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چکیده
در مطالعات حوزه جامعهشناسي محیط زیست ،جنسیت اغلب به عنوان متغیر زمینهای وارد تحلیل ميشود
که موجب تبیین ناقص رفتار زیست محیطي زنان و مردان در حوزه خصوصي شده است .هدف این مقاله
بررسي رابطه الگوی رفتار زیستمحیطي زنان و مردان در حوزه خصوصي (خانه) با پایگاه اقتصادی آنان
است .در چهارچوب نظری ،از مفهوم نابرابری جنسیتي برای تبیین تفاوتهای رفتار زیستمحیطي بهره
برده شده که با مفاهیم تقسیم کار جنسیتي ،دسترسي بیوگرافیکي و تخصصگرایي ،عاملیت بیشتر زنان
در رفتارهای مسئوالنه زیستمحیطي در حوزه خصوصي ،نسبت به مردان را بحث ميکند .پژوهش به
روش پیمایش با جامعه آماری شهروندان بین  18تا  75سال ساکن در شهر قزوین انجام شده و نمونهها
از طریق شمارهگیری ارقام تصادفي مبتني بر چارچوب شماره تلفن با حجم  390نفر انتخاب شدهاند؛
دادهها نیز از طریق مصاحبه تلفني با سؤاالت بسته چندگزینهای جمعآوری شده است .یافتهها حاکي از
آن است که میانگین رفتار زیستمحیطي زنان در حوزه خصوصي در سه سطح اقتصادی شاغل ،شاغل
تمام وقت و شاغل با قدرت نظارتي ،بیشتر از مردان است؛ این نشان ميدهد که ساختار فرهنگي و اجتماعي
مبتني بر نابرابری جنسیتي ،الگوهای رفتاری در حوزه خصوصي را حوزه تخصصي زنان تعریف کرده و به
این علت میزان رفتار زیستمحیطي زنان نیز با هر پایگاه اقتصادی در این حوزه بیش از مردان است.
واژگان کلیدی :جنسیت ،رفتار زیستمحیطي ،حوزه خصوصي ،نابرابری جنسیتي
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مقدمه
نگاه مسئوالنه نسبت به محیط زیست و توجه ویژه به مسائل زیست محیطي از نشانههای
شاخص توسعه پایدار ميباشد ()Saint Akadiri et al., 2019:423؛ صاحب نظران در حوزه
محیط زیست معتقدند کیفیت محیط زیست و کنترل مؤثر مسائل زیستمحیطي کامالً به
الگوهای رفتاری انسانها وابسته است؛ مشکالت زیستمحیطي متنوعي که امروزه با آنها
مواجهیم ،همانند گرم شدن تدریجي زمین و تغییرات آب و هوایي ،آلودگي هوا ،کمبود آب،
کاهش منابع طبیعي و نابودی تنوع اکوسیستمي در جهان ،ریشه در رفتار بشری دارند ( Rashid
 .)& Mohammad, 2012:1061پژوهشگران بر این باورند که رفتار مسئوالنه زیست محیطي
یکي از عناصر کلیدی در فرایند توسعه پایدار است ( ;Zelezny et al., 2000:443عباسزاده و
علوی .)754:1395 ،این پژوهشگران در بررسيهای خود در حوزه محیط زیست ،به این نتیجه
رسیدهاند که افزودن دانش و آگاهي انسان درباره محیط زیست و مسائل پیرامون آن ،منجر به
رفتار زیست محیطي مسئوالنهتر انسانها در حوزههای مختلف زندگي اجتماعي ميگردد؛ و البته
آنچه که پژوهشگران در تبیین بروز رفتار مسئوالنه زیستمحیطي ،کمتر به آن پرداختهاند ،توجه
به تفاوت مواجهه زنان و مردان با محیط زیست به عنوان یک مسئله اجتماعي است؛ اینکه آیا
ميتوان الگوی رفتار زیست محیطي زنان با مردان را متفاوت دانست و این تفاوت را در صورت
وجود چگونه ميتوان تبیین نمود ،سؤالي است که در متون جامعهشناسي محیط زیست کمتر
مورد بررسي قرار گرفته است.
در ادبیات نظری موجود اعتقاد بر این است که زنان نگرش مسئوالنهتری نسبت به محیط
زیست دارند اما الگوهای رفتاری آنان در قبال محیط زیست در حوزه عمومي با این نگرش
مسئوالنه همخواني ندارد ( Kennedy & Dzialo, 2015:920; Kennedy & Kmec,
 .)2018:299; Tindall et al., 2003:909; Xiao & Hong, 2010:88یافتهها در این رابطه
معموأل متفاوت و مشروط به نوع مسأله مورد بررسي ميباشند ،با این حال ،مطالعات دیگری نیز
نشان ميدهند که زنان نگراني بیشتری نسبت به ریسکهای بالقوه محیط زیستي در مقایسه با
مردان دارند )(Momsen, 2000:47; Xiao & McCright, 2012:1067؛ به نظر ميرسد،
آنچه موجب این شکاف است ،رفتار زیستمحیطي پایین زنان در حوزه عمومي و نیز کنشگری
زیستمحیطي کمرنگتر آنان است (عباس زاده و دیگران .)23:1395 ،از جمله عوامل مؤثر بر
این دوگانگي در الگوهای رفتاری حوزه خصوصي و عمومي ،ميتواند فشار اجتماعي برای پذیرش
هنجارهای جمعي مورد انتظار از زنان ،محدودیتهای ساختاری به ویژه محدودیت فرهنگي و
اقتصادی باشد ) .(Vaske & Kobrin, 2001:16البته آنچه که در مباحث نظری فوق درباره
ارتباط بین الگوهای رفتاری زیست محیطي و نابرابری موجود است تا حدود زیادی ریشه در
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مطالعه ( )Sandilands, 1993در رابطه با خصوصيسازی محیط زیست 1دارد .در این پژوهش،
این پیشفرض نامعمول که درخواست مشارکت بیشتر شهروندان در محافظت از محیط زیست،
همیشه منجر به فهم ارتباط رویکردهای اجتماعي حفاظت از محیط زیست و نابرابری اجتماعي
نميشود (رستگار )1397 ،مورد توجه قرار گرفته است .همین امر نیاز به پژوهش درباره سازوکار
تأثیرگذاری تفاوتهای جنسیتي بر فراواني رفتارهای زیست محیطي در حوزه خصوصي زندگي
اجتماعي زنان را آشکار ميسازد .خواست دائمي جامعهشناسان برجسته محیط زیست بر توجه
بیشتر بر رابطه بین رفتارهای حفاظت از محیط زیست و نابرابری ;(Agyeman, 2013:102
) ،Pellow, 2017:23ما را بر آن داشت تا در پژوهش حاضر به این مسئله بپردازیم که آیا زنان
در همه سطوح اقتصادی ،میزان متفاوتي از رفتار زیستمحیطي را در خانه نسبت به مردان از
خود بروز ميدهند یا خیر؟ در این رابطه ،الگوهای رفتار زیستمحیطي در حوزه خصوصي در
گروه های مختلف زنان و مردان با پایگاه اقتصادی متفاوت مورد بررسي قرار گرفته است.

چهارچوب نظری
بنا بر مطالعات متعدد ،الگوهای رفتار زیستمحیطي در حوزههای خصوصي و عمومي شکل
گرفته و یا به صورت کنشگری زیست محیطي بروز ميکنند (عباسزاده و علوی760:1395 ،؛
عباسزاده و همکاران( 172:1395 ،الف)) .مسئله این پژوهش ،چالشي در جریان اصلي جامعهشناسي
محیط زیست است؛ از این جهت که االگوی رفتار مسئوالنه زیستمحیطي در حوزه خصوصي در
زنان را متفاوت از الگوی رفتار مسئوالنه زیستمحیطي در حوزه عمومي و نیز کنشگری
زیستمحیطي زنان ميداند و فرض بر این است که رابطه جنسیت و انواع رفتارهای محیط
زیستي توسط مؤلفههای متنوعي مشخص ميشود .دالیل اصلي طرح مسئله جنسیت و محیط
زیست در بخش زیر آمده است:
اول ،جنسیت تأثیر متفاوتي بر سه بُعد مختلف رفتار مسئوالنه زیستمحیطي(حوزه عمومي،
حوزه خصوصي و کنشگری زیستمحیطي (عباسزاده و همکاران( 77:1395 ،ب)) دارد .از آنجا
که بیشتر فعالیتهای کنشگری زیستمحیطي ،خارج از محیط خانه اتفاق ميافتند ،تقسیم کار
جنسیتي (خانهداری برای زن و اشتغال برای مرد) ،کنشگری زیستمحیطي زنان و مشارکت آنان
در جنبشهای زیستمحیطي را محدود کرده است؛ بنابراین ،رفتارهای زیستمحیطي روزمره در
حوزه خصوصي  -در بیشتر موارد خانگي و بدون دستمزد -است که در میان زنان بیشتر اتفاق
ميافتد( .)Kennedy & Kmec, 2018:308در نتیجه ،فرصتهای عاملیت زنان در رفتارهای
مسئوالنه زیستمحیطي در حوزه خصوصي بیشتر از مردان است .دوم ،در مطالعات مختلف
تأثیرات متناقضي از جنسیت بر کنشگری گزارش شده است( Hunter et al., 2004:677; Xiao
1. Environmental Privatization
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 .)& McCright, 2014:241; Zelezny et al., 2000:443از یک طرف ،تمرکز بر حوزههای
جامعهشناسي محیط زیستي و نظریه اکوفمنیستي نشان ميدهند که زنان به دالیل مختلف
اجتماعي ،فرهنگي ،ساختاری و زیست شناختي به علت دارا بودن نقش مادری و لزوم هماهنگي
بیشتر با طبیعت ،عملگراتر از مردان هستند .ادبیات نظری جامعهشناساني مانند مرچنت 1و
نلکین 2باعث ميشود که ما انتظار کنشگری زیستمحیطي بیشتری از زنان و به ویژه مادران
داشته باشیم؛ آنها به دالیل مختلف اخالقي ،ایدئولوژیک و حفظ سالمت خانواده با فناوریهای
تهدیدکننده زندگي فرزندانشان و تخریب محیط زیست مخالفت ميکنند( Tindall et al.,
 .)2003:915از طرف دیگر ،نظریههای مربوط به جنبشهای اجتماعي ،عوامل مختلف
جمعیتشناختي مؤثر بر کیفیت تقسیم کار جنسیتي را مانع مشارکت زنان در جنبشهای
زیستمحیطي نشان ميدهند ،چرا که نقشهای محول شده به زنان ،آنها را از نظر زماني و
عمل به تعهدات دیگر محدود ميکند( .)Sandilands, 1993:54استداللهای هر دو دسته در
ادامه بخش نظری مورد بحث و تفسیر بیشتر قرار ميگیرد.
با توجه به ادبیات نظری جامعهشناسي محیط زیست ،طبقهبندی مختلفي از رفتارهای
زیستمحیطي ارائه شده است اما محدوده تمامي تعاریف و طبقهبندیها شامل رفتارهای
عملگرایانه یا کنشگری زیستمحیطي (رفتارهایي با هدف تأثیرگذاری بر کنشهای دولتها و
شرکتها و خطمشيها با مشارکت در جنبشهای زیستمحیطي) و رفتارهای مسئوالنه زیست-
محیطي در حوزه عمومي (تأیید مقررات زیستمحیطي و تمایل به پرداخت مالیات باالتر برای
حفاظت بیشتر از محیط زیست) و حوزه خصوصي (رفتارهای روزمره با هدف کاهش ردپای فردی
و خانگي بر محیط زیست) است ( ;McFarlane et al., 2006:272; Stern, 2000:423
 .)Tindall et al., 2003:930هر زماني که جامعهشناسان محیط زیست به مطالعه رفتارهای
مسئوالنه زیست محیطي در حوزه خصوصي و خانگي پرداختهاند ،الجرم بحث جنسیت نیز به
میان آمده است( ;Davidson & Freudenburg, 1996:302; Hannibal et al., 2016:286
)Xiao & McCright, 2014:241؛ با این حال ،عدم توجه به ارتباط پیچیده رفتار زنان در
مواجهه با محیط زیست و دیگر بخشهای زندگي آنان در مطالعات ،فرصتهای شناخت بیشتر را
از پژوهشگران گرفته و موجب تبیین ناقص رفتار زیست محیطي هر دو جنس زن و مرد در
عرصههای خصوصي و عمومي شده است.
عالمان اجتماعي ،درباره تأثیر حضور پررنگ و نامتناسب زنان در کارهای خانگي نسبت به
مردان ،در وهله اول به وسیله اندازهگیری تأثیر این حضور نامتناسب بر درآمد اقتصادی زنان (این
اندازه گیری اغلب با مقایسه درآمد و جایگاه شغلي زنان با مردان انجام شده است) ،و در وهله
1. Merchant
2. Nelkin
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دوم ،با تبیین تفاوتهای جنسیتي در اشتغال از طریق کاربرد مقیاسهای مربوط به نابرابری
جنسیتي (مانند تفاوتهای جنسیتي در مشارکت نیروی کار) نظریهپردازی کردهاند ( Kennedy
 .)& Kmec, 2018:308به نظر ميرسد آنچه که در جامعهشناسي محیط زیست به علت نوپا
بودن رشته غایب است ،تبیین ساختاری تفاوتهای جنسیتي در رفتارهای مسئوالنه زیستمحیطي
و پژوهشهایي است که تأثیر این تفاوتها را بر زنان بررسي ميکنند؛ در این نوع بررسيها
تمرکز بر این است که کدام جنس ،بیشتر از طبیعت محافظت ميکند و برای توضیح چرایي این
امر نیز در بیشتر موارد از عوامل فردی استفاده ميشود.
در این بخش ،ادبیات موجود جامعهشناسي محیط زیست برای یافتن چهارچوب نظریهپردازی
رابطه جنسیت -محیط زیست مرور شده است .این مسئله که درگیر شدن زنان و مردان در رفتار
زیست محیطي خاص (برای مثال رفتار مسئوالنه زیست محیطي در حوزه خصوصي یا خانگي) چگونه
با جایگاه شغلي آنان در جامعه ارتباط دارد ،عالوه بر نظریه اکوفمنیستي در جامعهشناسي محیط زیست
نیز اهمیت دارد .الزم به ذکر است ،پیش از پرداختن به ادبیات فمنیستي در جامعه شناسي کار،
نظریههای مربوط به جنسیت -محیط زیست در شاخه اصلي جامعهشناسي مرور شده است.
با بررسي مطالعات صورت گرفته در جامعهشناسي محیط زیست ،آنچه که ميتواند نقطه
ضعفي برای آن مطالعات تلقي گردد ،این است که در تبیین پدیدهها کار خانگي بدون دستمزد
زنان نادیده گرفته شده است( .)Kennedy & Dzialo, 2015:921در اغلب پژوهشهای
پیشین ،این فرض وجود دارد که رفتارهایي که در حوزه خصوصي در راستای حفظ محیط زیست
انجام ميشوند ،مؤثرترین و مطلوبترین روش برای کاهش آلودگي زیستمحیطي است
()Kennedy & Kmec, 2018:303؛ این در حالیست که پدیده نابرابری جنسیتي در حوزه
خصوصي در نظر گرفته نشده و بیان نميشود که علیرغم سهولت رفتارهای حفاظتي محیط
زیست در خانه و خانواده و نیاز آنها به بودجه کمتر ،این رفتارها کمتر ،از مردان سر ميزند
) .(Dietz, 2015:1654در این پژوهشها ،با سادهسازی روابط ،اعتقاد بر بازی دو سر برد در این
ماجرا وجود دارد :افراد با رفتارهای کمهزینه در حوزه خصوصي ميتوانند برای محافظت از محیط
زیست گام بردارند .رویکرد مربوطه به طور ضمني ،راه حلهایي را که بار مسئولیت رفع مسائل
زیستمحیطي را به دوش افراد و به خصوص زنان مياندازد ،مورد بررسي قرار داده و ترویج
ال
ميکند .اما رویکرد فمنیستي این اعتقاد را با یادآوری این نکته که این رفتارهای کمهزینه معمو ً
در حوزه کار خانگي زنان قرار ميگیرد ،به چالش ميکشند ()MacGregor, 2014:627؛
فمنیست ها معتقدند این احتمال وجود دارد که نابرابری جنسیتي در بروز رفتارهای مسئوالنه
زیستمحیطي مشابه با نابرابری جنسیتي در حوزههای مختلف جامعه باشد ( & Kennedy
 .)Kmec, 2018:304این امر یک غیبت تحلیلي در موضوع تأثیر امور خانهداری بر محیط
زیست محسوب ميشود و خأل موجود آن در تبیین مؤثر رفتارهای مسئوالنه زیستمحیطي را
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بیش از پیش روشن ميکند .آنچه که در این بین از دست ميرود ،فرصتي است که جامعهشناسان
محیط زیست ميتوانند برای فهم بهتر رابطه میان نابرابری جنسیتي و حفاظت از محیط زیست
در اختیار داشته باشند.
غیبت تحلیلي پیش گفته ،نتیجه غیبت رویکرد فمنیستي در نظریههای مربوط به جنسیت و
رفتار مسئوالنه زیستمحیطي است .یادآوری ميشود که میان تحلیلهایي که توضیح تفاوتهای
جنسیتي را هدف قرار ميدهند با تحلیلهایي که تفاوتهای جنسیتي را با تبیین شکاف جنسیتي
در حوزههای مختلف ،به عنوان مسئله مطرح ميکنند ،تفاوت اساسي وجود دارد .جریان اصلي
جامعهشناسي محیط زیست در مدلهای تحلیلي خود برای تبیین رفتار مسئوالنه زیستمحیطي،
جنسیت را در کنار سایر متغیرهای جمعیتشناختي مانند سن ،میزان تحصیالت و درآمد قرار مي-
دهد (نگاه کنید بهHunter et al., 2004; McCright & Xiao, 2014; Zelezny et al., :
 .)2000برخي مطالعات ،مشارکت زنان در رفتارهای مسئوالنه زیستمحیطي را بیش از مردان
گزارش دادهاند ،بدون اینکه بر الگوی گسترده نابرابری جنسیتي که احتماالً شرایط را برای
رفتارهای مسئوالنه زیستمحیطي بیشتر زنان نسبت به مردان فراهمتر ميکند ،تمرکز کنند (نگاه
کنید بهDietz et al., 2002; Huddart‐Kennedy et al., 2009; Mohai, 1992; Xiao :
 .)& McCright, 2015در راستای پر کردن این شکاف تبییني ،یافتههای یک پژوهش ،نشان
ميدهند که زنان خانهدار دارای فرزند ،نسبت به زنان شاغل با احتمال زیادی ،رفتارهای مسئوالنه
زیستمحیطي بیشتری در خانه از خود بروز ميدهند؛ این در حالیست که این پژوهش بیان
ميکند که شاغل نبودن مردان (برخالف زنان) ،میزان رفتارهای مسئوالنه زیستمحیطي مردان
در خانه را افزایش نميدهد ( .)Kennedy & Kmec, 2018:310فرضیه «دسترسي
بیوگرافیکي »1در این پژوهش و مطالعات مشابه به تکرار ،مورد تأیید قرار گرفته و با اینکه
مطالعات مورد نظر پتانسیل انتقادی در خود دارند ،تنها به توصیف تفاوت جنسیتي بدون پرسش
درباره داللتهای آن بسنده کردهاند .اکتفای صرف به توصیف تفاوتها ،فرصت فهم رابطه میان
برابری جنسیتي و رفتارهای زیستمحیطي و مکانیزمهایي که توسط آن پدرساالری بر کنشگری
اجتماعي تأثیر ميگذارد را از پژوهشگران گرفته است .با این تعاریف ،این سکوت به طور ضمني،
تقسیم کار جنسیتي در کار خانگي را ميپذیرد.
رویکرد فمینیستی درباره رابطه جنسیت و محیط زیست
برخي دیدگاههای جامعهشناسي محیط زیست ،به طور اختصاصي ،به هنجارها و ساختارهای
جنسیتي شده پرداختهاند و از نگاه به جنسیت به عنوان متغیری مستقل به سمت فهم و تفسیر
شکاف جنسیتي در رفتارهای زیستمحیطي با تمرکز بر ساختارهایي فراتر از سطح فردی حرکت
1. Biographical accessibility
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کردهاند .آنها با رویکرد انتقادی در مطالعه شکافهای جنسیتي در رفتارهای زیستمحیطي از
شواهد کیفي منتج ميشوند و بیان ميکنند که رفتارهای مسئوالنه زیستمحیطي بخشي از کار
خانگي محسوب ميشود ،بنابراین ،یک امر جنسیتي شده محسوب ميشوند .در پژوهشي در
استرالیا ،تمایل به خانهداری زنان با عواملي کالنتر مانند حکومت نئولیبرالي استرالیا و فرهنگ
ملي مردساالرانه جامعه استرالیایي تبیین شده است ( .)Bryson et al., 2001:754این مطالعه
درک ما را از تالش افراد در جهت حفظ محیط زیست و ارتباط آن با تفاوتهای جنسیتي در بروز
رفتارهای زیستمحیطي ،از ویژگيهای فردی به سمت نابرابری جنسیتي و نابرابری در قدرت
سوق ميدهد.
تقسیم کار نابرابر ،باعث ایجاد ایدئولوژیها ،هنجارها و کلیشههایي در رابطه با شایستگيهای
مردان نسبت به زنان ميشود .از آنجا که انتظار ميرود زنان وظایف خانوادگي را در اولویت قرار
دهند ،برای مشاغل تربیتي و خدمات اجتماعي مناسب به نظر ميرسند و بیشتر این مشاغل،
کمارزش و با دستمزد پایین محسوب ميشوند .در همین حال« ،مشاغل مردانه »1نیازمند رقابت
و عقالنیت بیشتر در نظر گرفته شده و دستمزد و پاداش باالتری به آنها تعلق ميگیرد
( .)Kennedy & Kmec, 2018:308این کلیشهها ،از آنجایي که زنان و مردان به دلیل
انطباق با هنجارهای جنسیتي پاداش دریافت ميکنند و با انحراف از آنها مجازات ميشوند،
تقسیم کار جنسیتي را در هر دو حوزه اقتصادی و خانگي تقویت ميکنند(عباس زاده و علوی,
 . )769:1395فرض اساسي منطبق بر نظریه اینست که زنان به دلیل دارا بودن موقعیت وابسته و
حاشیهای در تقسیم کار اجتماعي ،نگراني زیستمحیطي بیشتری تجربه ميکنند .برای نمونه در
پژوهشي بیان ميشود که در آمریکای شمالي جایگاه زنان در فرهنگ و اقتصاد جامعه به گونه
ایست که نسبت به محیط زیست بيخطر هستند؛ در حالي که مردان در جایگاه تخریب محیط
زیست قرار ميگیرند ()Tindall et al., 2003:930؛ بر این اساس ،زنان بیشتر از مردان با
محیط زیست هماهنگ خواهند بود ،چرا که نقشهای مورد انتظار از آنان ارزش بیشتری به
حمایتگری عاطفي نسبت به موجودات (از فرزندان تا محیط زیست) ميدهند و اما در مقابل،
ارزش کمتری برای فعالیتهای اجتماعي ،اقتصادی و رقابتي قائل هستند .بنابراین ،انتظار ميرود
که نگرانيهای زیستمحیطي زنان ،به ویژه زماني که احساس کنند مسائل زیستمحیطي
پیامدهای مخربي بر سالمتي خانوادهشان دارد ،بیش از پیش گردد .در رابطه با مردان نیز،
ميتوان گفت که آنها به علت نقشهای محول اقتصادیشان ،ذهنیت مصرفي و ابزاری نسبت
به محیط زیست دارند (نگاه کنید به.)Briscoe et al., 2019; Momsen, 2000 :
تقسیم کار جنسیتي موجب ظهور ویژگيهای جمعیت شناختي مانند نقش مادری ميشود
که توانایي زنان در کنشگری را تحت تأثیر قرار ميدهد .گرایشهای مختلف اکوفمنیسم و نظریه
جامعهشناختي محیط زیست ،زنان را مخالف جدی فناوریهای مخاطرهآمیز برای زندگي ميدانند
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(نگاه کنید به.)Kennedy, 2016; Kennedy & Kmec, 2018; McFarlane et al., 2006 :
جامعهشناسان محیط زیست توجه ویژهای به نقش مادری در باال رفتن آگاهي زیستمحیطي و
کنشگری در جهت سالمت فرزندان داشتهاند؛ و این ویژگي را ناشي از نحوه جامعهپذیری زنان
برای نقشهای مراقبتي و حمایتي دانستهاند که اولویت را به سالمت خانواده و به خصوص
فرزندان معطوف ميکند ( .)Tindall et al., 2003:917بنابراین ،با توجه به نکات مطرح شده
در تحقیقات فوق ميتوان نتیجه گرفت که زنان ،به خصوص اگر مادر نیز باشند ،برای انجام
رفتارهای مسئوالنه زیستمحیطي در حوزه خصوصي آمادگي بیشتری دارند؛ در حاليکه مادر
بودن ،زمان و دسترسيهای فرد برای سایر رفتارهای زیستمحیطي در حوزه عمومي و کنشگری
زیستمحیطي را محدود ميکند .همانطور که پیش از این بیان شد ،جامعهشناسان از مفهوم
دسترسي بیوگرافیکي برای نشان دادن توانمندی فرد در بروز رفتارهای مسئوالنه زیستمحیطي
براساس نقشها و وظایف فرد در زندگي بهره ميبرند ( .)McAdam, 1986:88محدودیتهایي
نظیر کار تمام وقت ،ازدواج ،و مسئولیتهای خانواده ،بر صرف زمان و هزینه و نحوه ریسکپذیری
افراد در رابطه با انواع رفتارهای زیستمحیطي مؤثر است؛ با این توصیفات ،ميتوان نتیجه گرفت
که مسئولیت خانهداری ،زنان را از مشارکت در رفتارهای زیستمحیطي حوزه عمومي و نیز
کنشگری زیستمحیطي محروم کرده و به سمت رفتارهای مسئوالنه زیستمحیطي در حوزه
خصوصي سوق ميدهد.
در پژوهشي وجود تفاوتهای جنسیتي در مصرف مواد غذایي تأیید شده است .در این
مطالعه ،از زنان درباره تغذیه سالم و اخالقي فرزندانشان و مسئولیت آنها در این رابطه سؤال
شده است .یافتهها نشان ميدهد که مادران در قبال مصرف مواد غذایي سالم و مغذی برای
فرزندانشان که کمترین آسیب را نیز به محیط زیست بزند ،احساس مسئولیت ميکنند ( Cairns
 .)et al., 2013:115بروز این رفتارها در زنان ،انتظار اجتماعي درباره حفاظت از محیط زیست را
به سمت اصالح عادات و امور روزمره خانه و خانواده سوق ميدهد.
در جامعهشناسي کار ،پژوهشگران تفاوتهای جنسیتي در خانه و محل کار را از طریق
شناسایي مکانیزمهای سطوح فردی ،سازماني و اجتماعي که منجر به شکاف جنسیتي در خروجي
اشتغال زنان و مردان ميشود ،تئوریزه نموده و تأثیر این تفاوتها را بر موقعیت اجتماعي زنان
مورد ارزیابي قرار ميدهند .آنچه که در تبیین تفاوتهای جنسیتي در کار خانگي مورد استفاده
قرار ميگیرد ،مفهوم «تخصص» است؛ با این توجیه که برای به حداکثر رساندن بهرهوری امور
خانه داری ،افراد بایستي در انجام امور خانه و خارج از خانه تخصص الزم را داشته باشند
( .)Kennedy & Kmec, 2018:305همانطور که به نظر ميرسد ،در این نظریه ،تمایل بیشتر
مردان به کسب درآمد ،علت توانمندی بیشتر آنها و در نتیجه میزان اشتغال بیشتر مردان در
خارج از خانه و مشارکت کمتر در امور خانه عنوان ميشود ( )Becker, 1985:S51و تالشي
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برای توضیح تفاوتهای جنسیتي با ارجاع به نابرابری گسترده جنسیتي و تأثیر این نابرابری بر
موقعیت زنان صورت نميگیرد.
دو دیدگاه انتقادی در مقابل استدالل تخصصگرایي ،وجود دارد که تبیین موضوع شکاف
جنسیتي در کار خانگي به عنوان «مسئله» را شکست خورده ميدانند و بر مطالعه موقعیت
اجتماعي زنان تحت تأثیر تفاوتهای جنسیتي و تبیین ساختاری این تفاوتها تمرکز ميکنند.
اولین رویکرد انتقادی ،اصطالح «عملکرد جنسیتي »1را مطرح نموده که بر ابعاد عملکردی
جنسیت تأکید دارد و بر مبنای شواهدی است که خصوصیات ،نقشها و صفات مختلف افراد را بر
اساس جنسیتشان به آنها مربوط ميبیند؛ در حوزه خصوصي و خانهداری ،زنان با انجام امور
خانه ،زنانگي خود و مردان با عدم مشارکت در امور خانه ،مردانگيشان را عیان ميکنند
( .)Fenstermaker & West, 2002:44این استدالل چیزی بیش از جامعهپذیری در افراد را
نمایان ميکند و جنسیت را به عنوان دستاوردی ناشي از تعامالت عادی و روزمره زندگي
اجتماعي ميداند .دومین رویکرد در مقابل تخصصگرایي ،تمرکز بر چانهزني بر سر منابع موجود
در خانوادهها با توجه به رفتار زنان و مردان در خانوادههایي است که حداقل نیمي از درآمد خانواده
را زنان کسب ميکنند .در مطالعهای از جامعه آمریکا و استرالیا ()Bittman et al., 2003:198
به آزمون نظریه فوق ميپردازد ،تفاوتهای جنسیتي در مشارکت در خانهداری در خانوادههایي که
حداقل نیمي از درآمد خانواده را زنان تأمین ميکنند ،مورد بررسي قرار گرفته است .بر اساس
نظریه تخصصگرایي ،امور خانهداری در این خانوادهها بایستي به طور مساوی بین زنان و مردان
تقسیم شده باشد یا مردان سهم بیشتری نسبت به زنان در این رابطه داشته باشد؛ در حالي که
زنان علیرغم اشتغال و کسب درآمد یکسان یا بیش از مردان ،در واقعیت ،بیش از مردان امور
خانهداری را بر عهده دارند .در توضیح این واقعیت ،ميتوان گفت که زنان در خانه قدرت کمتری
نسبت به مردان دارند و در نتیجه ،قابلیتشان برای رد کردن انجام امور خانه نیز کمتر است .فرض
دیگر این است که زنان با موقعیت شغلي باال ،این نقش کمتر سنتي را با تقسیم کار سنتيتر
خانگي و سهم بیشتر در امور خانه جبران ميکنند ( .)Dzialo, 2017:430هر دوی این
رویکردهای انتقادی ،ميتواند پژوهشگران را به سمت شناسایي مکانیزمهای ساختاری تولیدکننده
تقسیم کار جنسیتي در امور خانهداری و تأثیر چنین تفاوتهایي در تجربه زنان در تعارض کار و
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
مسئوالنه زیستمحیطي ساخته شده است که در بخش بعدی ارائه ميشود .در ساخت این مدل
مفهومي از تحلیلهای توصیفي مربوط به مشارکت در رفتارهای مسئوالنه زیستمحیطي و
1. doing gender
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ارتباط آن با پایگاه اقتصادی زنان و مردان بهره برده شده است .رابطهسنجي جنسیت و رفتارهای
مسئوالنه زیستمحیطي نیز از انتظارات جنسیتي که از رفتار زنان در جامعه وجود دارد و تفاوتهای
جنسیتي ناشي از موقعیت اجتماعي و اقتصادی استنتاج شده است .همانطور که در ادبیات پیشین
مالحظه ميشود ،در جامعهشناسي محیط زیست نیز گرایش در نادیده گرفتن پدیده نابرابری
جنسیتي در بروز رفتارهای مسئوالنه زیستمحیطي وجود دارد و این مقاله از نخستین پژوهشهایي
است که سعي دارد در راستای بررسي این پدیده در جامعهشناسي محیط زیست گام بردارد.

روششناسی پژوهش
در این مطالعه که به روش پیمایشي و تحلیل کمّي انجام شده است ،با توجه به ادبیات نظری
پژوهش در رابطه با جنسیت و محیط زیستگرایي ،این مسئله مطرح ميشود که آیا زنان نسبت
به مردان مشارکت بیشتری در رفتارهای مسئوالنه زیستمحیطي در حوزه خصوصي دارند؟ و این
مشارکت چه ارتباطي با پایگاه اقتصادی زنان دارد؟
بنابراین ،فرضیههای پژوهش عبارتند از:
• زنان به طور معناداری بیش از مردان درگیر رفتارهای مسئوالنه زیستمحیطي در حوزه
خصوصي ميشوند.
• زنان با پایگاه اقتصادی مشابه با مردان ،از نظر میزان بروز رفتارهای مسئوالنه
زیستمحیطي در حوزه خصوصي نیز با آنان مشابهاند.
پژوهش حاضر به جمعآوری مستقیم اطالعات از شهروندان شهر قزوین پرداخته است و با
توجه به اهداف ،از نوع کاربردی است؛ پژوهش از نظر زماني مقطعي و از نظر وسعت پهنانگر
ميباشد .جامعه آماری پژوهش تمام شهروندان بین  18تا  75سال هستند که در بازه زماني انجام
پژوهش در شهر قزوین سکونت دارند .بر اساس آخرین آمار موجود جمعیت بین  18و  75سال شهر
قزوین  341665نفر است که از این تعداد  166656نفر مرد و  175009نفر زن ميباشند (سرشماری
2 2

𝜎 𝑧𝑁
𝑑) 𝑛 = (𝑁−1محاسبه
عمومي نفوس و مسکن .)1395 ،نمونه آماری با استفاده از رابطه 2 +𝑧 2 𝜎 2
ميشود که در آن 𝑛 ،حجم نمونه 𝑁 ،حجم جامعه آماری 𝑧 ،ضریب مشخص کننده احتمال خطا
در حدود اطمینان مورد بررسي 𝑑 ،خطای قابل قبول اندازهگیری در سطح اطمینان مورد بررسي و
𝜎 به انحراف معیار صفت مورد مطالعه در جامعه مورد بررسي اشاره دارند .با استناد به آمار
سرشماری نفوس و مسکن سال  1395و با توجه به این که انحراف معیار مربوط به متغیر رفتار
مسئوالنه زیست محیطي در حوزه خصوصي در پیش آزمون انجام یافته  0/53محاسبه شده
است ،با در نظر گرفتن این که مقدار 𝑧 در سطح اطمینان  95درصد در جدول مقادیر استاندارد آن
برابر  1/96و مقدار خطای قابل قبول در این سطح اطمینان  0/05ميباشد ،حجم نمونه قابل
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بررسي  384نفر محاسبه شد و با در نظر گرفتن پاسخهای ناقص ،اطالعات مربوط به  390نفر
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که نیمي از پاسخگویان را زنان و نیمي دیگر را مردان
تشکیل دادهاند .جمعآوری اطالعات از طریق مصاحبه تلفني صورت پذیرفته است؛ مهمترین
علت انتخاب بازه سني شهروندان  18تا  75سال نیز توانایي درک صحیح از سؤاالت پرسشنامه و
نیز توانایي پاسخگویي جدی و صادقانه با حداقل عدم اطمینان ميباشد(نجیبي و همکاران،
)2013؛ در واقع ،جمعیت نمونه افراد بزرگسال با پیشفرض دارا بودن بلوغ عقلي و احساسي برای
پاسخگویي ميباشند .نمونهها از طریق نمونهگیری شمارهگیری ارقام تصادفي ( )RDD1مبتني بر
چارچوب شماره تلفن انتخاب شدهاند .متغیرهای مربوط به این پژوهش که مورد بررسي قرار
گرفتهاند ،عبارتند از:
رفتار مسئوالنه زیستمحیطی در حوزه خصوصی
برای اندازهگیری رفتار مسئوالنه زیستمحیطي در حوزه خصوصي ،مقیاس شش گویهای که
فراواني مشارکت در رفتارهای مسئوالنه زیستمحیطي در حوزه خصوصي را ميسنجد(نگاه کنید
به ;Kennedy & Kmec, 2018 :عباسزاده و علوی )1395 ،انتخاب شده است .گویههای
مربوط به این مقیاس به صورت زیر ميباشند:
 من زبالههای خود را به صورت زباله تر و زباله خشک تفکیک ميکنم. به دالیل زیستمحیطي،کمتر از اتومبیل شخصي خود یا خانواده استفاده ميکنم. در استفاده از آب ،برق و گاز به دالیل زیستمحیطي صرفهجویي ميکنم. از خرید کاالهایي که ميدانم تولیدشان ضربه بیشتری به محیط زیست ميزند ،صرفنظر ميکنم.
 ترجیح ميدهم از وسایلي که به نظر دورانداختني هستند ،دوباره استفاده کنم. تا حد امکان ،زبالههایي که متعلق به خودم نیست را جمع ميکنم.گزینههای پاسخ به صورت هرگز ( ،)1گاهي ( ،)2اغلب ( )3و همیشه ( )4ميباشند.
برای بررسي پایایي گویههای مربوط به متغیر رفتار مسئوالنه زیستمحیطي در حوزه
خصوصي ،از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به شرط حذف گویه استفاده شده است .ضریب آلفا
برای این متغیر برابر با 0,75ميباشد که مقداری قابل قبول محسوب ميشود.
پایگاه اقتصادی
در این مقاله سه گویه برای متغیر پایگاه اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ اولین گویه دارای
پاسخي دو گزینهای است که مشخص ميکند فرد پاسخگو شاغل (حقوقبگیر) است که با کد 1
1. Random Dialing Digit Sampling
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نشان داده ميشود ،و شاغل نیست (در جستجوی کار ،دانشآموز ،دانشجو ،کارآموز ،بیمار یا
معلول ،بازنشسته ،خانهدار ) که با کد  0نشان داده ميشود .دومین گویه نیز پاسخ دو گزینهای
دارد ،اولین گزینه شاغل تمام وقت (فرد پاسخگو بیش از  40ساعت در هفته درگیر شغل با
دستمزد است) با کد  1و و دومین گزینه شاغل پاره وقت (اشتغال به کار با دستمزد برای کمتر از
 40ساعت در هفته) با کد  0ميباشد .سومین گویه ،پایگاه اقتصادی را با آمیختن دو فاکتور میزان
دستمزد و قدرت در اشتغال تعیین ميکند؛ این گویه نیز دارای دو گزینه است ،افرادی که دارای
قدرت نظارتي در شغل خود هستند با کد  1و افرادی که در شغل خود قدرت نظارت بر سایرین
ندارند و خود تحت نظارت دیگری هستند ،با کد  0نشان داده ميشوند.
در این پژوهش دو تحلیل آماری مدنظر بوده است؛ اول ،مقایسه میانگین نمرات رفتار
مسئوالنه زیستمحیطي برای زنان و مردان در موقعیتهای اقتصادی مختلف که با استفاده از
نتایج آزمونهای  tانجام شده است .دوم ،تحلیل مسیر بین سه متغیر جنسیت ،پایگاه اقتصادی و
رفتار مسئوالنه زیستمحیطي در حوزه خصوصي ميباشد .کشف رابطه بین جنسیت ،پایگاه
اقتصادی و رفتار مسئوالنه زیستمحیطي ميتواند به خوبي نشان دهد که چگونه تالش برای
حفظ محیط زیست توسط امور خانهداری در حوزه خصوصي ميتواند تأثیر منفي بر موضوع
برابری جنسیتي داشته باشد.
تفاوت جنسیتی در رابطه رفتار مسئوالنه زیستمحیطی و پایگاه اقتصادی
یافتهها نشان مي دهند که زنان تا حدودی و البته به صورت معناداری بیشتر از مردان تمایل به
انجام رفتارهای مسئوالنه زیستمحیطي در حوزه خصوصي (خانگي) دارند (جدول .)1به عالوه،
درصد بیشتری از مردان در مقایسه با زنان شاغل بوده و تمام وقت کار ميکنند و قدرت نظارتي
بیشتری در محیط کار خود دارند (جدول .)1همه تفاوتها نیز به لحاظ آماری و در سطح 0,05
معنادار است.
جدول شماره  :1آمار توصیفی
زن

مرد

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

*)0/73(2/45

)0/73(2/26

رفتار مسئوالنه زیستمحیطي
در حوزه خصوصي

شاغل
اشتغال تمام وقت
دارای قدرت نظارتي در محل کار
*تفاوت جنسیتي معنادار در سطح 0/05

پایگاه اقتصادی
*0/31
*0/54
*0/14

0/78
0/9
0/49

دامنه تغییرات

 =1هرگز
 =2گاهي
 =3اغلب
 =4همیشه
0و1
0و1
0و1
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جدول  2نشان ميدهد که زنان در هر سه سطح اقتصادی (شاغل ،شاغل تمام وقت و
شاغل با قدرت نظارتي) ،رفتار مسئوالنه زیستمحیطي باالتری نسبت به مردان را در حوزه
خصوصي نشان ميدهند .به عبارتي ،در میان زنان و مردان شاغل ،زنان بیشتر درگیر رفتار
مسئوالنه زیستمحیطي در حوزه خصوصي (با میانگین  )2/55نسبت به مردان (با میانگین )2/17
هستند .به همین ترتیب ،برای مردان و زناني که به صورت تمام وقت کار ميکنند ،زنان در
مشارکت در رفتارهای مسئوالنه زیستمحیطي در حوزه خصوصي (با میانگین  )2/41نسبت به
مردان (با میانگین  )2/23دست باالتری دارند .با بررسي زنان و مردان با قدرت نظارتي یکسان
در محیط کار ،رفتارهای مسئوالنه زیستمحیطي در حوزه خصوصي برای زنان نمرات باالتری (با
میانگین  )2/64نسبت به مردان (با میانگین  )2/31دارد .همه تفاوت میانگینهای رفتارهای
مسئوالنه زیستمحیطي در حوزه خصوصي در سطح  0/05معنادار است که نشان از تأیید فرضیه
اول پژوهش حاضر ميباشد.
جدول  :2آزمون مقایسه میانگین رفتار مسئوالنه زیستمحیطی در حوزه خصوصی
رفتار مسئوالنه

رفتار مسئوالنه

زیستمحیطی زنان

زیستمحیطی مردان

در حوزه خصوصی

در حوزه خصوصی

میانگین

میانگین

شاغل

*2/55

2/17

0و1

اشتغال تمام وقت

*2/41

2/23

0و1

دارای قدرت نظارتي در محل کار

*2/64

2/31

0و1

پایگاه اقتصادی

دامنه تغییرات

*تفاوت جنسیتي معنادار در سطح 0/05

این که زنان و مردان با سطح اقتصادی مشابه ،رفتارهای زیستمحیطي متفاوتي در حوزه
خصوصي بروز ميدهند ،فرضیه دوم پژوهش را رد ميکند و شاهدی است بر این ادعا که صرف
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
ميشوند ،ندارد .این یافته با یافتههای مطالعاتي مانند ( )Brough et al., 2016:577نیز سازگار
است که بیان ميکند که هنجارهای هویت جنسي ،مردان را از درگیر شدن در فعالیتهای
مسئوالنه زیستمحیطي در حوزه خصوصي بازميدارد.
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تحلیل مسیر
برای تعیین سهم تأثیر هرکدام از متغیرهای جنسیت و پایگاه اقتصادی در تبیین تغییرات رفتار
مسئوالنه زیستمحیطي در حوزه خصوصي از تحلیل مسیر استفاده گردید .در این تحلیل ،متغیر
وابسته و متغیرهای مستقل پژوهش برای بررسي روابط میان آنها وارد نرم افزار لیزرل شده و
تحلیل مربوطه انجام ميشود .البته با توجه به اینکه متغیرهای این پژوهش مستقیماً توسط
گویههای مربوط به خود کمّي شدهاند و دارای بُعد و شاخص نبودهاند ،بنابراین ،شناسایي مدل
اندازهگیری پژوهش کنار گذاشته شده و بر مدل ساختاری تمرکز ميگردد .به عبارتي ،مدل
اساسي پژوهش همان مدل ساختاری ميباشد .ویژگي بسیار ارزشمند مدل معادالت ساختاری
تحلیل و پردازش هم زمان روابط بین متغیرهای مدل سنجش است (عباسزاده و همکاران،
( 75:1395ب)) .کاربرد دیگر مدلسازی معادالت ساختاری ارزیابي برازش مدل فرض شده
پژوهش با دادههای مشاهده شده است .در این رابطه ،از شاخصهای نیکویي برازش 1برای
ارزیابي برازش مدل ارائه شده استفاده ميشود .در مدل ساختاری ،متغیر پایگاه اقتصادی با ضریب
استاندارد مسیر  0/53و متغیر جنسیت با ضریب مسیر استاندارد  0/23مقدار قابل قبول و
معناداری از واریانس متغیر رفتار مسئوالنه زیستمحیطي در حوزه خصوصي را تبیین ميکنند؛
همینطور ،مدل ساختاری نشان ميدهد که متغیر جنسیت با ضریب مسیر  0/68بر پایگاه
اقتصادی تأثیرگذار است.
جدول شماره  3شاخصهای نیکویي برازش ساختار نظری مطرح شده با دادههای مشاهده
شده را نشان ميدهد .مقدار آماره کای اسکوئر برابر با  371/3ميباشد .این آماره در سطح خطای
 0/05معنيدار شده است و نشان ميدهد که مدل مورد نظر کفایت الزم را ندارد؛ البته آماردانان
تأکید دارند که در استفاده از این آماره باید احتیاط الزم به کار گرفته شود ،زیرا مقدار کای اسکوئر
نسبت به حجم نمونه حساسیت دارد و عالوه بر آن فرض ميکند که مدل به طور کامل با جامعه
آماری برازش دارد .بنابراین شاخصهای مهم دیگر ارائه شده در نرم افزار لیزرل نیز مورد بررسي
قرار گرفتند؛ شاخصهای  GFIو  AGFIبا مقادیر  0/88و  0/83حاکي از برازش قابل قبول
مدل هستند .مقدار شاخص  RMSEنیز کمتر از  0/05و نشان دهنده برازش امیدوارکننده مدل
ساختاری ارائه شده ميباشد.
جدول :3شاخصهای نیکویی برازش مدل ساختاری
شاخصهای نیکویی برازش مدل ساختاری پژوهش
Chi-Square

P-value

RMSE

GFI

AGFI

CFI

1. Goodness of Fit Indices
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371/290

0/00

0/042

0/88

0/83
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0/81

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

شکل شماره  :1مدل ساختاری پژوهش

بحث و نتیجهگیری
یافتههای این مقاله در رابطه با مشارکت بیشتر زنان در رفتارهای مسئوالنه زیستمحیطي در
حوزه خصوصي ،کشف جدید و شگفتآوری نیست و نیازی به تکرار دوباره این واقعیت در
مطالعات وجود ندارد؛ در این پژوهش تأکید بر این است که شکاف جنسیتي در بروز رفتار
مسئوالنه زیستمحیطي در حوزه خصوصي در سطوح مختلف پایگاه اقتصادی همچنان
پابرجاست .به عبارت دیگر ،این مقاله بیان ميکند که نوع ارتباط رفتار زیستمحیطي زنان با
پایگاه اقتصادیشان متفاوت از نوع ارتباط رفتار مردان با پایگاه اقتصادی آنان است .نتیجه این
پژوهش ،ميتواند نقطه عزیمتي برای بررسي مجدد و بازتفسیر مسئله جنسیت در جامعهشناسي
محیط زیست باشد .توجه به این نکته ضروری است که تحلیلهای آماری به کار گرفته شده در
این مقاله صرفاً برای آزمون چهارچوب نظری مورد تأکید پژوهش طراحي نشده ،بلکه هدف آن،
آشکار ساختن چیزی است که در بررسي شکاف جنسیتي در رفتارهای زیستمحیطي زنان مورد
غفلت واقع شده است .با تشریح تفاوتها در ارتباط بین رفتار زیستمحیطي خانگي و پایگاه
اقتصادی زنان و مردان که در شرایط مختلف پایدار بوده است ،تحلیلهای آماری از آزمون روابط
جنسیت – محیط زیست به سمت تبیین این شکاف جنسیتي بهوسیله نابرابری جنسیتي ساختاری
حرکت کرده است .همین تحلیلهای علمي از تفاوتهای جنسیتي در رفتارهای زیستمحیطي به
عنوان مسئلهای بالقوه مؤثر بر موقعیت زنان ،ميتواند نویدی برای ظهور رویکردهای اجتماعي
متفاوت از حال حاضر در نظر و عمل محیط زیستگرایان باشد.
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الزم به یادآوری است که در برخي مطالعات (نگاه کنید بهCairns et al., 2013; :

 ،)DeVault, 1994; MacKendrick, 2014امور روزمرهای که برای حفظ محیط زیست انجام
ميگیرند و نیز امور مراقبتي به عنوان امور خانهداری از سوی زنان ،اموری لذتبخش گزارش
شده و یا حداقل بیان شده که زنان حس منفي نسبت به آنها نداشتهاند .مسئله اساسي این است
که رفتار مسئوالنه زیستمحیطي در حوزه خصوصي نیز مانند امور دیگر خانهداری ،کاری بدون
دستمزد و کمارزش محسوب ميشود .اخیراً محققان بیان ميکنند ،رفتارهای مسئوالنه زیستمحیطي
در حوزه خصوصي نادیده گرفته شده و ارزشمند تلقي نميشوند در حاليکه در برخي کشورهای
توسعهیافته به شرکتهایي که در جهت کاهش آلودگي زیستمحیطي خود ،تغییراتي در رفتار
خود ایجاد کنند ،یارانههای دولتي تعلق ميگیرد ( .)Kennedy & Kmec, 2018:300همانطور
که در بحث نظریه بیان شد ،تقسیم کار نابرابر در طول تاریخ باعث ایجاد ایدئولوژیها ،هنجارها
و کلیشههایي در رابطه با شایستگيهای مردان نسبت به زنان شده است .از آنجا که انتظار
ميرود زنان وظایف خانوادگي را در اولویت قرار دهند ،برای مشاغل تربیتي و خدمات اجتماعي
مناسب به نظر ميرسند که بیشتر این مشاغل ،کمارزش و با دستمزد پایین محسوب ميشوند از
سویي ،همواره فرض بر این بوده است که تالشهای خانگي و خانهداری راهکاری ساده و برد-
برد برای حفظ محیط زیست است که از طرفي به نفع محیط زیست بوده و از طرف دیگر
هزینهها را برای خانواده کاهش ميدهد اما این فرض زماني مسئلهدار به نظر ميرسد که درصد
بیشتری از این امور بر عهده زنان گذاشته شده و آنها را حتي با موقعیت اقتصادی و اجتماعي
باالتر ،بیش از مردان درگیر ميکند.
بهعالوه ،آنچه اهمیت دارد ،تأثیر بي بدیل محدودیتها بر الگوی رفتاری زنان در حوزه
خصوصي و عمومي است .کار تمام وقت ،ازدواج ،و مسئولیتهای خانواده ،صرف زمان و هزینه و
نحوه ریسکپذیری افراد را در رابطه با انواع رفتارهای زیستمحیطي تحت تأثیر قرار ميدهد؛ با
این توصیف ،و با تکیه بر مطالعات پیشین (علوی69:1399 ،؛ عباسزاده و همکاران،)67:1395 ،
ميتوان نتیجه گرفت که مسئولیت خانهداری ،زنان را از مشارکت در رفتارهای زیستمحیطي
حوزه عمومي و نیز کنشگری زیستمحیطي محروم کرده و به سمت رفتارهای مسئوالنه
زیستمحیطي در حوزه خصوصي سوق ميدهد.
پیشنهادی که ميتوان به بررسيهای آینده در این رابطه ارائه کرد ،استفاده از دادههای بین
فرهنگي برای فهم نیروهای اجتماعي مسلطي مانند پدرساالری ،کلیشههای جنسیتي ،انتظارات
جنسیتي موجود از نقش زنان در مقایسه با مردان در رفتارهای زیستمحیطي است .به عبارتي،
درک تفاوتهای جنسیتي به وسیله تفاوت در ویژگيهای شخصیتي و یا ارزشها و عقاید
زیستمحیطي افراد که رویه فعلي بررسيها است باید جای خود را به مطالعه تأثیر زمینههای
اجتماعي مرتبط با موقعیت اجتماعي و اقتصادی زنان بدهند .از جمله متغیرهایي که ميتوانند در
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مطالعه وارد شوند ،نسبت زنان در نیروی کار ،نسبت زنان در مجلس نمایندگان کشور ،میانگین
دستمزد زنان نسبت به مردان و نیز میزان توجه سیاستگزاران برای مشارکت مردان در امور
خانهداری و مراقبت از فرزندان ميباشد .گامي که از نظر تحلیلي و آماری ميتوان برداشت ،کنار
گذاشتن متغیر جنسیت به عنوان متغیر کنترلي و بررسي چگونگي نابرابری جنسیتي در وقوع
پدیده مورد مطالعه است ( .)Dzialo, 2017:425بنابراین ،به جای پاسخ به این سؤال که چرا
زنان در برابر محیط زیست مسئوالنهتر از مردان عمل ميکنند ،باید توضیحي برای شکاف
جنسیتي ناشي از نابرابری که شکلدهنده توقعات موجود درباره حفظ محیط زیست و پاداش
مربوط به آن در جامعه است ،یافت.
برخي پژوهشگران ) (Bradley & Khor, 1993:349در صورتي بررسيهای شکاف
جنسیتي در رفتارهای زیستمحیطي را منتج به نتیجهای علمي و قابل قبول ميدانند که
رفتارهای زیستمحیطي و رابطه آن با موقعیت اجتماعي ،اقتصادی و سیاسي زنان در هر دو حوزه
خصوصي و عمومي مورد بررسي قرار گیرند .به عبارتي ،پایگاه سیاسي با تعداد سازمانهای حامي
زنان (در حوزه عمومي) و میزانهای خشونت خانگي (در حوزه خصوصي) ،پایگاه اقتصادی با دو
بُعد نرخ فقر زنان (در حوزه عمومي) و میزان درآمد زنان و تقسیم کار خانگي (در حوزه خصوصي)
و پایگاه اجتماعي نیز توسط نقش زنان در آموزش عالي (در حوزه عمومي) و نوع نقشها و
تعهداتشان در خانواده (در حوزه خصوصي) ،ميتواند مورد سنجش قرار گیرد ( & Kennedy
 .)Kmec, 2018:309در این صورت است که ميتوان با قطعیت بیشتری بیان کرد که رفتارهای
مسئوالنه زیستمحیطي در حوزه خصوصي ،کنشهایي جنسیتي هستند که از سوی جامعه و
ساختارهای آن هدایت شدهاند .شواهدی که در این پژوهش آمد ،نشان ميدهند که الگوهای
پیچیده فرهنگي برای اتکا به زنان در جهت حفظ و مراقبت از افراد خانواده و نیز کره زمین به
وسیله امور خانهداری وجود دارند و آنچه که با توجه به یافتههای این پژوهش تأیید ميشود این
است که با وجود تقسیم کار ناعادالنه خانگي ،تأکید بر بازیافت زبالههای خانگي ،خرید
محصوالت ارگانیک و صرفهجویي در مصرف آب و انرژی ،این نابرابری را تشدید خواهد کرد و
مسیر رسیدن به جامعهای با توسعه پایدار را ناهموار ميسازد .در واقع نابرابری جنسیتي را ميتوان
هم به عنوان عاملي تبیینگر و هم نتیجهای برای عوامل ساختاری دیگر محسوب نمود .بنابراین،
توجیهاتي نظیر «زنان برای نقشهای مراقبتي و پرورشي جامعهپذیر ميشوند» و یا «زنان تمایل
بیشتری به ماندن در خانه دارند» ،در بررسيهای جامعهشناختي نميتوانند محلي از اعراب داشته
باشند و نیاز است که تبیینهای قویتری ارائه گردند.
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