراطوتفریط مبادرت نمایند .این نکته را نمی-

سرمایهداری توأم با اخالقزدایی بر توسعه حاکم باشد ،تخریب

توان ازنظر دور داشت که بین انسان و طبیعت یک رابطهی

محیط زیست و تأمین منافع تداوم خواهد داشت .این نظریه تلفیق

دوسویه وجود دارد .در این تحقیق مشاهده گردید همزمان با

گرایان در روند توسعه شهری استان نمود عینی داشته است.

توسعه شهری در استان گویی که به منافع انسانی در ایجاد

آلوده شدن پرشتاب هوا ،آلوده شدن محیط خاک که مأمن زیست

سکونتگاهها از بین بردن جنگلها و فضای سبز طبیعی پافشاری

جانداران و انسان بوده است ،آلوده شدن پرشتاب هوا ،آلوده شدن

میشده است .درحالیکه در رابطه دوسویه میان انسان و طبیعت

آب های زیرزمینی جملگی بر تخریب محیطزیست افزوده است.

به ندرت توجه شده است .تضادگرایان مانند اشتانبرگ ،ردکلیف

اگرچه تشکلهای زیستمحیطی در مبارزه با تغییرات آب و

واریک بوتل معتقد بودهاند بین چرخهی تولید و تقاضای مصرف

هوایی و حفاظت از زیستبومها و حتی پیگیری اقداماتی برای

کشمکش وجود داشته است .تا زمانی که برای حفظ منابع

انرژی ارزان داشته ولی این کنشها هرگز تکاپوی جبران خسارت

زیستمحیطی به ایجاد تعادل میان دستورالعملهای سیاسی

های وارد شده بر محیط زیست و یا تحقق اهداف توسعه پایدار را

حاکمان و ایفای نقش تسهیلکنندگان انباشت سرمایه اقدام

ننموده است.

نشود ،این تضاد هم چنان وجود دارد .مدیریت بهینه محیطزیست

اکوفمینیست ها مانند فرانسوادوبون ،بالکر واکبرگ ،وانداشیوا و

نیز می تواند در کاهش این تضاد مؤثر واقع شود .بنابراین

مولینکس در مورد توانمندسازی زنان و کاهش نابرابری های

جنبشهای مردمی زیستمحیطی ،تنظیم قوانین و مقررات و

جنسیتی نظرات مشترکی داشتهاند .آن ها معتقد بودهاند

نوسازی محیطزیست از رهیافتهای این جامعهشناسان بوده

پدرساالری موجب استثمار طبیعت و انسان و تخریب

است .کنشگرایان مانند بک ،مالتوس ،آیزن و کسل معتقد

محیط زیست گردید .کاهش نابرابری های جنسیتی و کاهش

بودهاند تشکلهای مردمی و جنبشهای اجتماعی در مدرنیته

رویکرد سودجویانه بر طبیعت به نفع جامعه انسانی و

برای کاهش دادن مخاطرات زیستمحیطی اجتنابناپذیر است.

محیطزیست میباشد .تا زمانی که الگوی مصرف رعایت نشود و

نگاه سودانگاری به طبیعت باید جای خود را به نگاه عقالنی،

رابطه قوی بین انسان و طبیعت برقرار نگردد ،نمیتوان شاهد

هنجار مدار و تعادلگرا بدهد تا جامعه شاهد کنشهای محیط

حفاظت از محیطزیست و بهبود زندگی طبیعی انسان بود ..اگر

گرایانه به انسانها باشد .در جامعه شهری استان اگرچه به طور

دست یابی زنان به منافع توسعه پایدار از طریق ایجاد تغییرات

پراکنده اقدامات محیط گرایانهی فعاالن عرصه زیستمحیطی

جنسیتی و حضور هدفمند و سازنده زنان در عرصههای اجتماعی

وجود داشته است ،ولی از غنا و کفایت الزم برخوردار نبوده تا آن

و زیستمحیطی تضمین شود ،میتوان شاهد بهبود توسعه پایدار

جا که خبرگان مصاحبهشونده اظهار داشته بودند این اقدامات

در جامعه بود .در این تحقیق نیز مشاهده گردید علیرغم این که

نمود مشخصی در تحقق اهداف زیستمحیطی توسعه پایدار

تعداد زنان فعال در عرصههای زیستمحیطی به لحاظ کمّی

نداشته است.

یک دوم مردان بوده است ،ولی عملکرد و موفقیت آن ها در

تلفیقگرایان مانند اینگلهارت ،هورکهایمر ،هابرماس و مارکوزه بر

بسیاری از موارد با آن ها برابری کرده و در پاره ای از موارد نیز

این باور بودهاند که محیطزیست گرایی افراد تحت دو نوع ارزش

بر آن ها برتری داشتهاند .این نشان میدهد که دغدغه مندی

بقا و ارزش فرامادی شکل می گیرد .در ارزش بقا نیاز فیزیولوژیک

زنان در استان مرکزی نیز در حوزه مسایل زیستمحیطی نمودی

تأمین می شود و در ارزش فرامادی به رفتار فرازیستی از جمله

عینی داشته است.

حفظ محیطزیست پرداخته میشود .در هر دورهای که از محیط

در پایان چنین به نظر می رسد که در حال حاضر رویکردهای

طبیعی به بهانه حاکمیت تکنولوژی استفاده ابزاری شده است،

جنسیتی در جامعه وجود داشته اگر این نابرابری ها کاهش داده

184

فصلنامه انسان و محیط زیست ،شماره ،58پاییز ،1400صص 187-171

حسن زاده و همکاران

شود و روند تعادلی خود را بازیابد .جامعه از یک طرف شاهد

ای به طبیعت دارند در حل و فصل مسائل زیست محیطی

توانمندسازی زنان خواهد بو د و ازطرفی دیگر مشارکت هر چه

کارآمدتر قشر مردان می باشند .به همین دالیل چنانچه قشر

بیشتر آنها را در عرصه های گوناگون از جمله تحقق اهداف توسعه

زنان در مدیریت های سطح کالن و

پایدار مشاهده خواهد کرد .ضمن این که زنان به دالیل الفت ویژه
ت صمیم گیری های ناظر بر آن م شارکت دا شته با شند جامعه از

استان و کشور پیشنهاد میشود در تصمیمگیریهای خود

مزیت های آن برخوردار خواهد شد .ضمناً یادآور می شود در

نماینده شورای سمنها را نیز شرکت دهند تا در همافزایی و جلب

طول تاریخ سکککاختار اجتماعی در جوامع مختلف برای توسکککعه

مشارکت آنها برای دستیابی به تحقق اهداف توسعه پایدار گام

انسکککانی زنان تا به امروز موانعی وجود داشکککته اسکککت چنانچه

جدیتری برداشته میشود.

اصککالحات الزم در سککاختار اجتماعی صککورت پذیرد تا امکان

-

مشارکت هر دو طیف به صورت برابر وجود داشته باشد تا جامعه

تشکلهای زیستمحیطی در دستیابی به هدف پایدار نمودن

شاهد هر چه بیشتر تحقق اهداف توسعه پایدار باشد.

شهرها تفاوتی وجود داشته و زنان در این زمینه برتری داشتهاند.

-نتایج پژوهش نشان داد آئیننامه تأسیس سمنهای مردمنهاد

در این زمینه به برنامه ریزان و مجریان ساختوسازهای شهری

که یکی از آنها سکککمن های زیسکککتمحیطی بودهاند همواره با

پیشنهاد میشود در راستای پایداری شهری از مدیران مذکور

مشکککل مواجه بوده بهطوری که مدیران سککمنها فرایند کند و

برای جلوگیری سرمایههای اکولوژیکی ،ایجاد فضای سبز

دستوپا گیر را تجربه نمودهاند ،در این زمینه به مجلس شورای

به موازات توسعه شهر ،زیباسازی فضای بصری شهر ،و اشاعه

اسالمی پیشنهاد میشود .طرح قانون جامع تأسیس سازمانهای

فرهنگ کمترین آسیب به محیطزیست در ساختوسازهای

مردمنهاد را که از سال  1392ارائه و تاکنون تصویب نشده است

شهری اقدام نمایند .تا در پایداری شهری مصادیق عینیتری

را در دسککتور کار خود قرار دهند تا پس از تصککویب و ابال  ،راه

تجربه شود.

گشای این مشکالت باشد.

-

-

در این تحقیق مشاهده گردید بین مدیریت زنان و مردان

در این تحقیق مشاهده گردید بین مدیریت زنان و مردان

در این تحقیق م شاهده گردید ارائه بازخورد مثبت محلی و

در تحقق هدف مبارزه با تغییرات آب و هوایی تفاوت معنیدار

ملی مدیران سمنهای زیستمحیطی در ترغیب و تشویق آنها

وجود دارد و زنان در این رابطه برتری داشتهاند .در این زمینه به

به گسککترش فعالیتها ،افزایش مشککارکتها و بسککیج امکانات

مجریان برنامههای زیستمحیطی مبارزه با تغییرات آب و هوایی

مردمی در اقدامات زی ستمحیطی تأثیر مثبت دا شته ا ست .در

در سطوح استانی و ملی پیشنهاد میشود در برنامههای خود از

این زمینه به کارشککناس سککازمانهای مردمنهاد در اسککتانداری،

ظرفیت کارآمد زنان فعال در این عرصه بهرهبرداری بیشتر و

فرمانداری ،شهرداریها ،دهیاریها و ستاد سازمان محیطزیست

عینی تری داشته باشد تا شاهد اقدامات و فعالیتهای شایستهتری

ک شور پی شنهاد می شود در یک برنامهریزی مدون شده بصورت

نسبت به گذشته باشند.

سالیانه از برترین و موفقترین مدیران سمنهای زی ستمحیطی

-

تشویق بعمل آورند تا آنها را برای تداوم و گسترش فعالیتهای

مرد در اقدامات زیستمحیطی دستیابی به هدف انرژی ارزان

زیستمحیطی برانگیخته نمایند.

برتری داشته اند .در این زمینه به مسئولین ذیربط در وزارت نیرو

-

در این تحقیق مشاهده گردید مدیران زن نسبت به مدیران

در نتایج تحقیق مشاهده گردید نقشآفرینی تشکلهای

پیشنهاد میشود از ظرفیت مدیران زن سمنهای زیستمحیطی

زیستمحیطی در سطح جامعه زمینهساز دستیابی به تحقق

آماده بکار و فعال در این زمینه دعوت به مشارکت نموده تا امکان

اهداف زیست محیطی توسعه پایدار بوده است .در این زمینه به

نقشآفرینی آنها بصورت رسمی و حمایت شده تداوم یابد.

مقامهای مسئول در شورای اداری در سطوح دهستان ،شهرستان،

مقایسه نقش آفرینی مدیران زن و مرد تشکل های....

-

در نتایج تحقیق مشاهده گردید توانمندسازی زنان در سطح
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-

در این تحقیق مشککاهده گردید بین موفقیتهای اجتماعی

جامعه زمینه ساز دستیابی به اهداف توسعه بوده است .در

مدیران تشکلهای زیستمحیطی در واقعیت بخشیدن به اهداف

راستای توانمندسازی زنان ،اقدامات مدیران زن سمنهای زیست

زی ستمحیطی تو سعه پایدار رابطه وجود دا شته ا ست .در این

محیطی نسبت به مدیران مرد برتری داشته است .در این زمینه

زمینه به تشککککل های جدید ،خانه سکککازمان های مردم نهاد در

به معاونت زنان در دستگاه های اجرایی ،و گروههای بانوان مستقر

ا ستان ،شبکه و شورای ت شکلهای زی ستمحیطی ،پی شنهاد

در استان که وظیفه توانمندسازی مذکور را دارند پشنهاد میشود

می شکککود در انع کاس دادن این موفق یت ها در سکککطح جام عه

در یک اقدام هم افزا از ظرفیت مدیران زن سمنهای

بیش ازپیش اقدام نمایند تا عالوه بر تشکککویق مدیران تالشکککگر،

زیستمحیطی بهرهبرداری بهینه داشته باشند تا شاهد

زمینههای حمایت از آنها و تحقق اهداف توسکککعه پایدار فراهم

زمینهسازی تحقق اهداف توسعه پایدار بیش از گذشته فراهم آید.

آید.

-

در این تحقیق مشاهده گردید بین مدیریت زنان و مردان

-

از آنجا که در گذشکککته اغلب جوامع به دلیل نقصکککان در

در تحقق هدف مبارزه با تغییرات آب و هوایی تفاوت معنیدار

ساختار اجتماعی موانعی برای توسعه انسانی زنان وجود داشته

وجود دارد و زنان در این رابطه برتری داشتهاند .در این زمینه به

است .به تصمیم گیران ارشد کالن اجتماعی و نیز نخبگان فعال

مجریان برنامههای زیستمحیطی مبارزه با تغییرات آب و هوایی

در این زمینه پیشککنهاد می شککود در اصککالح سککاختار اجتماعی

در سطوح استانی و ملی پیشنهاد میشود در برنامههای خود از

اهتمام داشککته باشککند تا امکان برابر مشککارکت زنان با مردان در

ظرفیت کارآمد زنان فعال در این عرصه بهرهبرداری بیشتر و

تصککمیم گیری های زیسککت محیطی ،مشککارکت و تحقق اهداف

عینی تری داشته باشند تا شاهد اقدامات و فعالیتهای

توسعه پایدار فراهم گردد

شایستهتری نسبت به گذشته باشند.

تشکر و قدردانی

-

در این تحقیق مشاهده گردید مدیران زن نسبت به مدیران

بدینوسیله از کلیه مدیران سمن های زیست محیطی استان

مرد در اقدامات زیستمحیطی دستیابی به هدف انرژی ارزان

مرکزی مشارکت کننده در این تحقیق که در تکمیل پرسشنامه

برتری داشته اند.در این زمینه به مسئولین ذیربط در وزارت نیرو

ها نهایت مساعی خود را معطوف داشتند و همچنین از فرمانداری

پیشنهاد میشود از ظرفیت مدیران زن سمنهای زیستمحیطی

ها و استانداری استان مرکزی که در هموار نمودن فرایند اجرای

آماده بکار و فعال در این زمینه دعوت به مشارکت نموده تا امکان

پرسشنامه ها مددکار تحقیق بوده اند تشکر و قدردانی می گردد.

نقشآفرینی آنها بصورت رسمی و حمایت شده تداوم یابد.
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