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 خالصه

 نیتریصلا. با توجه به اینکه زنان رندرتیپذبیآسو زنان  ،، که در این میان مناطق فقیر، کودکانکندمیافراد زیادی را قربانی  ساالنهبحران آب 

مثبت  أثیراتتدر مدیریت بحران کم آبی ایشان  آفرینینقش، شودیمکم آبی بر این قشر دیده  تأثیراتو اولین  ،بوده از منابع آب کنندگاناستفاده

ر با بررسی تحقیقات و تجربیات سایتحقیق این . آب دارد سازیذخیره. بنابراین بهبود مدیریت آب نقش موثری در کاهش فقر و . دارد زیادی

ر اساس . بپردازدمیمنابع آب با شرایط ایران، به ارایه یک چارچوب مفهومی برای نشان دادن جایگاه و نقش زنان در مدیریت  آنکشورها، و انطباق 

ان جایگاه اجتماعی زن ءآب، و هم در ارتقابه صورت کلیدی هم در بهبود مدیریت منابع  تواندمیالزم، نقش زنان  هایحمایت در صورتاین نتایج، 

 .پذیردمیموثر باشد. این مقاله با ارایه راهکارهای عملی برای به کاری گیری، توانمندسازی و حمایت از زنان در ورود به عرصه مدیریت آب پایان 

 

 آب مدیریت در زنان نقش مفهومی چارچوب ،آب از بهینه استفاده زنان، توانمندسازیزنان،  مشارکت: کلیدی کلمات

 

 

 مقدمه .1
 

 زیستمحیط ربلودگی آ و اثراتکشاورزی آب کافی برای تمیز و نبود  آبکمبود نفر از  هامیلیوناما است مهم در زندگی و رفاه جمعیت جهانی  یعامل آب

 هامیلیون یآیندهیک عامل مهم برای اطمینان از  تواندمیآب دارد و  سازیذخیرهنقش موثری در کاهش فقر و  آببنابراین بهبود مدیریت . برندمیرنج 

 %07یشتر از بامل مهم در تولید مواد غذایی است وعاز  آب .است آبد وکمببر  تأثیرگذارر افراد یکی از عوامل نفر باشد. مدیریت ضعیف و دسترسی نابراب

 یشیوهرشد فزاینده جمعیت و تغییر آلودگی و  .رسدمی %07که این مقدار در ایران به باالی  [1] شودمیشیرین صرف کار کشاورزی  آبمنابع 

برای کشاورزی و قطع درختان و فرسایش خاک همه بر چرخه  هاتاالب. تخلیه کندمیشیرین را تهدید  آبمنابع  آب بیشتر سرانه(استفاده از زندگی)

تحت  کنندمیزندگی  زیستمحیط یاهیحاشکمک کنند. افرادی که بیشتر در مناطق  سالیخشکبه افزایش سیل و  توانندمیو  گذارندمی تأثیر آبطبیعی 

 طوربهناطق اغلب . مردم فقیر این مقرار دارندخطرناکی تحت چنین شرایط  کنندمیزندگی  هارودخانهمحدوده در که  بسیارین تغییراتی هستند و چنی تأثیر

فنی به  هایحلراه .گیردمیرار ق تأثیرنیز تحت  هاآناین منابع تغییر کند زندگی  بیعی دارند و هنگامی که دسترسی بهزیادی به منابع طی وابستگ نامتناسبی

مورد  گسترده طوربهدر برخورد با این مشکالت ات جنسیتی را مالحظ جامه گرا و مشارکتی رویکردهای .موثر نیستند آبتنهایی برای مقابله با کمبود 

 .دهندمیقرار  لحاظ
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 مروری بر تحقیقات و تجربیات پیشین .2
 

ا زنان بیشترین فشار ر .[2] هستند آبقشر در حوادث مرتبط با  پذیرترینآسیبد غذایی دارند و زنان و کودکان زنان نقش کلیدی در تولید موا

داشته  آبهبود و مدیریت ب درزمینهبیشتری  یاثرگذار توانندمیشند بیشتری داشته بال مدیریتی مشارکت در مسائ هاآن اگر و بینندمیاز مدیریت ضعیف 

جنسیتی برای عدالت ر بتاکید زیادی و  [3] ندمشارکت داشته باش آبائل مربوط به مسدر  دو زنان و مردان هر کنندمیبسیاری از تحقیقات پیشنهاد  باشند.

به  .شده است بآدر مدیریت منابع  آنجنسیتی و نقش عدالت ر زیادی بر تاکید بسیا المللیبین هاینشستدر بسیاری از  شده است.مدیریت منابع آب 

تضمین پایداری " و "ترویج برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان"شد عنوان   2777در نیویورک در سال که یکی از اهداف سازمان ملل متحد عنوان مثال 

 ذیرپامکانزنان در مدیریت آب سازی مطرح دارند که این امر فقط از طریق استراتژی  آبزنان نقش مهمی در مدیریت  است.عنوان شده  "زیستمحیط

ظارت و ارزیابی ، نسازیپیادهطراحی،  ازجمله هاعرصهدر کنار مردان در تمام  یریت منابعمد از ناپذیرجداییبعد توانند به عنوان ب زنانکه ، به این معنی است

 کمکو همچنین است قابل توجیه  اثربخشیکارایی و  زنان منجر بهسازی مطرح  آبدر سیاست  .[4]باشند  تأثیرگذارمساوی  طوربه هابرنامهو  هاسیاست

  کندمیدر جامعه عدالت  ترگستردهبه توانمند سازی زنان و پیشبرد اهداف 

اوتی درباره متف هاینگرانیمنابع طبیعی و درواقع  در موردمحلی مختلفی  تقسیمات جنسیتی کار، زنان و مردان ممکن است دانشبا توجه به 

جایی . ود داردوج آب هایپروژهو اثربخشی حمایت از زنان بین رویکرد  ارتباط ٔ  درزمینهمطالعات زیادی  در دسترس داشته باشند. آبکیفیت و کمیت 

تری را نیز به دنبال فواید بیش متعاقباًو  ،شودمیبهتر استفاده  آبمنابع  شوندمیگیر و تمام اعضای جامعه در کندمیدا ترویج پیحمایت از زنان که رویکرد 

کمتر رانی و نگان در مدرسه کودکمنظم ، حضور  آبمربوط به  هایبیماریقابل توجهی از  شامل کاهش تواندمیبسیار متنوع بوده و . این فواید [5] دارد

 دیگر زنان باشد. هایفعالیت مراقبت و زمان بیشتر برایبرای 

باعث مر اتا بتوانند همانند مردان در جامعه حضور پیدا کنند و بتوانند زندگی خود را بهتر کنترل کنند. این  کندمیکمک ایشان به  توانمندی زنان

بدون  ته باشند.داش آبمنابع  مدیریت در مؤثرتریزنان نقش  شودمیکه خود باعث  کندمیفراهم  دیگر را هایفعالیتو زمان کافی برای شده سالمت بهتر 

 نهایتاً زنان است  ممکن به عنوان مثال بر مشارکت زنان وجود داشته باشد.سعی ممکن است نابرابری بین زنان و مردان تقویت شود حتی اگر زنان  حمایت از

وجه صرف به صورت تدر به عبارت دیگر  .شودمی منجر به تقویت نابرابری جنسیگرفته شوند که مت خانگی به خد آبو مدیران  آبین به عنوان حامل

 زنان و خاصی اداره شود یطبقهیا قومیت و  بزرگان و افراد ثروتمند و توسطمنابع آب  ممکن استالزم،  هایحمایتمشارکت زنان، و بدون لحاظ کردن 

وانند در جلسات نت که شودمیباعث ن امر میه ونقش خوبی داشته باشند،  توانندنمی دلیل حجم کار زیاد و هنجارهای فرهنگی به کنند کهباین احساس را 

 به خوبی صحبت کنند.

که زنان در حال  دهدمینشان امر این . شوندمینیز منتفع  آب ی افزایشمزایااز حضور دارند و کامال  هاآنوجود دارند که زنان در  هاییپروژه

در یشان ا درآمدزاییو باعث  کندمیدخیل مسائل خانگی و اجتماعی  گیریتصمیمدر  را هاآنکه هستند فنی و مدیریتی جدید  هایپروژهیادگیری 

مچنین ه شوند. مندبهره آنبتوانند از  شانخانوادهکه خود و  آورند به دسترا  ییهافرصتتا زنان  شودمی. این امر باعث شودمی آبمربوط به  هایپروژه

که این کند  رشدیاری نیز در مسائل زهکشی و آبزنان  نقش شودمی تالشو  شودمیتوسط زنان انجام  و مسائل بهداشتی آبذخیره  ازجملهیکسری کارها 

 .[6] کندمیزمین روبرو  ت دستمزد و مالکیتمشکال را باایشان امر البته در برخی مناطق این 

اقتصاد  ماهیت به خاطر. با این حال، شوندمیاست که مردان به عنوان سرپرست خانواده دیده  گونهایناغلب  یساختارهای اجتماعی و فرهنگدر 

مختلف زنان و مردان در خانواده و تقسیمات جنسیتی  هایموقعیتدر برای کار زنان وجود ندارد.  کار کنند و هیچ محدودیتی توانندمیزن و مرد خانواده 

انگی افع خود را در سطح خنزنان قادر به مذاکره م رسدمیبه نظر  دارند. هاییفعالیت آبمنابع  هایجنبهزنان و مردان ر ارتباط با  که شودمیمشاهده کار 

 گیریصمیمتدر مورد چگونگی  هاییدرسبیانگر زنان در مذاکره برجسته توانایی . این باشند از طریق نهادهای جامعه محدود شدهممکن است  هستند اگرچه

و  دامنه مذاکره منافع زنان در خانوادهالزم است  .باشدمیها و فرایند هاگیریتصمیمزنان و مردان در بخشی از  تأثیرگذاریو چگونگی در شرایط خاص 

دسترسی  انونی دارد.اجتماعی و قساختارهای زیادی به قدرت و صالبت در موضع گفتگو زنان بستگی  گسترش یابد.از منابع در سطح جامعه ایشان استفاده 

درون ط رواب .گیردمیبا دیگر روابط اجتماعی و ساختار روابط خانواده و ازدواج شکل بلکه در مدیریت در خال وجود ندارد، ایشان و نقش  آبزنان به 

 کنندمیی یی که با خانواده شوهر زندگهاآنباشد.، به خصوص  هاآنمستقل  در تعریف دسترسی زنان به منابع و فعالیت یبزرگممکن است بخش خانواده 

. 
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به االیی بتمایل "زنان اغلب  .شوندمیشناخته  مبتنی بر تقاضا هایروشدر هزینه به عنوان بخش مهمی از  یمشارکت سیاست هایطرح اخیراٌ

دارای  آب پرداخت پول برایتعهد بیشتری نسبت به استفاده پایدار و مدیریت است.  ، که نشان دهندهدارند ، آببرای بهبود منابع آب بها  "پرداخت

. زنان نسبت وندشمیدر اقتصاد بازار روبرو  آببه باالی دسترسی ایمن  هایهزینهبا  و اندمحرومبازار  هایمکانیسماز مردم فقیر  پیامدهای جنسیتی. است

از آنجا که زنان  .[0] گیرند و همچنین دسترسی کمتری در بازار برای فروش محصوالت تولیدی خود دارند به بقیه دستمزد کمتری در ازای کار خود می

 درآمد خانوار متکی بههستند. تعرفه ها اغلب  آبدر خانه مسئول تامین  هاآنزیرا  کنندمیبها حمایت  آباخذ را دارند از  آبوری مسئولیت جمع آ

ت خاص . ماهیبرای ایشان خواهد بود بار اضافی، باشندخود درآمد از  آبمسئول پرداخت  هاآن. اگر نیستند  هاآنپرداخت  مسئول که زنان لزوماٌهستند 

رخی ادعا ب عدالت جنسیتی را باال ببرد؟ تواندمی آبکه آیا شارژ برای  شودمیاین سوال روابط اجتماعی منجر به  نابرابری هایوجود جنسیتی بازارها و 

شهری،  بآبه عنوان مثال، در رابطه با منابع  .به ایشان کمک کرد آبدر مقابله و یا بهبود عوارض جانبی شارژ باید حمایت از زنان برای که  کنندمی

زنان شود. به  گیریتصمیم مردان و زنان شامل یاتهیکمتعرفه توسط  استفاده شود. ضعیف اریافراد بس با معافیت برای یاز تعرفه وزن: [8] پیشنهاد شده است

را ت این فرصخودشان به صورت جداگانه آب بها را بپردازند،  نندتوانمیکه فقیر  هایخانوادهآموزش داده شود.  کشیلولهو  آبتامین  هایمشخصه

توزیع  منتقل شود و هاآندرآمد به  درنتیجه، و استخدام شوند آبزنان به عنوان فروشندگان خود را به اشتراک بگذارند اتصاالت داشته باشند که 

 در دراز مدت پرداخترا  آباتصال  هایهزینهداده شود و کمک شود  آباز منابع  اندازیراهبرای نصب و  یهایوامزنان به وجود داشته باشد.  تریعادالنه

 کنند.

ی از بسیار، ین منظوربداست.  مدیریتنهادهای پیوستن زنان بیشتری به منابع آب، مشارکت افراد مستلزم اداره کردن  نحوه ٔ  درزمینه

 هاینقشباید  اشند وبداشته  بآمدیریت منابع  هایکمیتهاعضای  عنوانبه ایویژهنقش که زنان باید  کنندمیو سیاستی پیشنهاد  ایبرنامه هایدستورالعمل

و  آبوری روزمره زنان در رابطه با جمع آ هاینگرانیزنان بیشمارند.  هایگرفتاریدر مورد . بحث [0]به عهده گیرند  دارخزانهفعالی را به عنوان رئیس و 

ی که نیروی کار . در مناطقباشند باانگیزهمدیرانی بوده و   اعتمادقابلو  مندعالقه، ترآگاه آبنسبت به منابع ایشان  شودمیباعث ،  آبایشان از استفاده 

. همچنین اشندتر باعتمادقابلخیلی  ثبات مدیریتیبرای و خیلی باشند جامعه  دسترسقابلاعضای  زنان ممکن است جز اکثریت ،مهاجر زیادی وجود دارد

 عالوه .نباشد انمرد یهاتیاولوبه تنهایی تحت سلطه  آبو مدیریت  و منافع سایر زنان باشند هادیدگاه یدهندهنشانبه بهترین وجه  زنانکه  شودمیعنوان 

و  هاروشحال  با این نسبت به مردان هستند. تراجتماعیو  تردوستنوعتر و اعتمادقابلزنان ایشان، و حمایت از مشارکت  دهیسازمانبر توانایی ایشان در 

فرایندهای  ،زنانمشارکت  هایوتحلیلتجزیه. دارند و اثربخشیعدالت پیشبرد اهداف به کمی توجه حال اجرا هستند حمایت از زنان که در رویکردهای 

منجر  ی زنانکم و جزئ هایدخالتدر گذشته به مشارکت و  هاتالشچرا بسیاری از  که بفهمیم کندمیبه ما کمک  مؤسساتو عملکردهای  گیریتصمیم

  به نفع زنان نبوده است. هاآننتایج  و چرا لزوماٌ شده

جب که موبلچشم پوشی شود، میان زنان  هایتفاوتاز  نه تنهااین است که و شخصیت زنان  در مورد خصوصیات ایکلیشهمتداوم و  یک خطر

اری برای تکر بندیجمعاغلب یک  .کمتری داشته باشند قدرتاعمال نفوذ و  تواندمیزنان  هاآنشود که در ی هایموقعیت به حاشیه رانده شدن زنان به

 تراطمینانقابلزنان عموما اعتقاد اکثریت بر این است که . [17] های بهتری نسبت به مردان هستنددارخزانه زنان آب هایکمیتهوجود دارد. در  آببخش 

ذا ل ی برای مصارف شخصی داشته باشند.هایهزینهتر احتمال دارد که و کم ی نسبت به مردان هستندتراجتماعی یروحیهتر و دارای اعتمادقابل و

جام کار تخصصی ان به قادرخاص  طوربهونه زنان گبرای چه و چ از اینکه تریپیچیدهکه یک دیدگاه دارد اشاره به این نکته  جنسیتی هایوتحلیلتجزیه

 آیااست که  سوال برانگیز این .بهتری هستند دارانصندوق روازاین تری را دارا هستندماداعتقابلطبیعی زنان شخصیت  طوربهمثل صندوقداری هستند. 

 ؟شودمیجنسیتی بهبود عدالت  به صورت خودکار باعث لزوماٌ هانقشدر این  شانعملکرد

ربوط م در مورد مشارکت زنان یک نگرانی .است آب هایگروهکاربردی  هایکمیتهاستقرار  در سطح محلی آبراه برای مدیریت موثرترین 

 هایرفتپیش یهاراهع حاصل از مشارکت فو منا هاهزینه که کندمیبه ما کمک  جنسیتی هایوتحلیلتجزیه دو موضوع توانمندی و کارامدی است.به 

 هاهزینهجمعی ،  ایهفعالیتعمومی و  هایگیریتصمیممشارکت در  .کلی توانمندیشان را تجزیه و نحلیل کنیم طوربهو  هایشانمحدودیتمشارکتیشان و 

نه چنین . برای مردم فقیر هزیگذاردمیمتفاوتی  تأثیردر مردان و زنان  هاییمنفعتو  هاهزینهچنین دارد. و کاری  شکار فراوانی به لحاظ زمانیای آو سوده

 کنند به معنای از دست دادن نصف ایجلسهروزشان را صرف  فقیر اگر نصف هایخانوادهیاری از گران باشد . بس مشارکتی ممکن است هایفرصت

 آن ایکنندهمحدود تأثیراتو  فقیر محدودیت زمانی در مورد زنان به ویژه زنان است. و بعید است چنین افرادی مشارکت داشته باشند. شانروزانهکارمزد 

رپرست عنوان س زمانی که مردان به آب ایچاههپمپ ها و  نی در جایگزینی. مشکالت مربوط به تاخیرات طوالدارد بررسینیاز به بر روی مشارکتشان 

 مدآفرهنگی در مورد رفت و  هایمحدودیت، در جلسات حضور زنان عدم یلدالیکی از مشارکت زنان شده است. اغلب به افزایشی نیاز هستند منجر به 
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این  زنان ازخود بیرون ماندن در شب باشد. اگرچه گاهی اوقات  طوالنی یا هایمسافتبه ویژه اگر حضور به صورت سفر در  .استشده عنوان ایشان 

 .کنندمیاستفاده  آببرای جلوگیری از کار مدیریت و به نفع خودشان  های فرهنگیهنجار

خود نباید  هاکمیتهاهداف مطلوبی هستند اما حضور زنان در  آبمدیریتی  هایکمیتهدر  افزایش تعداد زنان و بهتر کردن تعادل میان زنان و مردان

شاید  هانآ کنندمیو ساختارهای اجتماعی به معنای این است که حتی در جائیکه زنان مشارکت  هنجارها جنسیتی فرض شود.به خود به عنوان عدالت 

د هنجارهای .البته شایباشد مردانبا منافع و نظرات در صورت تضاد . مخصوصا هستند معمولی در برابر مردان هایصحبت نتوانند حس کنند که قادر به

 ایمایندهنبه عنوان  هاآن کنندمیعمومی صحبت  هایانجمندر بعضی شرایط وقتی زنان در  جنسیتی در مورد صحبت کردن در جمع وجود داشته باشد.

فعشان ، با وجود اینکه زنان برای تضمین منارسدمی. به نظر کنندمیصحبت  ورد منافع خودشاندر م .در حالی که مردانکنندمی صحبتاز طرف سایر زنان 

ت. در واقع اگر اس آبختالفاتشان در منابع از ا ترقویمیشه منافع مشترکشان ولی این بدین معنا نیست که ه ،قادرند به صورت گروه واحدی عمل کنند

، ممکن . زنان نیز مانند مردانمعنی نداشته باشد آبمدیریت منابع حمایت از زنان در ه اشتراک بگذارند، شاید شود که همه زنان، همه منافعشان را ب فرض

ز این قدرت استفاده ا ممکن است در رویکردهای مشارکتی ترقویو به این ترتیب زنان  ،بهتر استفاده کنند هایموقعیتاست از قدرت خود برای رسیدن به 

 کرده و منافع خود را لحاظ کنند.

ش رسمی از نق ترمهم ، که معموالٌشودمینقش غیررسمی ایشان نادیده گرفته  ، معموالٌآبدر بررسی نقش زنان در رویکرد مشارکتی مدیریت 

در  یررسمیغممکن است مشارکت  نابع و روابط قدرت است.م دهندهشکلکارهای روزمره ایشان و روابط اجتماعیشان بوده و ایشان است و تعیین کننده 

 هایتماس اجتماعی و هایشبکهاین کار را از طریق  توانندمیباشد، زیرا ایشان با صرف هزینه و وقت کمتری  ترعملیو  ترسادهبرای زنان  آبمدیریت 

با  بآبه  و دسترسی بندیجیرهو درباره  کنندمییکدیگر را مالقات  آبروزمره خود انجام دهند. به عنوان مثال وقتی زنان دور چاهی برای برداشت 

وجود دارند.  غیررسمیمدیریت  هاینقشزیادی از چنین  هاینمونهشود.  بندیطبقه، این مذاکرات باید به عنوان نوعی مدیریت کنندمییکدیگر صحبت 

و  هاگذاریسیاستارد بسیاری گزارش شده است از اینکه حتی وقتی قوانین و مواز مدیریت رسمی نباشد.  ترقویاگرچه شاید چنین روند مدیریتی 

از این حق زنان جلوگیری کنند. و یا برعکس، زمانی که  غیررسمی، ممکن است ساختارهای دهندمیرا به زنان  آباز  برداریبهرهساختارهای رسمی حق 

. و یا در [11]ممکن است امتیازات خاصی را برای برخی ایجاد کنند  غیررسمیوجود نداشته است، این روابط  آباز  ریبردابهرهاز نظر رسمی، امکان 

حمایت ی . بنابراین برای موفقیت رویکردهامورد بررسی و بحث قرار گیرد غیررسمیممکن است کارایی سایر افراد به صورت  میغیررسچنین مذاکرات 

مختلف این رویدادها را  هایموقعیتافراد در  غیررسمیدیده شود، و توجه شود که نقش  هاکارگروهرسمی و جلسات  هایمالقات، باید ورای از زنان

 نقش اساسی دارد. گیریتصمیمو قدرت و  آبخاص هر جنسیت در دسترسی به  هایرویه. همچنین باید دانست که دهندمیشکل 

 (، و اهدافهاآن، استفاده پایدار از ذخایر، و مدیریت آبممکن است بین کارایی مدیریت )فراهم آوری ذخایر بهتر  آبدر مدیریت منابع 

تضادهایی وجود داشته باشد. به عنوان مثال گزارش شده است که در صورت  هااقلیتاجتماعی مانند توانمندسازی زنان، عدالت جنسیتی و مشارکت دادن 

بنابراین ایجاد یک رویکرد حساس به جنسیت، . [12] شود هاپروژهمنجر به طوالنی شدن  تواندمیصرار بر مشارکت عادالنه همه، محلی، اوجود تضادهای 

و  بآدر مدیریت  هااقلیتبرای مشارکت هر چه بیشتر زنان و  شودمیلذا پیشنهاد  زیادی دارد. وقتبه، نیاز آب، برای مدیریت منابع گراجامعهو 

 هایروهگوجود دارد، تیم های پروژه حتما با تمامی  نا عدالتیو  ایمنطقهدر مواردی که احتمال تضادهای  اصول رعایت شود: ایمربوطه هایگیریتصمیم

رتی که زنان ودر ص صورت گیرد. هااکثریتو  هااقلیتسعی شود، بر سر مشکالت موجود مباحثات باز بین نمایندگان و  کلیدی جداگانه مذاکره کنند.

 .اندداشتهنو از ایشان جداگانه پرسیده شود که چرا حضور  جلسه به روز دیگری موکول شود. آندر برخی جلسات حضور نداشته باشند یا در اقلیت باشند، 

ند تا دان حمایت شده و آموزش ببینزنان و مرهمچنین  از زنان به خاطر اظهار نظراتشان در جمع تقدیر شود تا اعتماد به نفسشان تقویت شود. آنعالوه بر 

خودشان هستند، خواسته شود که به مشارکت یکدیگر  هایگروهاز زنان و مردانی که نماینده ضمنا  بر عهده بگیرند. هایکمیتهمهمتری در  هاینقش

و مردان سالخورده برای از زنان  حتماٌ ، هاکارگروهدر تمامی سات آموزشی عدالت جنسیتی مطرح شده و در تمامی جلو فراموش نشود که  اهمیت دهند.

 های حساس کمک گرفته شود.تصمیمگیری

به صورت داوطلبانه مشارکت داشته باشند. در واقع وقتی صحبت از کار با  آب، ساخت و مدیریت یزیربرنامههمواره اینطور نیست که زنان در 

نان فعالیت دارند، در حالی که ز ایحرفهدستمزد و یا گاهی دارای در کارهای  هاتکنسینو  هاپمپمکانیکی مانند بسیاری از مردان  آیدمیحقوق پیش 

تغییر دادن این وضع به خودی خود . شوندمیسوق داده  آب هایکمیتهدر اکثرا به سوی کارهای بدون دستمزد، مانند مراقبت از پمپ ها یا عضویت 

مشارکت دادن  باید با هدف هاپروژهیشود. به همین دلیل برخی  آبمرتبط با  هایفعالیتاز  ی همگانمندبهرهمنجر به عدالت جنسیتی بیشتر و  تواندمی
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ر . چنین هدفی نیازمند دقت دشامل خواهد شد بیشتر زنان در کارهای با دستمزد صورت گیرد. مزایای این کار هم کارایی و هم توانمند سازی زنان را در

 . همچنین باید ایشان با کار و محیط کاری خود تناسب داشته باشند.باشدمیاز رفتارهای ایشان و روابط زن و مرد نیازهای خاص زنان، و انتظارات اجتماعی 

 

 

 روش تحقیق .3
 

ایران، نقاط قوت و ضعف  با آندر این تحقیق سعی شده است، با اتخاد رویکرد تجزیه و تحلیل انطباقی، به تجربیات سایر کشورها پرداخته شده و با مقایسه 

ات قیک چارچوب مفهومی برای اثرگذاری متقابل زنان و منابع آب پیشنهاد شده است. به این منظور با مطالعه تحقیقات پیشین )در بخش مرور تحقی

ضعیت زنان در جامعه و واین بهبود، بر ارتقای  تأثیرمتقابال افزایش مشارکت زنان در بهبود استفاده بهینه از آب، و  تأثیرو بررسی  بندیجمعپیشین(، به 

 موثر منابع آب پرداخته شده است. کارگیریبهافزایش بیشتر مشارکت ایشان در 

 

 

 بندیجمعنتایج و  .4
 

وار ماهیت سیکل ادیده گرفته شده است،متقابل مشارکت زنان، و استفاده بهینه از منابع آب ن تأثیرات ٔ  درزمینه، آنچه در تحقیقات پیشین رسدمیبه نظر 

، حمایت از مشارکت زنان در مدیریت منابع آب، به ارتقای سطح ایشان در شودمیدیده  1است. به این معنی که همانطور که در شکل  تأثیرن این بود

 منجر به افزایش مشارکت ایشان در مدیریت منابع آب خواهد شد. و مجدداٌ کندمیجامعه کمک 

 

 ÷

 
 متقابل مشارکت زنان در مدیریت منابع آب و بهبود استفاده بهینه از منابع آب تأثیرات -1شکل 

 

بلکه  ،شودمیاز منابع آب، صرفا به استفاده بهینه از منابع آب محدود ن برداریبهره، مشارکت زنان در شودمیمشاهده  1همانطور که در شکل 

قش ن به صورت یک سیکل، به مشارکت بیشتر زنان منجر خواهد شد. به این صورت که به دلیل اهمیت زیاد آب در زندگی، و مخصوصاٌ مجدداٌ آناثر 

، بمهم زنان در مدیریت آب، به ویژه در مناطق روستایی و مناطقی که دسترسی به آب به سختی میسر است، این افزایش مشارکت زنان در مدیریت آ

اهش شان اولین کسانی هستند که از مزایای سالمتی، کاهش سختی کار، و ک. به این معنی که ایشودمیوضعیت اجتماعی بهتر بی ایشان به منجر به دستیا

 تواندیماجتماعی ایشان نیز افزایش خواهد یافت که همگی  هایتوانایی، هاگیریتصمیم، به دلیل حضور در آنبرخوردار خواهند شد، و عالوه بر  هاهزینه

یل مشارکت زنان در مدیریت آب، به صورت خطی نخواهد بود و به دل تأثیرمنجر به مشارکت بیشتر ایشان در مدیریت منابع آب گردد. به عبارت دیگر، 

ن در مدیریت اجلب مشارکت زن ٔ  درزمینهاست که  گذاریسرمایهبازگشت بهتر  دهندهنشانو این  باشدمیبه زنان، ماهیت چرخه را دارا  آنبازگشت عواید 

مشارکت زنان در 
مدیریت آب

ب استفاده بهینه از منابع آ
با رویکرد حمایت از زنان

ارتقای زنان و عدالت 
جنسیتی

 زمینه اجتماعی، فرهنگی، حقوقی
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 ٔ  درزمینه، و مطالعه گیردمیفرهنگ اجتماعی و حقوقی جامعه شکل  ٔ  درزمینه، همه این چرخه دهدمینشان  1البته همانطور که شکل  آب انجام شود.

لف به یک شکل در مناطق مخت تأثیراتتوانمند سازی زنان بدون توجه به زمینه اجتماعی، فرهنگی و حقوقی مربوط با زنان ممکن نیست. به این معنا که این 

ی زنان از نظر فرهنگی مالکیت زمین برا ایمنطقهخواهد بود. به عنوان مثال، در صورتی که در  ایزمینهعوامل  تأثیرنخواهد بود، و همواره این فرایند تحت 

وظایف کارگری یا بدون دستمزد محدود  بر مشارکت زنان در مدیریت آب کشاورزی محدود به حمل آب و انجام آن تأثیرغیر ممکن شمرده شود، 

شارکت واقعی در م توانندنمیصورتی که زنان از نظر فرهنگی نتوانند نظراتشان را در زمانی که متضاد با نظرات مردان است بیان کنند، خواهد شد. و یا در 

 منابع آب داشته باشند. ٔ  رزمینهدها  گیریتصمیم

 

 

 پیشنهادات عملی .5
 

ر نهادهای این کار نیاز به تغییرات اساسی دبه عملکردهای واقعی تبدیل کرد؟  آبجنسیتی را در خصوص  هایپیچیدگیاز چنین  آگاهیچگونه میتوان 

، ولی شودیمبیشتر شناخته  روزروزبهاگرچه اهمیت ابعاد عدالت اجتماعی  مشاهده شود. هافعالیتاجتماعی دارد تا حساسیت به جنسیت در تمام سطوح و 

رفتن است که صرفا با همین ابعاد و نادیده گ ترسریعو  ترراحتقدرت بیشتری دارند و در عمل  آبهمچنان ابعاد تکنیکی و اقتصادی توزیع و مدیریت 

ی هارنامهب در عدالت جنسیتی منجر به مشارکت کامل زنان هایسیاستفرض کرد که صرف وجود  تواننمیمدیریت شوند.  آبمنابع  ،عدالت اجتماعی

و اجرا وجود دارد که منبعث از این حقیقت است که تجزیه و تحلیل جنسیتی  گذاریسیاستخواهد شد. به عبارت دیگر تفاوت زیادی بین تعاریف  آب

 هایبیانیهبه  میتوان ازجمله. وجود دارد هاسیاستهایی برای اجرای این مکانیزم نیاز به در سطوح مرکزی و عملیاتی، نیست. یآب هایسیاستهنوز جزئی از 

حقیقات همانطور که تمنابع انسانی اشاره کرد. همچنین  هایسیاستو ارزیابی، و  ریزیبرنامهمشخص، و تعهدات مالی، نهادهای آموزشی، تقسیم وظایف، 

 ن باشد.به آسانی ممک هاآناع از که حقوق انسانی تعریف شده باشد و دف کنندمیدر فضایی بهتر عمل  هاسیاستاین ، کنندمیپیشین نیز تایید 

مهندسی، نقشه  برخالفابعاد تکنیکی دارد.  ریزیبرنامهمختلفی در  هایمهارتایجاد عدالت جنسیتی، نیاز به ساختار اجتماعی و مشارکت افراد و 

ت که به روابطشان اسو پیچیده انسانی  هایانگیزهدر دسترس نیستند. ایجاد این عدالت، نیازمند بررسی  ایشدهمهندسی هایطرحوجود ندارد، و  واضحی

حوه ندیدگاه افراد نسبت به عدالت جنسیتی با هم تفاوت دارد و منتج از . شوندمیو در طی زمان نیز دستخوش تغییر  کنندمیمختلفی ظهور  هایکلش

و هم  بآاستفاده کنندگان از  درزمینههم  مسائل. این کنندمیزندگی  آناجتماع خاصی هستند که افراد در  هایآموزهو  ایشانتربیت، آموزش و تجارب 

 وجود دارد. آببرای مدیران و برنامه ریزان 

ه خورده است و نیازمند یک روش نظارتی است تا مشخص تمامی افراد گر آگاهیرسد، استقبال از عدالت جنسیتی در سازمانها با  به نظر می

به عبارت دیگر نباید این حساسیت فقط در یک گروه خاص زنان و یا چند مدیر ارشد وجود داشته باشد . کنندمیشود چه کسانی این عدالت را رعایت 

، کنندمیح رباشد تا زمانی که افراد نکاتی درباره عدالت جنسیتی مط زیرا به آسانی توسط بدنه سازمان به کنار زده خواهد شد. باید ابزارهایی وجود داشته

رسند. البته طراحی شود که زنان بیشتری به سطوح مدیریتی ب ایگونهبهباید  هاآموزش، و ارتقا پرسنلبه آسانی شنیده شوند، و ساختار جذب نیروی انسانی، 

 به حمایت مردان از این طرح وجود دارد.  روزافزونییتی باشند، و نیاز عدالت جنس پشتیبانانتظار داشت که فقط زنان  تواننمی

یک سازمان  یم همه درنیست که سعی کن. هدف این حیاتی است هاآنارتقاء تحلیل جنسیتی موثر در سازم برای ذکرشده است آموزش که مکرراٌ 

ی استفاده کنند. اجتماع و جنسیتی هایتحلیلاطمینان حاصل شود که همه کارکنان باید از ابزار مفهومی و تحلیلی  کارشناس متخصص شوند بلکه این،

 قدامات خاصنیاز به ادانند چه زمانی ب. ی وجود دارندجنسیتی و نابرابری مربوطه در شرایط خاص هایتفاوتچرا  بفهمند که توانندمیبرای مثال، مدیران 

آموزش در سطوح نیاز به . [13]کنند  استفادهخود خاص های که چگونه از ابزار ندبدان وکجاها نیاز به پشتیبانی و تخصص بیشتر است  کهندبدان و، است

انی تحلیل اجتماعی؛ و آموزش زن هایتکنیکآموزش  همه کارکنان؛ آگاهی برایعدالت جنسیتی  ٔ  درزمینهشامل: نیاز به آموزش وجود دارد که  مختلف

 هیآگادر این زمینه شوند  هاآموزشارایه دهنده این  خواهندمیمهم است که مردانی که  . همچنینرهبری هستند هاینقشفنی و در  هایحوزهنماینده که 

به  توانمی المثبه عنوان  .ضربتی یتحرک و نه صرفاٌ باشند  دارادامهفرایندهای باید یک  آبدر بخش  "زنانشایستگی "افزایش  .[14]الزم داشته باشند 

با که  دهدمیمانی ز بهترین نتیجه را آبعالوه بر این، مداخالت ظرفیتی اشاره کرد. هایفعالیتتوسعه کارکنان و  هایفعالیتدر مستمر زتان  کارگیریبه

 نانکه تغییرات در حقوق ز دهدمینشان انجمن و تولید نیرو. شواهد در آموزش و پرورش، توسعه  ، به عنوان مثال:باشدمکمل در ارتباط  هایطرحدیگر 

 حمایت کند. آناز مگر اقدام مثبت و پایدار برای تامین امنیت  شودمیحاصل ن لزوما نتایج مطلوب
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