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 1لیال علوی

 

 

  چکیده

شود ای وارد تحلیل ميشناسي محیط زیست، جنسیت اغلب به عنوان متغیر زمینهدر مطالعات حوزه جامعه
مقاله  هدف اینکه موجب تبیین ناقص رفتار زیست محیطي زنان و مردان در حوزه خصوصي شده است. 

محیطي زنان و مردان در حوزه خصوصي )خانه( با پایگاه اقتصادی آنان بررسي رابطه الگوی رفتار زیست
محیطي بهره های رفتار زیستاست. در چهارچوب نظری، از مفهوم نابرابری جنسیتي برای تبیین تفاوت

گرایي، عاملیت بیشتر زنان تخصص برده شده که با مفاهیم تقسیم کار جنسیتي، دسترسي بیوگرافیکي و
کند. پژوهش به محیطي در حوزه خصوصي، نسبت به مردان را بحث ميدر رفتارهای مسئوالنه زیست

ها سال ساکن در شهر قزوین انجام شده و نمونه 75تا  18روش پیمایش با جامعه آماری شهروندان بین 
اند؛ نفر انتخاب شده 390ماره تلفن با حجم گیری ارقام تصادفي مبتني بر چارچوب شاز طریق شماره

ها حاکي از آوری شده است. یافتهای جمعها نیز از طریق مصاحبه تلفني با سؤاالت بسته چندگزینهداده
محیطي زنان در حوزه خصوصي در سه سطح اقتصادی شاغل، شاغل آن است که میانگین رفتار زیست

دهد که ساختار فرهنگي و اجتماعي از مردان است؛ این نشان مي تمام وقت و شاغل با قدرت نظارتي، بیشتر
مبتني بر نابرابری جنسیتي، الگوهای رفتاری در حوزه خصوصي را حوزه تخصصي زنان تعریف کرده و به 

 محیطي زنان نیز با هر پایگاه اقتصادی در این حوزه بیش از مردان است.این علت میزان رفتار زیست

 محیطي، حوزه خصوصي، نابرابری جنسیتيجنسیت، رفتار زیستواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 هایهنگاه مسئوالنه نسبت به محیط زیست و توجه ویژه به مسائل زیست محیطي از نشان
صاحب نظران در حوزه ؛ (Saint Akadiri et al., 2019:423) باشدمي توسعه پایدارشاخص 

محیطي کامالً به محیط زیست معتقدند کیفیت محیط زیست و کنترل مؤثر مسائل زیست
ها محیطي متنوعي که امروزه با آنها وابسته است؛ مشکالت زیستالگوهای رفتاری انسان

مواجهیم، همانند گرم شدن تدریجي زمین و تغییرات آب و هوایي، آلودگي هوا، کمبود آب، 
 Rashid)کاهش منابع طبیعي و نابودی تنوع اکوسیستمي در جهان، ریشه در رفتار بشری دارند 

& Mohammad, 2012:1061) پژوهشگران بر این باورند که رفتار مسئوالنه زیست محیطي .
 وزاده عباس ;Zelezny et al., 2000:443)یکي از عناصر کلیدی در فرایند توسعه پایدار است 

های خود در حوزه محیط زیست، به این نتیجه . این پژوهشگران در بررسي(754:1395 ،یعلو
و مسائل پیرامون آن، منجر به اند که افزودن دانش و آگاهي انسان درباره محیط زیست رسیده

گردد؛ و البته های مختلف زندگي اجتماعي ميها در حوزهتر انسانرفتار زیست محیطي مسئوالنه
توجه  اند،محیطي، کمتر به آن پرداختهچه که پژوهشگران در تبیین بروز رفتار مسئوالنه زیستآن

که آیا ک مسئله اجتماعي است؛ اینبه تفاوت مواجهه زنان و مردان با محیط زیست به عنوان ی
محیطي زنان با مردان را متفاوت دانست و این تفاوت را در صورت توان الگوی رفتار زیستمي

شناسي محیط زیست کمتر توان تبیین نمود، سؤالي است که در متون جامعهوجود چگونه مي
 مورد بررسي قرار گرفته است. 

تری نسبت به محیط این است که زنان نگرش مسئوالنهدر ادبیات نظری موجود اعتقاد بر 
زیست دارند اما الگوهای رفتاری آنان در قبال محیط زیست در حوزه عمومي با این نگرش 

 ,Kennedy & Dzialo, 2015:920; Kennedy & Kmec) مسئوالنه همخواني ندارد

2018:299; Tindall et al., 2003:909; Xiao & Hong, 2010:88)ها در این رابطه . یافته
باشند، با این حال، مطالعات دیگری نیز معموأل متفاوت و مشروط به نوع مسأله مورد بررسي مي

های بالقوه محیط زیستي در مقایسه با دهند که زنان نگراني بیشتری نسبت به ریسکنشان مي
رسد، ؛ به نظر مي(Momsen, 2000:47; Xiao & McCright, 2012:1067)مردان دارند 

محیطي پایین زنان در حوزه عمومي و نیز کنشگری چه موجب این شکاف است، رفتار زیستآن
. از جمله عوامل مؤثر بر (23:1395و دیگران،  زاده )عباستر آنان است رنگمحیطي کمزیست

تواند فشار اجتماعي برای پذیرش این دوگانگي در الگوهای رفتاری حوزه خصوصي و عمومي، مي
ختاری به ویژه محدودیت فرهنگي و های ساهنجارهای جمعي مورد انتظار از زنان، محدودیت

چه که در مباحث نظری فوق درباره . البته آن(Vaske & Kobrin, 2001:16)اقتصادی باشد 
ارتباط بین الگوهای رفتاری زیست محیطي و نابرابری موجود است تا حدود زیادی ریشه در 
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دارد. در این پژوهش،  1سازی محیط زیستدر رابطه با خصوصي ( ,1993Sandilands)مطالعه 
خواست مشارکت بیشتر شهروندان در محافظت از محیط زیست، فرض نامعمول که دراین پیش

همیشه منجر به فهم ارتباط رویکردهای اجتماعي حفاظت از محیط زیست و نابرابری اجتماعي 
کار و. همین امر نیاز به پژوهش درباره سازمورد توجه قرار گرفته است (1397 ،)رستگارشود نمي

خصوصي زندگي  های جنسیتي بر فراواني رفتارهای زیست محیطي در حوزهتأثیرگذاری تفاوت
شناسان برجسته محیط زیست بر توجه سازد. خواست دائمي جامعهاجتماعي زنان را آشکار مي

 ;Agyeman, 2013:102)ابریبیشتر بر رابطه بین رفتارهای حفاظت از محیط زیست و نابر

Pellow, 2017:23) که آیا زنان ، ما را بر آن داشت تا در پژوهش حاضر به این مسئله بپردازیم
محیطي را در خانه نسبت به مردان از در همه سطوح اقتصادی، میزان متفاوتي از رفتار زیست

محیطي در حوزه خصوصي در دهند یا خیر؟ در این رابطه، الگوهای رفتار زیستخود بروز مي
 های مختلف زنان و مردان با پایگاه اقتصادی متفاوت مورد بررسي قرار گرفته است.گروه

 چهارچوب نظری

های خصوصي و عمومي شکل محیطي در حوزهبنا بر مطالعات متعدد، الگوهای رفتار زیست
 ؛760:1395 ،یعلو وزاده )عباسکنند گرفته و یا به صورت کنشگری زیست محیطي بروز مي

شناسي جامعهمسئله این پژوهش، چالشي در جریان اصلي  .()الف( 172:1395و همکاران،  زادهعباس
محیطي در حوزه خصوصي در محیط زیست است؛ از این جهت که االگوی رفتار مسئوالنه زیست

محیطي در حوزه عمومي و نیز کنشگری از الگوی رفتار مسئوالنه زیستزنان را متفاوت 
داند و فرض بر این است که رابطه جنسیت و انواع رفتارهای محیط محیطي زنان ميزیست

شود. دالیل اصلي طرح مسئله جنسیت و محیط های متنوعي مشخص ميزیستي توسط مؤلفه
 زیست در بخش زیر آمده است:

محیطي)حوزه عمومي، ر متفاوتي بر سه بُعد مختلف رفتار مسئوالنه زیستاول، جنسیت تأثی
جا دارد. از آن ()ب( 1395:77و همکاران،  زادهعباس) محیطيحوزه خصوصي و کنشگری زیست

افتند، تقسیم کار محیطي، خارج از محیط خانه اتفاق ميهای کنشگری زیستکه بیشتر فعالیت
محیطي زنان و مشارکت آنان کنشگری زیستداری برای زن و اشتغال برای مرد(، جنسیتي )خانه

محیطي روزمره در محیطي را محدود کرده است؛ بنابراین، رفتارهای زیستهای زیستدر جنبش
است که در میان زنان بیشتر اتفاق  -در بیشتر موارد خانگي و بدون دستمزد -حوزه خصوصي 

های عاملیت زنان در رفتارهای . در نتیجه، فرصت(Kennedy & Kmec, 2018:308)افتدمي
محیطي در حوزه خصوصي بیشتر از مردان است. دوم، در مطالعات مختلف مسئوالنه زیست

 Hunter et al., 2004:677; Xiao)تأثیرات متناقضي از جنسیت بر کنشگری گزارش شده است

                                                           
1. Environmental Privatization 
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& McCright, 2014:241; Zelezny et al., 2000:443)های . از یک طرف، تمرکز بر حوزه
دهند که زنان به دالیل مختلف شناسي محیط زیستي و نظریه اکوفمنیستي نشان ميجامعه

نقش مادری و لزوم هماهنگي اجتماعي، فرهنگي، ساختاری و زیست شناختي به علت دارا بودن 
و  1شناساني مانند مرچنتگراتر از مردان هستند. ادبیات نظری جامعهبیشتر با طبیعت، عمل

محیطي بیشتری از زنان و به ویژه مادران شود که ما انتظار کنشگری زیستباعث مي 2نلکین
های انواده با فناوریها به دالیل مختلف اخالقي، ایدئولوژیک و حفظ سالمت خداشته باشیم؛ آن

 ,.Tindall et al)کنندتهدیدکننده زندگي فرزندانشان و تخریب محیط زیست مخالفت مي

های اجتماعي، عوامل مختلف های مربوط به جنبش. از طرف دیگر، نظریه(2003:915
های جنسیتي را مانع مشارکت زنان در جنبششناختي مؤثر بر کیفیت تقسیم کار جمعیت
ها را از نظر زماني و های محول شده به زنان، آندهند، چرا که نقشمحیطي نشان ميزیست

های هر دو دسته در . استدالل(Sandilands, 1993:54)کندعمل به تعهدات دیگر محدود مي
 گیرد.مورد بحث و تفسیر بیشتر قرار ميادامه بخش نظری 

مختلفي از رفتارهای  بندیشناسي محیط زیست، طبقهبا توجه به ادبیات نظری جامعه
ها شامل رفتارهای بندیمحیطي ارائه شده است اما محدوده تمامي تعاریف و طبقهزیست
ها و های دولتکنشمحیطي )رفتارهایي با هدف تأثیرگذاری بر گرایانه یا کنشگری زیستعمل

-محیطي( و رفتارهای مسئوالنه زیستهای زیستها با مشارکت در جنبشمشيها و خطشرکت

محیطي و تمایل به پرداخت مالیات باالتر برای تأیید مقررات زیستمحیطي در حوزه عمومي )
ی ( و حوزه خصوصي )رفتارهای روزمره با هدف کاهش ردپای فردحفاظت بیشتر از محیط زیست

 ;McFarlane et al., 2006:272; Stern, 2000:423)و خانگي بر محیط زیست( است 

Tindall et al., 2003:930)شناسان محیط زیست به مطالعه رفتارهای . هر زماني که جامعه
الجرم بحث جنسیت نیز به  اند،حیطي در حوزه خصوصي و خانگي پرداختهمسئوالنه زیست م

 ;Davidson & Freudenburg, 1996:302; Hannibal et al., 2016:286)میان آمده است

Xiao & McCright, 2014:241)به ارتباط پیچیده رفتار زنان در  ؛ با این حال، عدم توجه
های شناخت بیشتر را های زندگي آنان در مطالعات، فرصتمواجهه با محیط زیست و دیگر بخش

از پژوهشگران گرفته و موجب تبیین ناقص رفتار زیست محیطي هر دو جنس زن و مرد در 
 های خصوصي و عمومي شده است. عرصه

پررنگ و نامتناسب زنان در کارهای خانگي نسبت به  عالمان اجتماعي، درباره تأثیر حضور
گیری تأثیر این حضور نامتناسب بر درآمد اقتصادی زنان )این مردان، در وهله اول به وسیله اندازه

گیری اغلب با مقایسه درآمد و جایگاه شغلي زنان با مردان انجام شده است(، و در وهله اندازه

                                                           
1. Merchant  

2. Nelkin  
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های مربوط به نابرابری در اشتغال از طریق کاربرد مقیاسهای جنسیتي دوم، با تبیین تفاوت
 Kennedy)اند پردازی کردههای جنسیتي در مشارکت نیروی کار( نظریهجنسیتي )مانند تفاوت

& Kmec, 2018:308)شناسي محیط زیست به علت نوپا ر جامعهچه که درسد آن. به نظر مي
 محیطيهای جنسیتي در رفتارهای مسئوالنه زیستبودن رشته غایب است، تبیین ساختاری تفاوت

ها کنند؛ در این نوع بررسيها را بر زنان بررسي ميهایي است که تأثیر این تفاوتو پژوهش
کند و برای توضیح چرایي این ميتمرکز بر این است که کدام جنس، بیشتر از طبیعت محافظت 

 شود.امر نیز در بیشتر موارد از عوامل فردی استفاده مي

پردازی نظریهشناسي محیط زیست برای یافتن چهارچوب در این بخش، ادبیات موجود جامعه
محیط زیست مرور شده است. این مسئله که درگیر شدن زنان و مردان در رفتار  -رابطه جنسیت

اص )برای مثال رفتار مسئوالنه زیست محیطي در حوزه خصوصي یا خانگي( چگونه زیست محیطي خ
شناسي محیط زیست با جایگاه شغلي آنان در جامعه ارتباط دارد، عالوه بر نظریه اکوفمنیستي در جامعه

نیز اهمیت دارد. الزم به ذکر است، پیش از پرداختن به ادبیات فمنیستي در جامعه شناسي کار، 
 است. شناسي مرور شده محیط زیست در شاخه اصلي جامعه -ای مربوط به جنسیتهنظریه

تواند نقطه چه که ميشناسي محیط زیست، آنبا بررسي مطالعات صورت گرفته در جامعه
ها کار خانگي بدون دستمزد ضعفي برای آن مطالعات تلقي گردد، این است که در تبیین پدیده

های . در اغلب پژوهش(Kennedy & Dzialo, 2015:921)زنان نادیده گرفته شده است
پیشین، این فرض وجود دارد که رفتارهایي که در حوزه خصوصي در راستای حفظ محیط زیست 

 محیطي استترین روش برای کاهش آلودگي زیستشوند، مؤثرترین و مطلوبانجام مي
(Kennedy & Kmec, 2018:303) ؛ این در حالیست که پدیده نابرابری جنسیتي در حوزه

شود که علیرغم سهولت رفتارهای حفاظتي محیط خصوصي در نظر گرفته نشده و بیان نمي
 زندکمتر، این رفتارها کمتر، از مردان سر مي ها به بودجهنزیست در خانه و خانواده و نیاز آ

(Dietz, 2015:1654)سازی روابط، اعتقاد بر بازی دو سر برد در این ها، با ساده. در این پژوهش
توانند برای محافظت از محیط هزینه در حوزه خصوصي ميماجرا وجود دارد: افراد با رفتارهای کم

هایي را که بار مسئولیت رفع مسائل مربوطه به طور ضمني، راه حل زیست گام بردارند. رویکرد
اندازد، مورد بررسي قرار داده و ترویج محیطي را به دوش افراد و به خصوص زنان ميزیست

هزینه معمواًل کند. اما رویکرد فمنیستي این اعتقاد را با یادآوری این نکته که این رفتارهای کممي
؛ (MacGregor, 2014:627)کشند گیرد، به چالش مينان قرار ميدر حوزه کار خانگي ز

ها معتقدند این احتمال وجود دارد که نابرابری جنسیتي در بروز رفتارهای مسئوالنه فمنیست
 & Kennedy)های مختلف جامعه باشد محیطي مشابه با نابرابری جنسیتي در حوزهزیست

Kmec, 2018:304)داری بر محیط . این امر یک غیبت تحلیلي در موضوع تأثیر امور خانه
محیطي را شود و خأل موجود آن در تبیین مؤثر رفتارهای مسئوالنه زیستزیست محسوب مي
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 شناسانرود، فرصتي است که جامعهاین بین از دست ميچه که در نکند. آبیش از پیش روشن مي
توانند برای فهم بهتر رابطه میان نابرابری جنسیتي و حفاظت از محیط زیست محیط زیست مي

 در اختیار داشته باشند. 

های مربوط به جنسیت و غیبت تحلیلي پیش گفته، نتیجه غیبت رویکرد فمنیستي در نظریه
های هایي که توضیح تفاوتشود که میان تحلیلمحیطي است. یادآوری ميرفتار مسئوالنه زیست

های جنسیتي را با تبیین شکاف جنسیتي هایي که تفاوتدهند با تحلیلجنسیتي را هدف قرار مي
کنند، تفاوت اساسي وجود دارد. جریان اصلي های مختلف، به عنوان مسئله مطرح ميدر حوزه

محیطي، های تحلیلي خود برای تبیین رفتار مسئوالنه زیستمدلشناسي محیط زیست در جامعه
-شناختي مانند سن، میزان تحصیالت و درآمد قرار ميجنسیت را در کنار سایر متغیرهای جمعیت

 ,.Hunter et al., 2004; McCright & Xiao, 2014; Zelezny et alنگاه کنید به:)دهد 

محیطي را بیش از مردان . برخي مطالعات، مشارکت زنان در رفتارهای مسئوالنه زیست(2000
که بر الگوی گسترده نابرابری جنسیتي که احتماالً شرایط را برای اند، بدون اینگزارش داده

نگاه )کند، تمرکز کنند تر ميمحیطي بیشتر زنان نسبت به مردان فراهمرفتارهای مسئوالنه زیست
 Dietz et al., 2002; Huddart‐Kennedy et al., 2009; Mohai, 1992; Xiaoکنید به:

& McCright, 2015)های یک پژوهش، نشان . در راستای پر کردن این شکاف تبییني، یافته
دار دارای فرزند، نسبت به زنان شاغل با احتمال زیادی، رفتارهای مسئوالنه دهند که زنان خانهمي

این در حالیست که این پژوهش بیان دهند؛ محیطي بیشتری در خانه از خود بروز ميزیست
محیطي مردان کند که شاغل نبودن مردان )برخالف زنان(، میزان رفتارهای مسئوالنه زیستمي

ترسي دس».  فرضیه (Kennedy & Kmec, 2018:310)دهد در خانه را افزایش نمي
که در این پژوهش و مطالعات مشابه به تکرار، مورد تأیید قرار گرفته و با این «1بیوگرافیکي

مطالعات مورد نظر پتانسیل انتقادی در خود دارند، تنها به توصیف تفاوت جنسیتي بدون پرسش 
میان ها، فرصت فهم رابطه اند. اکتفای صرف به توصیف تفاوتهای آن بسنده کردهدرباره داللت

هایي که توسط آن پدرساالری بر کنشگری محیطي و مکانیزمبرابری جنسیتي و رفتارهای زیست
گذارد را از پژوهشگران گرفته است. با این تعاریف، این سکوت به طور ضمني، اجتماعي تأثیر مي

 پذیرد.تقسیم کار جنسیتي در کار خانگي را مي

 محیط زیسترویکرد فمینیستی درباره رابطه جنسیت و 

شناسي محیط زیست، به طور اختصاصي، به هنجارها و ساختارهای های جامعهبرخي دیدگاه
اند و از نگاه به جنسیت به عنوان متغیری مستقل به سمت فهم و تفسیر جنسیتي شده پرداخته

محیطي با تمرکز بر ساختارهایي فراتر از سطح فردی حرکت شکاف جنسیتي در رفتارهای زیست

                                                           
1. Biographical accessibility 
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محیطي از های جنسیتي در رفتارهای زیستها با رویکرد انتقادی در مطالعه شکافاند. آنکرده
محیطي بخشي از کار کنند که رفتارهای مسئوالنه زیستشوند و بیان ميشواهد کیفي منتج مي
شوند. در پژوهشي در شود، بنابراین، یک امر جنسیتي شده محسوب ميخانگي محسوب مي

تر مانند حکومت نئولیبرالي استرالیا و فرهنگ داری زنان با عواملي کالنبه خانه استرالیا، تمایل
. این مطالعه (Bryson et al., 2001:754)ملي مردساالرانه جامعه استرالیایي تبیین شده است 

های جنسیتي در بروز درک ما را از تالش افراد در جهت حفظ محیط زیست و ارتباط آن با تفاوت
های فردی به سمت نابرابری جنسیتي و نابرابری در قدرت محیطي، از ویژگيرفتارهای زیست

 دهد.سوق مي

 هایهایي در رابطه با شایستگيها، هنجارها و کلیشهتقسیم کار نابرابر، باعث ایجاد ایدئولوژی
رود زنان وظایف خانوادگي را در اولویت قرار جا که انتظار ميشود. از آنمردان نسبت به زنان مي

غل، رسند و بیشتر این مشادهند، برای مشاغل تربیتي و خدمات اجتماعي مناسب به نظر مي
نیازمند رقابت  «1مشاغل مردانه»شوند. در همین حال، ارزش و با دستمزد پایین محسوب ميکم

 گیردها تعلق ميو عقالنیت بیشتر در نظر گرفته شده و دستمزد و پاداش باالتری به آن

(Kennedy & Kmec, 2018:308)جایي که زنان و مردان به دلیل ها، از آن. این کلیشه
شوند، ها مجازات ميکنند و با انحراف از آنانطباق با هنجارهای جنسیتي پاداش دریافت مي

, یعلو وزاده  )عباسکننداقتصادی و خانگي تقویت مي تقسیم کار جنسیتي را در هر دو حوزه
. فرض اساسي منطبق بر نظریه اینست که زنان به دلیل دارا بودن موقعیت وابسته و (769:1395

کنند. برای نمونه در محیطي بیشتری تجربه ميای در تقسیم کار اجتماعي، نگراني زیستحاشیه
گ و اقتصاد جامعه به گونه شود که در آمریکای شمالي جایگاه زنان در فرهنپژوهشي بیان مي

خطر هستند؛ در حالي که مردان در جایگاه تخریب محیط ایست که نسبت به محیط زیست بي
؛ بر این اساس، زنان بیشتر از مردان با (Tindall et al., 2003:930)گیرند زیست قرار مي

های مورد انتظار از آنان ارزش بیشتری به بود، چرا که نقشمحیط زیست هماهنگ خواهند 
دهند و اما در مقابل، گری عاطفي نسبت به موجودات )از فرزندان تا محیط زیست( ميحمایت

رود های اجتماعي، اقتصادی و رقابتي قائل هستند. بنابراین، انتظار ميارزش کمتری برای فعالیت
محیطي به ویژه زماني که احساس کنند مسائل زیست محیطي زنان،های زیستکه نگراني

شان دارد، بیش از پیش گردد. در رابطه با مردان نیز، پیامدهای مخربي بر سالمتي خانواده
شان، ذهنیت مصرفي و ابزاری نسبت های محول اقتصادیها به علت نقشتوان گفت که آنمي

 .(Briscoe et al., 2019; Momsen, 2000نگاه کنید به: )به محیط زیست دارند 

شود های جمعیت شناختي مانند نقش مادری ميتقسیم کار جنسیتي موجب ظهور ویژگي
های مختلف اکوفمنیسم و نظریه دهد. گرایشکه توانایي زنان در کنشگری را تحت تأثیر قرار مي

دانند آمیز برای زندگي ميهای مخاطرهفناوری شناختي محیط زیست، زنان را مخالف جدیجامعه
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. (Kennedy, 2016; Kennedy & Kmec, 2018; McFarlane et al., 2006نگاه کنید به: )
محیطي و ای به نقش مادری در باال رفتن آگاهي زیستن محیط زیست توجه ویژهشناساجامعه

پذیری زنان اند؛ و این ویژگي را ناشي از نحوه جامعهکنشگری در جهت سالمت فرزندان داشته
اند که اولویت را به سالمت خانواده و به خصوص های مراقبتي و حمایتي دانستهبرای نقش

. بنابراین، با توجه به نکات مطرح شده (Tindall et al., 2003:917)کند فرزندان معطوف مي
توان نتیجه گرفت که زنان، به خصوص اگر مادر نیز باشند، برای انجام در تحقیقات فوق مي

که مادر در حاليمحیطي در حوزه خصوصي آمادگي بیشتری دارند؛ رفتارهای مسئوالنه زیست
محیطي در حوزه عمومي و کنشگری های فرد برای سایر رفتارهای زیستبودن، زمان و دسترسي

شناسان از مفهوم طور که پیش از این بیان شد، جامعهکند. همانمحیطي را محدود ميزیست
محیطي دسترسي بیوگرافیکي برای نشان دادن توانمندی فرد در بروز رفتارهای مسئوالنه زیست

هایي . محدودیت(McAdam, 1986:88)برند ها و وظایف فرد در زندگي بهره مياساس نقشبر
 پذیریهای خانواده، بر صرف زمان و هزینه و نحوه ریسکنظیر کار تمام وقت، ازدواج، و مسئولیت
توان نتیجه گرفت این توصیفات، ميمحیطي مؤثر است؛ با افراد در رابطه با انواع رفتارهای زیست

محیطي حوزه عمومي و نیز داری، زنان را از مشارکت در رفتارهای زیستکه مسئولیت خانه
محیطي در حوزه محیطي محروم کرده و به سمت رفتارهای مسئوالنه زیستکنشگری زیست

 دهد.خصوصي سوق مي

تأیید شده است. در این های جنسیتي در مصرف مواد غذایي در پژوهشي وجود تفاوت
ها در این رابطه سؤال مطالعه، از زنان درباره تغذیه سالم و اخالقي فرزندانشان و مسئولیت آن

دهد که مادران در قبال مصرف مواد غذایي سالم و مغذی برای ها نشان ميشده است. یافته
 Cairns)کنند مي فرزندانشان که کمترین آسیب را نیز به محیط زیست بزند، احساس مسئولیت

et al., 2013:115) بروز این رفتارها در زنان، انتظار اجتماعي درباره حفاظت از محیط زیست را  .
 دهد.خانواده سوق ميبه سمت اصالح عادات و امور روزمره خانه و 

های جنسیتي در خانه و محل کار را از طریق شناسي کار، پژوهشگران تفاوتدر جامعه
های سطوح فردی، سازماني و اجتماعي که منجر به شکاف جنسیتي در خروجي شناسایي مکانیزم

ماعي زنان ها را بر موقعیت اجتشود، تئوریزه نموده و تأثیر این تفاوتاشتغال زنان و مردان مي
های جنسیتي در کار خانگي مورد استفاده چه که در تبیین تفاوتدهند. آنمورد ارزیابي قرار مي

وری امور است؛ با این توجیه که برای به حداکثر رساندن بهره «تخصص»گیرد، مفهوم قرار مي
ته باشند داری، افراد بایستي در انجام امور خانه و خارج از خانه تخصص الزم را داشخانه

(Kennedy & Kmec, 2018:305)رسد، در این نظریه، تمایل بیشتر طور که به نظر مي. همان
ها و در نتیجه میزان اشتغال بیشتر مردان در مردان به کسب درآمد، علت توانمندی بیشتر آن

و تالشي  (Becker, 1985:S51)شود از خانه و مشارکت کمتر در امور خانه عنوان ميخارج 
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های جنسیتي با ارجاع به نابرابری گسترده جنسیتي و تأثیر این نابرابری بر برای توضیح تفاوت
  گیرد.موقعیت زنان صورت نمي

گرایي، وجود دارد که تبیین موضوع شکاف دو دیدگاه انتقادی در مقابل استدالل تخصص
دانند و بر مطالعه موقعیت را شکست خورده مي «مسئله»جنسیتي در کار خانگي به عنوان 

کنند. ها تمرکز ميهای جنسیتي و تبیین ساختاری این تفاوتاجتماعي زنان تحت تأثیر تفاوت
موده که بر ابعاد عملکردی را مطرح ن «1عملکرد جنسیتي»اولین رویکرد انتقادی، اصطالح 

ها و صفات مختلف افراد را بر جنسیت تأکید دارد و بر مبنای شواهدی است که خصوصیات، نقش
داری، زنان با انجام امور بیند؛ در حوزه خصوصي و خانهها مربوط مينشان به آاساس جنسیت

کنند شان را عیان ميخانه، زنانگي خود و مردان با عدم مشارکت در امور خانه، مردانگي
(Fenstermaker & West, 2002:44)پذیری در افراد را یش از جامعه. این استدالل چیزی ب

کند و جنسیت را به عنوان دستاوردی ناشي از تعامالت عادی و روزمره زندگي نمایان مي
زني بر سر منابع موجود گرایي، تمرکز بر چانهداند. دومین رویکرد در مقابل تخصصاجتماعي مي

است که حداقل نیمي از درآمد خانواده هایي ها با توجه به رفتار زنان و مردان در خانوادهدر خانواده
 (Bittman et al., 2003:198)ای از جامعه آمریکا و استرالیا کنند. در مطالعهرا زنان کسب مي

هایي که داری در خانوادههای جنسیتي در مشارکت در خانهپردازد، تفاوتبه آزمون نظریه فوق مي
کنند، مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس حداقل نیمي از درآمد خانواده را زنان تأمین مي

ها بایستي به طور مساوی بین زنان و مردان انوادهداری در این خگرایي، امور خانهنظریه تخصص
تقسیم شده باشد یا مردان سهم بیشتری نسبت به زنان در این رابطه داشته باشد؛ در حالي که 

علیرغم اشتغال و کسب درآمد یکسان یا بیش از مردان، در واقعیت، بیش از مردان امور  زنان
توان گفت که زنان در خانه قدرت کمتری واقعیت، ميداری را بر عهده دارند. در توضیح این خانه

نسبت به مردان دارند و در نتیجه، قابلیتشان برای رد کردن انجام امور خانه نیز کمتر است. فرض 
تر دیگر این است که زنان با موقعیت شغلي باال، این نقش کمتر سنتي را با تقسیم کار سنتي

. هر دوی این (Dzialo, 2017:430)کنند مي خانگي و سهم بیشتر در امور خانه جبران
های ساختاری تولیدکننده تواند پژوهشگران را به سمت شناسایي مکانیزمرویکردهای انتقادی، مي

ر و هایي در تجربه زنان در تعارض کاداری و تأثیر چنین تفاوتتقسیم کار جنسیتي در امور خانه
 زندگي سوق دهد. 

در این مقاله سعي بر این است که این نظر انتقادی در جامعه شناسي محیط زیست مورد 
آزمون قرار گیرد. در این راستا، مدل مفهومي با متغیرهای جنسیت، جایگاه شغلي و رفتار 

 شود. در ساخت این مدلمحیطي ساخته شده است که در بخش بعدی ارائه ميمسئوالنه زیست
محیطي و های توصیفي مربوط به مشارکت در رفتارهای مسئوالنه زیستمفهومي از تحلیل

                                                           
1. doing gender 
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سنجي جنسیت و رفتارهای ارتباط آن با پایگاه اقتصادی زنان و مردان بهره برده شده است. رابطه
 هایمحیطي نیز از انتظارات جنسیتي که از رفتار زنان در جامعه وجود دارد و تفاوتمسئوالنه زیست

طور که در ادبیات پیشین جنسیتي ناشي از موقعیت اجتماعي و اقتصادی استنتاج شده است. همان
شناسي محیط زیست نیز گرایش در نادیده گرفتن پدیده نابرابری شود، در جامعهمالحظه مي

هایي محیطي وجود دارد و این مقاله از نخستین پژوهشجنسیتي در بروز رفتارهای مسئوالنه زیست
 شناسي محیط زیست گام بردارد.ت که سعي دارد در راستای بررسي این پدیده در جامعهاس

 شناسی پژوهشروش

در این مطالعه که به روش پیمایشي و تحلیل کمّي انجام شده است، با توجه به ادبیات نظری 
ت شود که آیا زنان نسبگرایي، این مسئله مطرح ميپژوهش در رابطه با جنسیت و محیط زیست

محیطي در حوزه خصوصي دارند؟ و این به مردان مشارکت بیشتری در رفتارهای مسئوالنه زیست
 مشارکت چه ارتباطي با پایگاه اقتصادی زنان دارد؟

 های پژوهش عبارتند از:بنابراین، فرضیه

محیطي در حوزه زنان به طور معناداری بیش از مردان درگیر رفتارهای مسئوالنه زیست •
 شوند.خصوصي مي

زنان با پایگاه اقتصادی مشابه با مردان، از نظر میزان بروز رفتارهای مسئوالنه  •
 اند.محیطي در حوزه خصوصي نیز با آنان مشابهزیست

آوری مستقیم اطالعات از شهروندان شهر قزوین پرداخته است و با پژوهش حاضر به جمع
 زماني مقطعي و از نظر وسعت پهنانگرتوجه به اهداف، از نوع کاربردی است؛ پژوهش از نظر 

سال هستند که در بازه زماني انجام  75تا  18باشد. جامعه آماری پژوهش تمام شهروندان بین مي
سال شهر  75و  18پژوهش در شهر قزوین سکونت دارند. بر اساس آخرین آمار موجود جمعیت بین 

 یسرشمار)باشند مي نفر زن 175009و نفر مرد  166656نفر است که از این تعداد  341665قزوین 

𝑛. نمونه آماری با استفاده از رابطه (1395 ،نفوس و مسکن يعموم =  
𝑁𝑧2𝜎2

(𝑁−1)𝑑2+𝑧2𝜎2 محاسبه 
ضریب مشخص کننده احتمال خطا  𝑧 حجم جامعه آماری، 𝑁حجم نمونه،  𝑛شود که در آن، مي

گیری در سطح اطمینان مورد بررسي و خطای قابل قبول اندازه 𝑑در حدود اطمینان مورد بررسي، 
𝜎  به انحراف معیار صفت مورد مطالعه در جامعه مورد بررسي اشاره دارند. با استناد به آمار

و با توجه به این که انحراف معیار مربوط به متغیر رفتار  1395سرشماری نفوس و مسکن سال 
محاسبه شده  53/0مسئوالنه زیست محیطي در حوزه خصوصي در پیش آزمون انجام یافته 

درصد در جدول مقادیر استاندارد آن  95در سطح اطمینان  𝑧گرفتن این که مقدار  است، با در نظر
باشد، حجم نمونه قابل مي 05/0و مقدار خطای قابل قبول در این سطح اطمینان  96/1برابر 
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نفر  390های ناقص، اطالعات مربوط به نفر محاسبه شد و با در نظر گرفتن پاسخ 384بررسي 
قرار گرفته است که نیمي از پاسخگویان را زنان و نیمي دیگر را مردان  مورد تجزیه و تحلیل

ترین آوری اطالعات از طریق مصاحبه تلفني صورت پذیرفته است؛ مهماند. جمعتشکیل داده
سال نیز توانایي درک صحیح از سؤاالت پرسشنامه و  75تا  18علت انتخاب بازه سني شهروندان 

و همکاران،  يبی)نجباشدو صادقانه با حداقل عدم اطمینان مينیز توانایي پاسخگویي جدی 
برای  فرض دارا بودن بلوغ عقلي و احساسي؛ در واقع، جمعیت نمونه افراد بزرگسال با پیش(2013

( مبتني بر 1RDDگیری ارقام تصادفي )گیری شمارهها از طریق نمونهباشند. نمونهپاسخگویي مي
متغیرهای مربوط به این پژوهش که مورد بررسي قرار اند. چارچوب شماره تلفن انتخاب شده

 عبارتند از: اند،گرفته

 محیطی در حوزه خصوصیرفتار مسئوالنه زیست

ای که محیطي در حوزه خصوصي، مقیاس شش گویهرفتار مسئوالنه زیستگیری برای اندازه
نگاه کنید )سنجدمحیطي در حوزه خصوصي را ميفراواني مشارکت در رفتارهای مسئوالنه زیست

های انتخاب شده است. گویه (1395 ،یعلو وزاده عباس ;Kennedy & Kmec, 2018به: 
 باشند: مربوط به این مقیاس به صورت زیر مي

 کنم.خود را به صورت زباله تر و زباله خشک تفکیک ميهای من زباله -

 کنم.محیطي،کمتر از اتومبیل شخصي خود یا خانواده استفاده ميبه دالیل زیست -

 کنم.مي جویيمحیطي صرفهدر استفاده از آب، برق و گاز به دالیل زیست -

زند، صرف دانم تولیدشان ضربه بیشتری به محیط زیست مياز خرید کاالهایي که مي -
 کنم.مي نظر

 هستند، دوباره استفاده کنم. دهم از وسایلي که به نظر دورانداختنيترجیح مي -

 کنم.هایي که متعلق به خودم نیست را جمع ميتا حد امکان، زباله -

 باشند.( مي4( و همیشه )3(، اغلب )2(، گاهي )1های پاسخ به صورت هرگز )گزینه

محیطي در حوزه های مربوط به متغیر رفتار مسئوالنه زیستبرای بررسي پایایي گویه
ضریب آلفا  ضریب آلفای کرونباخ به شرط حذف گویه استفاده شده است.خصوصي، از محاسبه 
 شود.باشد که مقداری قابل قبول محسوب ميمي0,75برای این متغیر برابر با 

 پایگاه اقتصادی

در این مقاله سه گویه برای متغیر پایگاه اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ اولین گویه دارای 
 1بگیر( است که با کد کند فرد پاسخگو شاغل )حقوقکه مشخص ميای است پاسخي دو گزینه

                                                           
1. Random Dialing Digit Sampling 
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آموز، دانشجو، کارآموز، بیمار یا شود، و شاغل نیست )در جستجوی کار، دانشنشان داده مي
ای شود. دومین گویه نیز پاسخ دو گزینهنشان داده مي 0دار ( که با کد معلول، بازنشسته، خانه

ساعت در هفته درگیر شغل با  40م وقت )فرد پاسخگو بیش از دارد، اولین گزینه شاغل تما
و و دومین گزینه شاغل پاره وقت  )اشتغال به کار با دستمزد برای کمتر از  1دستمزد است( با کد 

باشد. سومین گویه، پایگاه اقتصادی را با آمیختن دو فاکتور میزان مي 0ساعت در هفته( با کد  40
کند؛ این گویه نیز دارای دو گزینه است، افرادی که دارای تعیین مي دستمزد و قدرت در اشتغال

و افرادی که در شغل خود قدرت نظارت بر سایرین  1خود هستند با کد  قدرت نظارتي در شغل
 شوند.نشان داده مي 0ندارند و خود تحت نظارت دیگری هستند، با کد 

، مقایسه میانگین نمرات رفتار در این پژوهش دو تحلیل آماری مدنظر بوده است؛ اول
های اقتصادی مختلف که با استفاده از محیطي برای زنان و مردان در موقعیتمسئوالنه زیست

انجام شده است. دوم، تحلیل مسیر بین سه متغیر جنسیت، پایگاه اقتصادی و  tهای نتایج آزمون
ه بین جنسیت، پایگاه باشد. کشف رابطمي محیطي در حوزه خصوصيرفتار مسئوالنه زیست

تواند به خوبي نشان دهد که چگونه تالش برای محیطي مياقتصادی و رفتار مسئوالنه زیست
تواند تأثیر منفي بر موضوع داری در حوزه خصوصي ميحفظ محیط زیست توسط امور خانه

 برابری جنسیتي داشته باشد.

 پایگاه اقتصادیمحیطی و تفاوت جنسیتی در رابطه رفتار مسئوالنه زیست

دهند که زنان تا حدودی و البته به صورت معناداری بیشتر از مردان تمایل به ها نشان ميیافته
(. به عالوه، 1محیطي در حوزه خصوصي )خانگي( دارند )جدولانجام رفتارهای مسئوالنه زیست

و قدرت نظارتي  کننددرصد بیشتری از مردان در مقایسه با زنان شاغل بوده و تمام وقت کار مي
 0,05ها نیز به لحاظ آماری و در سطح (. همه تفاوت1بیشتری در محیط کار خود دارند )جدول

 معنادار است.

 : آمار توصیفی1شماره  جدول

 
 مرد زن

 دامنه تغییرات
 میانگین )انحراف معیار( میانگین )انحراف معیار(

محیطي رفتار مسئوالنه زیست
 در حوزه خصوصي

45/2(73/0*) 26/2(73/0) 

 = هرگز1
 = گاهي2
 = اغلب3
 = همیشه4

 پایگاه اقتصادی
 1و  0 78/0 *31/0 شاغل

 1و  0 9/0 *54/0 اشتغال تمام وقت

 1و  0 49/0 *14/0 دارای قدرت نظارتي در محل کار

 05/0*تفاوت جنسیتي معنادار در سطح 
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)شاغل، شاغل تمام وقت و دهد که زنان در هر سه سطح اقتصادی نشان مي 2جدول 
محیطي باالتری نسبت به مردان را در حوزه شاغل با قدرت نظارتي(، رفتار مسئوالنه زیست

دهند. به عبارتي، در میان زنان و مردان شاغل، زنان بیشتر درگیر رفتار خصوصي نشان مي
( 17/2یانگین ( نسبت به مردان )با م55/2محیطي در حوزه خصوصي )با میانگین مسئوالنه زیست

کنند، زنان در هستند. به همین ترتیب، برای مردان و زناني که به صورت تمام وقت کار مي
( نسبت به 41/2محیطي در حوزه خصوصي )با میانگین مشارکت در رفتارهای مسئوالنه زیست

سان ( دست باالتری دارند. با بررسي زنان و مردان با قدرت نظارتي یک23/2مردان )با میانگین 
محیطي در حوزه خصوصي برای زنان نمرات باالتری )با در محیط کار، رفتارهای مسئوالنه زیست

های رفتارهای ( دارد. همه تفاوت میانگین31/2( نسبت به مردان )با میانگین 64/2میانگین 
معنادار است که نشان از تأیید فرضیه  05/0محیطي در حوزه خصوصي در سطح مسئوالنه زیست

 باشد.پژوهش حاضر مياول 

 محیطی در حوزه خصوصی: آزمون مقایسه میانگین رفتار مسئوالنه زیست2جدول 

 پایگاه اقتصادی

رفتار مسئوالنه 

محیطی زنان زیست

 در حوزه خصوصی

رفتار مسئوالنه 

محیطی مردان زیست

 در حوزه خصوصی
 دامنه تغییرات

 میانگین میانگین

 1و  0 17/2 *55/2 شاغل

 1و  0 23/2 *41/2 اشتغال تمام وقت

 1و  0 31/2 *64/2 دارای قدرت نظارتي در محل کار

 05/0*تفاوت جنسیتي معنادار در سطح 

محیطي متفاوتي در حوزه این که زنان و مردان با سطح اقتصادی مشابه، رفتارهای زیست
بر این ادعا که صرف کند و شاهدی است دهند، فرضیه دوم پژوهش را رد ميخصوصي بروز مي

پایگاه اقتصادی در سطح فردی، قابلیت توضیح این واقعیت را که چرا زنان نسبت به مردان، 
درگیر رفتارهای مسئوالنه بیشتری در حوزه خصوصي خود برای محافظت از محیط زیست 

نیز سازگار   (Brough et al., 2016:577)های مطالعاتي مانند شوند، ندارد. این یافته با یافتهمي
های از درگیر شدن در فعالیتکند که هنجارهای هویت جنسي، مردان را است که بیان مي

 دارد.محیطي در حوزه خصوصي بازميمسئوالنه زیست
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 تحلیل مسیر  

برای تعیین سهم تأثیر هرکدام از متغیرهای جنسیت و پایگاه اقتصادی در تبیین تغییرات رفتار 
محیطي در حوزه خصوصي از تحلیل مسیر استفاده گردید. در این تحلیل، متغیر مسئوالنه زیست

ها وارد نرم افزار لیزرل شده و ابسته و متغیرهای مستقل پژوهش برای بررسي روابط میان آنو
که متغیرهای این پژوهش مستقیماً توسط شود. البته با توجه به اینتحلیل مربوطه انجام مي

اند، بنابراین، شناسایي مدل اند و دارای بُعد و شاخص نبودههای مربوط به خود کمّي شدهگویه
گردد. به عبارتي، مدل گیری پژوهش کنار گذاشته شده و بر مدل ساختاری تمرکز مياندازه

باشد. ویژگي بسیار ارزشمند مدل معادالت ساختاری اساسي پژوهش همان مدل ساختاری مي
و همکاران،  زاده)عباستحلیل و پردازش هم زمان روابط بین متغیرهای مدل سنجش است 

ارزیابي برازش مدل فرض شده . کاربرد دیگر مدلسازی معادالت ساختاری ()ب( 75:1395
برای  1های نیکویي برازشمشاهده شده است. در این رابطه، از شاخصهای پژوهش با داده

شود. در مدل ساختاری، متغیر پایگاه اقتصادی با ضریب ارزیابي برازش مدل ارائه شده استفاده مي
مقدار قابل قبول و  23/0و متغیر جنسیت با ضریب مسیر استاندارد  53/0استاندارد مسیر 

کنند؛ محیطي در حوزه خصوصي را تبیین ميمعناداری از واریانس متغیر رفتار مسئوالنه زیست
بر پایگاه  68/0دهد که متغیر جنسیت با ضریب مسیر طور، مدل ساختاری نشان ميهمین

 اقتصادی تأثیرگذار است.

های مشاهده ه با دادههای نیکویي برازش ساختار نظری مطرح شدشاخص 3جدول شماره 
باشد. این آماره در سطح خطای مي 3/371دهد. مقدار آماره کای اسکوئر برابر با شده را نشان مي

دهد که مدل مورد نظر کفایت الزم را ندارد؛ البته آماردانان دار شده است و نشان ميمعني 05/0
ه کار گرفته شود، زیرا مقدار کای اسکوئر تأکید دارند که در استفاده از این آماره باید احتیاط الزم ب

کند که مدل به طور کامل با جامعه نسبت به حجم نمونه حساسیت دارد و عالوه بر آن فرض مي
های مهم دیگر ارائه شده در نرم افزار لیزرل نیز مورد بررسي آماری برازش دارد. بنابراین شاخص

حاکي از برازش قابل قبول  83/0و  88/0با مقادیر  AGFIو  GFIهای قرار گرفتند؛ شاخص
و نشان دهنده برازش امیدوارکننده مدل  05/0نیز کمتر از  RMSEمدل هستند. مقدار شاخص 

 باشد. ساختاری ارائه شده مي

 های نیکویی برازش مدل ساختاری: شاخص3جدول

 های نیکویی برازش مدل ساختاری پژوهششاخص

Chi-Square P-value RMSE GFI AGFI CFI 

                                                           
1. Goodness of Fit Indices 
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290/371 00/0 042/0 88/0 83/0 81/0 

دهد. اعداد مدل ساختاری به دست آمده بر اساس نتایج پژوهش را نشان مي 1شکل شماره
 باشند.نمایش داده شده ضرایب مسیر به دست آمده به صورت استاندارد مي

 
 : مدل ساختاری پژوهش1شماره  شکل

 گیریبحث و نتیجه

محیطي در رابطه با مشارکت بیشتر زنان در رفتارهای مسئوالنه زیست های این مقاله دریافته
آوری نیست و نیازی به تکرار دوباره این واقعیت در حوزه خصوصي، کشف جدید و شگفت

مطالعات وجود ندارد؛ در این پژوهش تأکید بر این است که شکاف جنسیتي در بروز رفتار 
طوح مختلف پایگاه اقتصادی همچنان محیطي در حوزه خصوصي در سمسئوالنه زیست

محیطي زنان با کند که نوع ارتباط رفتار زیستپابرجاست. به عبارت دیگر، این مقاله بیان مي
شان متفاوت از نوع ارتباط رفتار مردان با پایگاه اقتصادی آنان است. نتیجه این پایگاه اقتصادی

شناسي ازتفسیر مسئله جنسیت در جامعهمجدد و ب تواند نقطه عزیمتي برای بررسيپژوهش، مي
های آماری به کار گرفته شده در محیط زیست باشد. توجه به این نکته ضروری است که تحلیل

این مقاله صرفاً برای آزمون چهارچوب نظری مورد تأکید پژوهش طراحي نشده، بلکه هدف آن، 
محیطي زنان مورد زیستآشکار ساختن چیزی است که در بررسي شکاف جنسیتي در رفتارهای 

محیطي خانگي و پایگاه ها در ارتباط بین رفتار زیستغفلت واقع شده است. با تشریح تفاوت
های آماری از آزمون روابط اقتصادی زنان و مردان که در شرایط مختلف پایدار بوده است، تحلیل

جنسیتي ساختاری وسیله نابرابری محیط زیست به سمت تبیین این شکاف جنسیتي به –جنسیت 
محیطي به های جنسیتي در رفتارهای زیستهای علمي از تفاوتحرکت کرده است. همین تحلیل

تواند نویدی برای ظهور رویکردهای اجتماعي ای بالقوه مؤثر بر موقعیت زنان، ميعنوان مسئله
 گرایان باشد.متفاوت از حال حاضر در نظر و عمل محیط زیست



 1400 زمستانو  پاییزسال دهم، شناسي اقتصادي و توسعه، دو فصلنامه جامعه 106
 

 

 

 ;Cairns et al., 2013نگاه کنید به: )که در برخي مطالعات  الزم به یادآوری است

DeVault, 1994; MacKendrick, 2014)ای که برای حفظ محیط زیست انجام ، امور روزمره
بخش گزارش داری از سوی زنان، اموری لذتگیرند و نیز امور مراقبتي به عنوان امور خانهمي

اساسي این است  اند. مسئلهها نداشتهشده و یا حداقل بیان شده که زنان حس منفي نسبت به آن
داری، کاری بدون امور دیگر خانه محیطي در حوزه خصوصي نیز مانندکه رفتار مسئوالنه زیست

محیطي زیستکنند، رفتارهای مسئوالنه شود. اخیراً محققان بیان ميارزش محسوب ميدستمزد و کم
که در برخي کشورهای شوند در حاليدر حوزه خصوصي نادیده گرفته شده و ارزشمند تلقي نمي

محیطي خود، تغییراتي در رفتار هایي که در جهت کاهش آلودگي زیستیافته به شرکتتوسعه
طور . همان(Kennedy & Kmec, 2018:300)گیرد های دولتي تعلق ميخود ایجاد کنند، یارانه

ها، هنجارها ایدئولوژیکه در بحث نظریه بیان شد، تقسیم کار نابرابر در طول تاریخ باعث ایجاد 
جا که انتظار های مردان نسبت به زنان شده است. از آنهایي در رابطه با شایستگيو کلیشه

رود زنان وظایف خانوادگي را در اولویت قرار دهند، برای مشاغل تربیتي و خدمات اجتماعي مي
شوند از ن محسوب ميارزش و با دستمزد پاییرسند که بیشتر این مشاغل، کممناسب به نظر مي

 -داری راهکاری ساده و بردهای خانگي و خانهسویي، همواره فرض بر این بوده است که تالش
برد برای حفظ محیط زیست است که از طرفي به نفع محیط زیست بوده و از طرف دیگر 

که درصد رسد دار به نظر ميدهد اما این فرض زماني مسئلهها را برای خانواده کاهش ميهزینه
ها را حتي با موقعیت اقتصادی و اجتماعي بیشتری از این امور بر عهده زنان گذاشته شده و آن

 کند.باالتر، بیش از مردان درگیر مي

ها بر الگوی رفتاری زنان در حوزه چه اهمیت دارد، تأثیر بي بدیل محدودیتعالوه، آنبه
های خانواده، صرف زمان و هزینه و ئولیتخصوصي و عمومي است. کار تمام وقت، ازدواج، و مس

دهد؛ با محیطي تحت تأثیر قرار ميپذیری افراد را در رابطه با انواع رفتارهای زیستنحوه ریسک
(، 67:1395 زاده و همکاران،؛ عباس69:1399این توصیف، و با تکیه بر مطالعات پیشین )علوی، 

محیطي ن را از مشارکت در رفتارهای زیستداری، زناتوان نتیجه گرفت که مسئولیت خانهمي
محیطي محروم کرده و به سمت رفتارهای مسئوالنه حوزه عمومي و نیز کنشگری زیست

 دهد.محیطي در حوزه خصوصي سوق ميزیست

های بین های آینده در این رابطه ارائه کرد، استفاده از دادهتوان به بررسيپیشنهادی که مي
های جنسیتي، انتظارات ای اجتماعي مسلطي مانند پدرساالری، کلیشهفرهنگي برای فهم نیروه

محیطي است. به عبارتي، جنسیتي موجود از نقش زنان در مقایسه با مردان در رفتارهای زیست
ها و عقاید های شخصیتي و یا ارزشدر ویژگي های جنسیتي به وسیله تفاوتدرک تفاوت

های ها است باید جای خود را به مطالعه تأثیر زمینهسيفعلي برر محیطي افراد که رویهزیست
توانند در اجتماعي مرتبط با موقعیت اجتماعي و اقتصادی زنان بدهند. از جمله متغیرهایي که مي
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مطالعه وارد شوند، نسبت زنان در نیروی کار، نسبت زنان در مجلس نمایندگان کشور، میانگین 
میزان توجه سیاستگزاران برای مشارکت مردان در امور دستمزد زنان نسبت به مردان و نیز 

توان برداشت، کنار باشد. گامي که از نظر تحلیلي و آماری ميداری و مراقبت از فرزندان ميخانه
گذاشتن متغیر جنسیت به عنوان متغیر کنترلي و بررسي چگونگي نابرابری جنسیتي در وقوع 

. بنابراین، به جای پاسخ به این سؤال که چرا (Dzialo, 2017:425)پدیده مورد مطالعه است 
کنند،  باید توضیحي برای شکاف تر از مردان عمل ميزنان در برابر محیط زیست مسئوالنه
دهنده توقعات موجود درباره حفظ محیط زیست و پاداش جنسیتي ناشي از نابرابری که شکل
 مربوط به آن در جامعه است، یافت. 

های شکاف در صورتي بررسي(Bradley & Khor, 1993:349) برخي پژوهشگران 
دانند که ای علمي و قابل قبول ميمحیطي را منتج به نتیجهجنسیتي در رفتارهای زیست

ي و رابطه آن با موقعیت اجتماعي، اقتصادی و سیاسي زنان در هر دو حوزه محیطرفتارهای زیست
های حامي خصوصي و عمومي مورد بررسي قرار گیرند. به عبارتي، پایگاه سیاسي با تعداد سازمان

های خشونت خانگي )در حوزه خصوصي(، پایگاه اقتصادی با دو زنان )در حوزه عمومي( و میزان
ر حوزه عمومي( و میزان درآمد زنان و تقسیم کار خانگي )در حوزه خصوصي( بُعد نرخ فقر زنان )د

ها و و پایگاه اجتماعي نیز توسط نقش زنان در آموزش عالي )در حوزه عمومي( و نوع نقش
 & Kennedy)تواند مورد سنجش قرار گیرد شان در خانواده )در حوزه خصوصي(، ميتعهدات

Kmec, 2018:309)توان با قطعیت بیشتری بیان کرد که رفتارهای . در این صورت است که مي
هایي جنسیتي هستند که از سوی جامعه و محیطي در حوزه خصوصي، کنشمسئوالنه زیست

دهند که الگوهای شواهدی که در این پژوهش آمد، نشان مي اند.ساختارهای آن هدایت شده
پیچیده فرهنگي برای اتکا به زنان در جهت حفظ و مراقبت از افراد خانواده و نیز کره زمین به 

شود این های این پژوهش تأیید ميچه که با توجه به یافتهداری وجود دارند و آننهوسیله امور خا
های خانگي، خرید ناعادالنه خانگي، تأکید بر بازیافت زباله است که با وجود تقسیم کار

جویي در مصرف آب و انرژی، این نابرابری را تشدید خواهد کرد و محصوالت ارگانیک و صرفه
توان سازد. در واقع نابرابری جنسیتي را ميای با توسعه پایدار را ناهموار ميمسیر رسیدن به جامعه

ای برای عوامل ساختاری دیگر محسوب نمود. بنابراین، گر و هم نتیجههم به عنوان عاملي تبیین
زنان تمایل »و یا  «شوندپذیر ميهای مراقبتي و پرورشي جامعهزنان برای نقش»توجیهاتي نظیر 

توانند محلي از اعراب داشته شناختي نميهای جامعه، در بررسي«بیشتری به ماندن در خانه دارند
 تری ارائه گردند.های قویکه تبیین باشند و نیاز است
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