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شکاف جنسیتی در کنشگری زیستمحیطی :یک تحلیل جامعهشناختی
لیال علوی*
استادیار گروه جامعهشناسی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین
تاریخ پذیرش مقاله5318/51/51 :

تاریخ وصول مقاله5318/70/51 :

چكيده

در مطالعات اجتماعی محیطزیست مطالب بسیاری درباره جنسیت و رابطهاش با کنشگری محیطزیستی آمده است ،اما در جامعه ایرانی
مورد مطالعه تجربی قرار نگرفته است .در این مقاله سعی شده است تا میزاا کنشزگری محزیطزیسزتی زنزا و مزردا در اع زای
سازما های مردم نهاد محیطز یستی در استا آذربایجا شزرقی بررسزی دزردد .ایزن ییمزایح بزا وجز نمونزه  573نفزر بزه روش
نمونهدیری تصادفی طبقهای با انتصاب متناسب انجام شد .در تحلیل دادهها از روش ردرسیونی چندمتغیره وداقل مربعات استفاده شد
و نتایج نشا داد که تفاوت معناداری در کنشگری مردا و زنا در سطوح مختلف فعالیتی سازما های مردم نهاد محیطزیستی وجود
ندارد .همچنین ،عوامل مشابهی میاا کنشگری زنا و مردا را ییحبینی میکنند .اما نوع کنشگری زنا و مردا در سازما هزای
مردم نهاد محیط زیستی ،به طور معناداری متفاوت است؛ کنشگری مردا در سطوح اساسی و با اهمیت و کنشگری زنزا در سزطوح
ومایتی و ک اهمیت اتفاق افتاده است .این نتایج با ادبیات نظری یژوهح که تقسی کار جنسیتی و دسترسی محدود بیودرافیکی زنا
را در کنار عوامل افاایحدهنده کنشگری مانند ارزشهای محیطزیستی و نگرانی محیطزیستی ،عزاملی مزر ر بزر کنشزگری عنزوا
میکنند ،سازدار است.
كليدواژه

تقسی کار جنسیتی ،جنسیت ،دسترسی بیودرافیکی ،کنشگری محیطزیستی

 .1سرآغاز

کمرنگالر ب نظر م رسد .ب ههر تهاه ،صهاتبنظهران در

قرن بیست و یکم ،عصر بروز فاجعه ههای زیسهتمحیطه

توزه محیط زیست معتقدند کیفیت محیط زیسهت و کنتهره

بسیاری در کره زمین بوده است؛ فاجع های که از اله

مؤثر مسهائل زیسهتمحیطه کهام ب به الگوههای رفتهاری

انسان برای رشد اقتصادی بدون الوج ب سهایر مؤلفه ههای

انسانها وابست است .الگوهای رفتاری در زمینه محافظهت

الوسعة پایدار ناش م شود .از ابتدای قرن نیز نگران ها به

از محیطزیست م الوانند در توزههای خصوص و عموم

سمت الخریب ب روی محیطزیست جلب شده است .الأکید

و نیز ب طور ویژه ب صورت کنشهگری زیسهتمحیطه در

و الوجه که از المهام نهادهها ،سهازمانهها و شههروندان

آیند (عباس زاده و همکاران ;.4931 ،عباس زاده و علهوی،

جوامع نسبت ب محیطزیست انتظار م رود ،نشان از فزون

 ;4931ولههه ه زاده و همکهههههاران .)4931 ،کنشهههههگری

مسائل زیسهتمحیطه و نگرانه ههای موجهود نسهبت به

زیسهههتمحیطهه یکهه از انهههوار رفتارههههای مسهههئوالنة

پیامههدهای آن دارد .البتهه در جوامههع در تههاه الوسههع ،

محیطزیست است ک افهراد بها نیهت محافظهت از طبیعهت

رویکردهای مسئوالنة زیستمحیط در بیشهتر تهوزههها و

درگیر آن م شهوند ( .)Stren, 2000البته طبقه بنهدیههای

نیز ال

شهروندان برای عملکرد مسئوالن در ایهن زمینه

* نویسنده مسئوه:

متفاوت و گوناگون از رفتارهای محیطزیست ارائ شده امها
Email: l.alavi@soc.ikiu.ac.ir
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محدودة المام العاریف و طبق بنهدی هها شهامل رفتارههای

(

عملگرایان یا کنشگری محیطزیست (رفتارهای بها ههد

 .)2003هههمچن هین ،در کانههادا زنههان ب ه خههوب در رهبههری

الأثیرگذاری بر کنشهای دولتها و شرکتها و خطمش ها

سازمان ها و جنبش های محیطزیست مربوط ب تفاظهت از

با مشهارکت در جنهبش ههای محهیط زیسهت ) و رفتارههای

پههار هههای طبیعهه و تفاظههت شههده و الرییههر در امههور

کهاهش

جنگلداری ،ایفای نقهش مه کننهد (.)Tindall et al., 2003

Tindall et al.,

گذشت از مطالعات مربوط ب رهبری زنان در سهازمانههای

 .)2003; McFarlane & Hunt, 2006جامعهه شناسههان

محیط زیست و نگران محیط زیست آنان ،کمتهر مطالعه ای

مطالعات بسهیاری دربهارة الفهاوت ههای میهان کنشهگران و

در رابطهه بهها الفههاوتهههای جنسههیت در میههان اع ههای

سایرین انجام دادهاند؛ امها الوجه کمتهری به الفهاوتههای

سازمان های مردم نهاد محیطزیست انجهام شهده اسهت ،بها

جنسیت میهان کنشهگران درون جنهبش ههای مشهاب نشهان

الوج ب این واقعیت که جنسهیت مه الوانهد از مههمالهرین

مسئوالنة محیط زیست (رفتارهای روزمره با ههد
ردپای فردی و خانگ بر محهیطزیسهت) (

دادهانهد (

McAdam, 1986; Brulle, 1996; Blake et al.,

.)1997; Tindall, 2002

Davidson & Freudenburg, 1996; Tindall et al.,

متریرها برای الجرب عملگرای و کنشگری باشد.
در این مطالع اعتقاد بر ایهن اسهت که زنهان بیشهتر از

بیشههتر مطالعههاال ک ه در گذشههت در رابط ه بهها عوامههل

مردان نگران محیطزیست هسهتند .یافته هها در ایهن رابطه

العیین کننده رفتار مسئوالن محیط زیست انجام شهده اسهت،

معموالب متفاوت و مشهروط به نهور مسهئل مهورد بررسه

رفتارهای غیرعمل گرایان را مورد مطالع قهرار داده انهد .در

م باشند ،با این تاه مطالعهات نشهان مه دهنهد که زنهان

مطالعات مربوط ب کنشگری محیطزیسهت نیهز ،الوجه به

نگران بیشتری نسبت ب ریسکهای بالقوه محیطزیست در

عوامههل مههؤثر بههر تمایههت از سههازمانهههای مههردم نهههاد

مقایس با مردان

محیطزیست (،) Crook & Pakulski, 1995; Brulle, 1996

)2010; Xiao & McCright, 2012؛ بر این اسهاس در ایهن

عوامل العیین کننده سهط مشهارکت در میهان اع های ایهن

مطالع استنتاج م شهود که زنهان بها اتتمهاه بیشهتری در

سههازمانههها ( )Tindall, 2002; Tindall et al., 2003و

جنبشهای محیطزیست مشارکت م کنند.

کنشگری در تمایت از کیفیهت

محهیطزیسهت ( Blake et

 )al., 1997; Blake, 2001متمرکز شده است.
کنشگران محیطزیست  ،زنان و مردان دغدغ مند نسهبت
ب مسائل محیطزیست هستند ک در سازمانهای غیردولته

دارنهد ( Momsen, 2000; Xiao & Hong,

سؤاه اساس این پژوهش این است ک آیا زنهان ع هو
سازمان های مردم نهاد محیط زیست فعاه الر از مردان ع هو
ایههن سههازمانههها هسههتندو و آیهها نههور فعالیههت زنههان در
سازمانهای محیطزیست از فعالیت مردان متفاوت استو

فعاه در توزه محیطزیست یا جنبشهای زیسهتمحیطه ،
مشارکت دارند .برخ مطالعات نشان داده است ک زنان در

 .2مواد و روش ها

مقایس با سایر توزههای زنهدگ سیاسه در جنهبشههای

در این پژوهش ،مبان نظری مربوط ب ارالباط جنسهیت بها

مربوط ب محیطزیست بسیار فعاهالر بهودهانهد .ایهن امهر را

مشارکت در جنبشههای محهیطزیسهت و کنشهگری آمهده

م الوان از ت ور فعاالن و ع ویت آنان در سهازمانههای

است .در واقع سطوح کنشگری محیط زیست برای مردان و

رسههم و غیررسههم محههیطزیسههت در جوامههع مختلههف

زنان بررس شده است .سؤاالت طرح شده در ایهن مقاله ،

استنباط کهرد .در امریکهای شهمال زنهان اجتماعهاال را در

سههؤاالال چالش ه هسههتند؛ از ایههن رو ک ه ادبیههات نظههری

اعتراض ب زبال های سم و پرخطر و فاجع ههای فنهاوری

مربوط  ،نور الأثیر جنسیت بهر کنشهگری محهیطزیسهت را

مانند  Love Canalو  Three mile Islandبسیج کهردهانهد

متفههاوت از نههور الههأثیر جنسههیت بههر رفتارهههای مسههئوالن

شکاف جنسیتی در کنشگری زیستمحیطی ...
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محیطزیست م داننهد و اعتقهاد بهر ایهن اسهت که رابطه

مؤثر بر دستمزدها ،دستمزد کمتری نسبت ب مردان دریافت

جنسههیت و کنشههگری محههیطزیسههت الوسههط مؤلف ه هههای

م کنند ( .)Boyd, 1998جامع شناسان فمینیست ،چگونگ

متقاطع مشخص م شود .دالیل اصل طرح این سهؤاالت

الداوم این نابرابریهها را در القسهیم کهار جنسهیت و نحهوة

در بخش زیر آمده است:

جامع پذیری زنهان و مهردان نشهان مه دهنهد؛ آنهها بیهان

نخست ،جنسیت الأثیر متفهاوال بهر کنشهگری و رفتهار

م کنند ک دسترس بیشتر مردان به نقهشههای شهرل بها

مسئوالن محیطزیست دارد .ازآنجای ک بیشتر فعالیتههای

دسترس باال ب منهابع اقتصهادی ،میهزان وابسهتگ زنهان را

عملگرایان خارج از محیط خان االفاق م افتند ،القسیم کار

القویت م کند و ب مردان این امکان را م دههد الها قهدرت

جنسیت در اشتراه خهانگ و اشهتراه در مقابهل دسهتمزد،

بیشتری را در توزههای عموم و خصوص زندگ اعماه

دسترس زنان ب کنشهگری محهیط زیسهت و مشهارکت در

کننههد ( .)Tindall et al., 2003زنههان مسههئولیت اصههل

جنبشهای مربوط ب مسائل محیطزیست را محهدود کهرده

خان داری ب ویژه مراقبت از کود را بر عهده دارند و ایهن

است و بیشتر رفتارههای محهیطزیسهت مسهئوالن در میهان

امر برای زنان شاغل یعن دو شرل بودن (یک شرل بهدون

رفتارهههای روزمههره -که در اک ههر مههوارد خههانگ و بههدون

دستمزد و شرل دیگر با دستمزد پایینالر از مردان!) .وظایف

دستمزد هستند -و نیز در میان زنان االفاق م افتند .بنابراین،

خانه داری زنههان امکههان رقابههت آنههان را بهها مههردان ،بههرای

فرصههتهههای عاملیههت زنههان در رفتارهههای مسههئوالن

موقعیتهای باالالر اجتماع سختالهر مه کنهد ،از ایهن رو

محههیطزیسههت بیشههتر از مههردان اسههت .دوم ،در مطالعههات

آن ها ب سمت مشاغل با موقعیت پایینالر روی آورده یها از

از جنسیت بر عملگرای گزار

جمع نیروی کار جامع خارج م شوند .ب طور کله  ،ایهن

مختلف الأثیرات متناق

شده است .از طرف  ،توزههای جامع شناس محیطزیسهت

نههور از القسههیم کههار ،السههلط مههردان را القویههت کههرده و

و نظری اکوفمینیست نشان مه دهنهد که زنهان به دالیهل

مسئولیتها ،منابع و امکانات فوقالعادهای نسهبت به زنهان

مختلف اجتماع  ،فرهنگه  ،سهاختاری و زیسهتشهناخت

نصیب آنها م کند.

عملگراالر از مردان هستند .این ادبیات باعث م شود ک ما
انتظار عملگرای بیشتری از زنان و ب ویهژه مهادران داشهت
باشیم .از طر

القسیم کار نابرابر ،باعث ایجاد ایدئولوژیها ،هنجارها و
کلیش های در رابط با شایستگ های مردان نسبت ب زنهان

دیگر ،نظری ههای مربهوط به جنهبشههای

م شود .از آنجا ک انتظار م رود زنان وظایف خانوادگ را

اجتماع  ،عوامل مختلف جمعیتشناخت را مانع مشهارکت

در اولویت قهرار دهنهد ،بهرای مشهاغل الربیته و خهدمات

زنان در جنبش های محیط زیست نشان م دهنهد ،چهرا که

اجتماع مناسب ب نظر م رسند که بیشهتر ایهن مشهاغل،

نقشهای محوه شده ب زنان ،آنها را از نظر زمان و عمل

کمارز

ب العهدات دیگر محدود م کند.

تاه« ،مشاغل مردان  »4نیازمند رقابت و عق نیت بیشهتر در

چهارچوب نظری این پژوهش ،از ادغام س تهوزة نظهری

و با دستمزد پایین محسوب م شهوند .در همهین

نظر گرفت م شوند و ب مراالب ،دستمزد و پادا

بهاالالری

ب دست آمده است :نظریات فمینیست در القسیم کار جنسیت ،

ب آنها العلق م گیرد .این کلیش ها ،از آنجای که زنهان و

جامعههه شناسههه محهههیطزیسهههت در فرهنهههگ و عوامهههل

مردان ب دلیل انطباق با هنجارهای جنسیت العریف شده در

جمعیتشناخت و ادبیات جنبشهای اجتماع در سط خرد.

از آنهها مجهازات

جامع پادا

دریافت کرده و با انحرا

م شوند ،القسیم کار جنسیت را در هر دو تهوزة اقتصهادی
 .1-2تقسیم کار جنسیتی و کنشگری محیطزیستی
زنان در کشورهای غرب تت با وجود کنتره سایر عوامهل

و خانگ القویت م کنند (.)Kennedy & Kmec, 2018
بنابراین سؤاه این است ک چگون الفاوت های جنسیت
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در القسیم کار و جامع پذیری مردان و زنهان بها کهنشههای

خهود و کیفیهت زنهدگ یهاد مه کنهد .او در کتهاب خههود،

محیط زیست آنان مرالبط استو فهرض اساسه منطبهق بهر

«انق ب آرام ، »2م گویهد که ارز ههای مهردم غهرب از

نظری ه ایههن اسههت کهه نگران ه بیشههتر زنههان نسههبت بهه

الأکید زیاد بر رفاه مادی و امنیت جان ب الأکیهد بیشهتر بهر

محیط زیست ریش در موقعیت وابست و تاشی ای آنهان در

کیفیت زندگ الرییر کرده است .از نظر اینگلهارت ،علهل و

القسههیم کههار جنسههیت دارد .بههرای نمون ه در پژوهش ه در

استلزامات این الرییر پیچیهده اسهت ،امها اصهل اساسه آن

آمریکای شمال اعتقاد بر این بهوده که فرهنهگ و اقتصهاد
جامع  ،زنان را الرغیب م کند ک نسبت به محهیطزیسهت
ب خطر باشند؛ در تال ک مردان را از نظهر محهیطزیسهت
مخرب بار م آورد ( .)Tindall et al., 2003بر این اسهاس،
انگیزه زنان بیشهتر به سهمت همهاهنگ بها محهیطزیسهت
خواهد بود؛ چرا ک نقش های مهورد انتظهار از آنهان ارز
بیشتری ب تمایتگری عاطف مه دهنهد و امها در مقابهل،
ارز

کمتههری بههرای فعالیههتهههای اجتمههاع  ،اقتصههادی و

رقههابت قائههل خواهنههد شههد .بنههابراین ،انتظههار مه رود که

ب سادگ بیان م شود؛ مردم به نیازهها و الهدیهدهای آنه
بیشتر الوج نشان م دهند الا چیزهای ک بعید و ب خطر ب
نظر م رسند .بر این اساس ،اینگلهارت الوضی م دهد که
تس زیبا طلب کموبیش جهان اسهت؛ امها مهردم گرسهن
بیشتر ب دنباه غذا هستند الا رضایت زیباشناخت  .طبق نظهر
وی ،امروزه ب طور ب سابق ای نسهبت بزرگه از جمعیهت
غرب در شهرایط به نظیهری از امنیهت اقتصهادی پهرور
یافت اند و این امنیهت جهان و اقتصهادی ههمچنهان ارز
م بت خود را تفظ کرده است ،اما اولویت نسهب آن کمتهر
از گذشت است .اینگلهارت معتقهد اسهت که ههمزمهان بها

نگران های محیطزیست زنان ،ب ویژه زمهان که اتسهاس

ترکت جوامع غرب از فاز صنعت ب فاز فراصنعت الوسع ،

کنند پیامهدهای مخربه روی سه مت خهانوادهشهان دارد،

اولویتهای ارزش مردم در تاه الرییر است؛ پس انتقاه از

بیشتر از پیش شود .در رابط با مردان ،م الوان گفت ک به

جامع صنعت ب فهرا صهنعت به الأکیهد فزاینهده بهر خهود

علت نقشهای محهوه اقتصهادیشهان ،ههنیهت مصهرف و

بیانگری 9منجر شده و بنابراین افزایش ثروت کله جامعه

ابزاری نسهبت به محهیطزیسهت دارنهد (

Briscoe et al.,

 ; Momsen, 2000 ;2019عباس زاده و همکاران.)4931 ،

موجب الرییر ارز ها از الأکیهد شهدید بهر امنیهت جهان و
اقتصادی ب الأکید فزاینده بر رفاه ههنه و کیفیهت زنهدگ
م شود ( .)Opp, 1990اینگلهارت برای العیین ایهنکه ایهن

 .2-2تأأأرایرار نرهنگأأأی و جنایأأأو أأأنا تی و

الرییرات ارزش چ هستند و در کهدام زمینه ههای زنهدگ

کنشگری محیطزیستی
اگر بر اساس مطالب فهوق ،القسهیم کهار جنسهیت  ،نگرانه

مردم رخ م دهنهد ،به بررسه الرییهر ارزشه در جوامهع
صنعت م پردازد و م گوید که ایهن ارز هها و الرییرهها

محیطزیست در زنان را الرذی م کند؛ بایست پاسهخ نیهز

م الواند ب صورت الأکیهدی بهر آزادی شخصه و سیاسه ،

برای سوق یافتن این نگران ها ب سمت کنشگری فعاالنه

مشارکت ،برابری ،مدارا با اقلیهت هها و کسهان که عقایهد

محیط زیست زنان داشت باشهیم .در ایهن مسهیر ،از دیهدگاه

مخالف دارند ،پذیر

فرهنگ اینگلهارت بهره خواهیم برد .ظهور شواهدی مبنه

تفاظت از محیط زیست و الوج ب کیفیت مسهائل زنهدگ

بر الرییر در ارز های اساس جوامهع صهنعت پیشهرفت از

البلور یابند .اینگلهارت برای پیشبینه وسهعت ارز ههای

ده  4311آغاز شد ک شرور ب جایگزین شدن ارز های

ایده ها و سبکهای جدیهد زنهدگ ،

1

فرامادی در یک جامع  ،دو فرضی ب کار مه بهرد :فرضهی
1

1

و فرضی اجتمهاع شهدن ؛ در فرضهی کمیهاب او

مادی کرده بودند .این الرییر بها اصه تات مهادیگرایه و

کمیاب

فرامادیگرای مفهومسازی شد .اینگلههارت ،ع هو پیشهرو

فرض م کند که اولویهت فهرد بازالهاب محهیط اجتمهاع

این دیدگاه از آن ب عنوان الرییر از ارجحیت دادن ب ثهروت

اقتصادی است؛ ب این معن ک فرد باالالرین ارز ها را به

مادی و امنیت ب سوی الأکید بیشتر بر اتساس العلق ،الحقهق

چیزهای م دهد ک کمیاب هستند .فرضی اجتماع شهدن
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لیال علوی

 61

نیز بر این فرض استوار است ک جهتگیری ارزش فرد –

خان داری ،زنان را از مشارکت در اشکاه مستقیم کنشهگری

مادیگرای یا فرامادیگرایه  -عمهدالاب در سهاهههای اولیه

مانند الدوین استراالژیهای سازمانههای غیردولته محهروم

زندگ شکل م گیرد و معتقد است ک جههتگیهری اولیه

کرده و ب سمت مسئولیتهای ماننهد منشه گهری و امهور

فرد علیرغم الجارب بعدی او نسبتاب پایدار مه مانهد (عبهاس

دفتری در این سازمانهها سهوق مه دههد .بهرای م هاه ،در

زاده و علههوی .)4931 ،دیههدگاه اینگلهههارت را مهه الههوان

مطالع ای ،نویسنده ب این نتیجه رسهیده که علیهرغم ایهن

پشتیبان نظریة فرهنگ از جنبشهای اجتمهاع جدیهد ،از

واقعیههت کهه زنههان نگرانهه هههای بیشههتری در رابطهه بهها

جمل جنبشهای محیطزیست در شکل ظههور ارز ههای

محیطزیست ابراز م کنند ،مردان کنشگری بیشتری در ایهن

نو ب تساب آورد .ارالباط بین نگرانه محهیطزیسهت زنهان

رابط نشان م دهند (.)Mohai, 1992

(ناش از القسیم کار جنسیت ) و ارز های فرامادی ،مها را

با ایهن تهاه ،گرچه القسهیم کهار جنسهیت  ،کنشهگری

ب این الوجی م رساند ک زنان کنشگر محیطزیست تامهل

محیطزیست زنهان را کهاهش مه دههد ،امها ممکهن اسهت

ارز هههای فرامههادی بههوده و ایههن ارز ههها واسههط الههأثیر

موجب باالالر رفتن فرصت های بهروز رفتارههای مسهئوالن

جنسیت بر محیط زیستگرای هستند.

محیط زیست آنان شود .ازآنجای ک بسهیاری از رفتارههای

القسیم کار جنسیت موجبات ظهور ویژگ های جمعیت

محیطزیست  ،مانند استفاده از وسایل تمهلونقهل عمهوم ،

شناخت مانند نقش مادری مه شهود که الوانهای زنهان در

بازیافت ،عدم استفاده از ظرو

یکبار مصر  ،مه الواننهد

مشههارکت در جنههبشهههای اجتمههاع را الحههت الههأثیر قههرار

در زندگ روزمره ،در محل کار و خان انجام شوند ،هزینهة

مهه دهههد .گههرایشهههای مختلههف اکوفمینیسههم و نظریهه

نسبتاب کم برای افراد دارند .بنابراین جایگاه زنان در القسیم

جامع ه شههناخت مح هیطزیسههت ،زنههان را مخههالف ج هدی

کههار اجتمههاع  ،و سهههم بیشههتر آنههان در امههور خان ه داری،

فناوریهای مخاطرهآمیز برای زندگ م

دانند ( McFarlane

& Hunt, 2006; Kennedy, 2016; Kennedy & Kmec,
 .)2018جامع شناسان محیطزیست الوج ویژهای به نقهش

مادری در باال رفتن آگهاه محهیطزیسهت و کنشهگری در
جهت س مت فرزندان داشت اند؛ و این ویژگ را ناشه از
نحوه جامع پذیری زنان برای نقش های مراقبت و تمهایت
دانست اند که اولویهت را به سه مت خهانواده و به ویهژه
فرزندان معطو

م کند ( .)Tindall et al., 2003بنهابراین،

انتظههار مه رود زنههان ،زمههان که مههادر نیههز باشههند ،بههرای
کنشگری محیط زیست مستعدالر باشند .از طر

دیگر ،مادر

بودن زمان و دسترس های فرد بهرای کنشهگری را محهدود
م کند؛ جامع شناسان از مفهوم دسترس بیوگرافیک  7برای
نشان دادن الوانمندی کنشگری فرد در جنبش ها بهر اسهاس
نقشها و وظایف فرد در زندگ بهره م برند (

McAdam,

رفتارهای مسئوالن محیطزیست را در آنان القویت م کند.
 .3-2نرایندهای مبتنی بر بکه روابأط و کنشأگری
محیطزیستی
ب طور کل  ،فرض بر این است ک جنبشههای اجتمهاع ،
افرادی با عقاید مشتر را ب خود جذب م کند ،اما عوامل
دیگری نیز در مشارکت افراد در این جنبشها وجود دارند.
ارز ها و عقاید مشتر

ب عنهوان پهیش شهرط کنشهگری

مطرح م شوند ،اما مشارکت مداوم در جنبشهها را العیهین
نم کنند () McFarlane & Hunt, 2006; Kennedy, 2016؛
ب عبارال شهرط الزم بهوده امها کهاف نیسهتند .بهر اسهاس
مطالعههات انجههام شههده ،النههها کسههر کههوچک از طرفههداران
محیطزیست ،درگیر کنشگری فعاه م شوند؛ و المایز میهان

 .)1986محدودیت های نظیهر کهار المهام وقهت ،ازدواج ،و

ایههن دو را پیونههدهای شههبک ای ،ارالباطههات ،طههوه مههدت

زمهان و هزینه و نحهوه

ع ویت در یک جنبش اجتماع و میزان اشترا ههویت بها

ریسک پذیری افراد در رابط با جنبش های اجتمهاع مهؤثر

جنبش مربوط مشخص مه کنهد ( .)Tindall, 2002به نظهر

است؛ با این الوصیفات ،م الوان نتیج گرفت ک مسهئولیت

م رسد ک فردی ک ارالباط بیشتری با اع های یهک جنهبش

مسئولیت های خانواده ،بهر صهر
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دورة 46



شمارة 1



بهار 1311

داشههت باشههد ،کنشههگری بیشههتری خواهههد داشههت .چنههین

مطالع  ،روابط نظری این متریر با سایر متریرهها به صهورت

پیوندهای  ،موجبات اشترا در اط عات و آگاه  ،تمایهت

کامل شهرح داده خواههد شهد .زنهان ،به علهت الگوههای

و فشار اجتماع الزم در زمین مشارکت را فهراهم مه کننهد؛

متفاوت جامع پذیری و نیز الجرب متفاوالشان در القسیم کار

در این صورت ،فرد آمهاده یهادگیری مسهائل و فعالیهتههای

در هر دو توزه خصوص و عموم  ،در مقایس بها مهردان،

مربوط ب جنهبش شهده و بها مواجهه بها انهوار اط عهات و

بهها اتتمههاه بیشههتری نگرانه ههها ،نگههر ههها و ارز هههای

فشارهای اجتماع  ،برای کنشگری مهیا مه شهود .به عه وه،

محیط زیست را در خود دارند .ایهن نگرانه ههم به طهور

عقاید ،نگر ها و هویت فهرد بها العامهل بها افهراد همفکهر،

مستقیم بر کنشگری محیطزیست آنان الأثیر م گذارد و ههم

القویت شده و العهد او برای کنشهگری قهوت مه یابهد .ایهن

به صههورت غیرمسههتقیم از طریههق متریههر العهههد به محههیط

فرایندها زمین العام ال را فراهم م کنند ک به شهکلگیهری

زیستگرای مؤثر است .از سوی دیگر ،ازآنجای که زنهان

هویت جمع م انجامد و اتتماالب موجب افزایش کنشهگری

بیشترین وظیف مراقبهت از کودکهان و خانه داری را (تته

محیطزیست و رفتارهای مسئوالن محیطزیست خواهند شد.

زمان ک شاغل المام وقت هستند) ب عهده دارند ،ب علهت
دسترس کمتهر به امکانهات و زمهان الزم از مشهارکت در

 .4-2مدل تحلیلی کنشگری زیسومحیطی

فعالیت های جنهبش ههای اجتمهاع از جمله جنهبشههای

کنشگری محیطزیست متأثر از عوامل است ک به صهورت

محیطزیست  ،باز م مانند .این اتتماه وجود دارد ک الهأثیر

مستقیم و غیرمستقیم با آن رابط دارنهد .ایهن عوامهل را بها

منف دسترس بیوگرافیک پایین زنان ،الأثیر م بت نگران و

الوج ب مبان نظری بخش پیشهین مه الهوان به دو دسهت

العهد محیطزیست آنها را بر میزان کنشگری محیطزیسهت

عوامههل جمعیههت شههناخت و اقتصههادی -اجتمههاع (ماننههد

آنان خن

جنسیت ،سن ،الحصی ت ،والدین بودن و درآمد) و عوامهل

از میزان کنشگری زنان نسبت به مهردان اطمینهان تاصهل

(ماننهد پیونهد بها سهایر اع های جنهبش و

کرد؛ ع وه بر جنسیت ،مجموع ای از متریرههای جمعیهت

فراوان ه ارالباطههات و سههط هویههت مشههتر بهها جنههبش)

شناخت و اقتصادی-اجتماع ب عنوان متریرهای کنترل در

القسیمبندی کرد.

نظر گرفت م شوند.

شبک اجتماع

کند ( .)Tindall et al., 2003بنابراین ،نمه الهوان

در مده مفهوم شهکل ( ،)4جنسهیت به عنهوان متریهر
مستقل اصل آمده است؛ ب همین دلیهل در ایهن بخهش از
عوامل جمعیت شناختی،
اقتصادی-

دسترسی

اجتماعی/جنسیت/تقسیم کار

بیوگرافیکی

جنسیتی
ارزشها ،نگرشها و

پیوندهای اجتماعی و
فرایندهای مربوط به
شبکههای اجتماعی

نگرانی محیط

کنشگری محیط

زیستی

زیستی

تعهد به محیطزیست
گرایی

شکل  .1چهارچوب مفهومی پژوهش ()Tindall et al., 2003
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مههده الرکیب ه شههکل ( )4روابههط مجموع ه متریرهههای

الذکر چند نکت در رابط با روش ک در این مطالع در

مربوط ب شبک روابط اجتماع را نیز ب الصویر م کشد .با

پیشگرفت شده است ،ضروری اسهت؛ بیشهتر مطالعهات در

الوج ب مطالعات پیشگفت به نظهر مه رسهد که داشهتن

رابط با اندازهگیری کنشگری محهیط زیسهت (و در تالهت

پیوندهای اجتماع بیشتر ،صحبت با دیگران درباره مسهائل

کل کنشگری اجتماع ) ،ع ویت یا عدم ع هویت افهراد

جنبشهای محیطزیسهت و داشهتن هویهت مشهتر بها آن

در سازمان مردم نهاد (سمن) مربوطه را بررسه کهردهانهد

جنبشها ،ارز ها و نگران های محیطزیسهت را در افهراد

( .)Dauphinais et al., 1992; Mohai, 1992در تهال که

القویت کرده و آنها را نسبت ب محیطزیست متعهد م کند

در این مطالع مشهارکت مهداوم اع هار در سهازمان مهورد

و در نتیج هم اینها ،اتتماه کنشگری محیطزیست افراد

اندازهگیری موجب م شود

افزایش مه یابهد .به همهین الرالیهب ،متریرههای ارز هها،
نگر ها و نگرانه ههای محهیطزیسهت الهأثیر متقهابل بهر
متریرهای مربوط ب پیوندهای اجتماع دارند؛ برای نمونه ،
افراد دارای ارز های تفاظت از محیط زیست ،با اتتمهاه
بیشتری با محیط زیست گرایان دیگر وارد کنش متقابل شده
و پیوند برقرار م کنند.
 .5-2روش ناسی پژوهش
در این مطالع ک ب رو پیمایشه و الحلیهل کمه انجهام
شده است ،با الوج ب ادبیهات نظهری پهژوهش در رابطه بها
جنسیت و محیطزیست گرای  ،این مسئل مطرح م شود که
آیا زنان نسبت ب مردان مشهارکت بیشهتری در جنهبشههای
محیطزیست دارند و اینک مشارکت آنها در این جنهبشهها
معمههوالب در چ ه سههطح اسههتو در سههط بنیههانگههذاری،
سیاستگذاری و الدوین برنام هها یها در سهط دفتهرداری و
منش گریو
بنابراین ،فرضی های پژوهش عبارتاند از:
 زنههان نسههبت ب ه مههردان به طههور معنههاداری از میههزان
کنشگری محیطزیست بیشتری برخوردارند.
 زنان نسبت ب مردان ،بها کنتهره اثهر سهایر متریرهها بهر

بررس قرار م گیرد؛ این رو

ک عوامل ساختاری مشهارکت ،ماننهد ع هویت صهر

در

سمن و پیوندهای غیررسم شهبک ای ،از کنشهگری مجهزا
شوند .از طرف  ،در این مقال  ،کنشگری به عنهوان متریهری
پیوست از عدم کنشگری الا کنشگری پایدار در نظهر گرفته
م شود .بنابراین ،بحث دربهارة سهطوح مختلهف کنشهگری
است ،ن کنشگری یا عهدم کنشهگری .از سهوی دیگهر ،در
بیشتر مطالعات مربوط ب مشارکت در جنبش های اجتماع
المایل ب المرکز بر کنشگری با ریسک باال و هزین باالسهت
( ،)Tindall et al., 2003امهها در ایههن مقال ه  ،المرکههز بههر
کنشگری با ریسک و هزین پایین و متوسهط اسهت که در
آن ،کنشگران ب فعالیتهای معموه در سمنها م پردازند.
میدان مورد مطالع این مقال  ،سهازمانههای مهردم نههاد
زیسههتمحیطهه (سههمنهههای محههیطزیسههت ) در اسههتان
آهربایجان شرق است .جامعة آماری ،اع ای سازمان ههای
مردم نهاد محیطزیست استان هسهتند که در زمهان اجهرای
پژوهش ب عنوان ع و رسم سازمان مربوط شهناخت شهده
و فرم ع ویت را الکمیل کردهاند .آخهرین آمهار رسهم از
سمن های محیط زیست و منهابع طبیعه اسهتان آهربایجهان
شرق مربوط ب ساه  4931اسهت .ایهن آمهار را اداره کهل

کنشههگری محههیطزیسههت  ،ب ه طههور معنههاداری میههزان

محیطزیست استان آهربایجان شرق در سهایت مربهوط به

کنشگری محیطزیست بیشتری دارند.

این اداره کل منتشر کرده است .در زمان انجام این پژوهش،

 مجموع ه متریرهههای مسههتقل الأثیرگههذار بههر کنشههگری

العههداد  29سههمن در تههوزه محههیطزیسههت در اسههتان

محههیطزیسههت زنههان ،ب ه طههور معنههاداری متفههاوت از

آهربایجانشرق فعاه بودهاند .این سمنهها مجهوز فعالیهت

مجموع ه متریرهههای مسههتقل الأثیرگههذار بههر کنشههگری

خههود را از نهادهههای مختلههف دولت ه  ،ماننههد اسههتانداری،

محیطزیست مردان است.

فرمانداری ،سهازمان مله جوانهان ،سهازمان الربیهت بهدن ،
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وزارت علوم ،الحقیقهات و فنهاوری و سهازمان تفاظهت از

ب عنوان متریر مستقل کانون ما در کنار متریرههای کنترله

محیط زیست دریافت کرده اند .زمین فعالیت ایهن سهمن هها

نظیر سن ،الحصی ت و درآمد اندازهگیری خواهد شد الا به

عبارتاند از:

این سؤاه پاسخ داده شود ک آیا الأثیر جنسیت بر کنشهگری

 آموز

و فرهنگسازی از طریق کارگاه های آموزشه ،

سههمینارها و برنام ه هههای الخصص ه  ،ارالقههای فرهنههگ
محیطزیست در میان کودکان ،دانشآموزان و زنان
 فعالیت ههای تفاظهت از محهیط زیسهت ماننهد الوسهع

محههیطزیسههت  ،مسههتقل از سههایر متریرهههای اجتمههاع –
اقتصادی است یا خیر.
ب ع وه ،متریر «طوه مدت ع ویت در سمن هها» نیهز
کنتره شده است و متریر «والدین بودن» و نیز الأثیر جنسیت

ف ههای سههبز ،پهها سههازی طبیعههت ،دیههدهبههان از

همزمان با والدین بهودن در کنهار کنتهره متریرههای دیگهر

محیط زیست و منابع طبیع  ،ایجاد پناهگاه تیاتوتش

اندازهگیری م شود.

در طبیعت و الوسع عرص های طبیع و درختکاری

در مده آماری ،ارز های محیطزیست ب عنوان متریهر

 برنام های الحقیقاال الخصص در توزه محهیطزیسهت

مداخل گر ت ور دارد ،ک اتتمهاالب بهین متریهر جنسهیت و

مانند بررس و اتیا زیسهتبهومههای الخریهب شهده و

کنشگری میانج گری م کند .در ضهمن ،الهأثیر ارالبهاط بها

معرف مجدد و اتیای گون های جهانوری و گیهاه در

سایر کنشهگران در سهمنهها ،فراوانه ارالباطهات و سهط

معرض انقهراض ،و نیهز مسهئل پیچیهده آب در منطقه

هویت مشتر کنشگرها با سمنها نیز بررس م شود.
دادههای مربوط ب مطالع  ،از طریق پرسشنام

آهربایجان

( Tindall

 الوسعة گردشگری پایدار و بومگردی در سهط اسهتان،

 )et al., 2003گردآوری شده است .این پرسشنام پهیش از

کارآفرین  ،اشتراه و الرییهر معیشهت در راسهتای تفهظ

ب کارگیری در مطالع  ،الوسط پیش آزمون بررس شهده و

محهیطزیسههت ،برنامه هههای تمههایت از کشههاورزان بهها

بههر اسههاس بههازخورد افههراد مههورد مطالع ه  ،اص ه تاال در

محصوالت ارگانیک و طبیع

گوی های آن انجام شده و بوم سازی شده است .گوی های

 جذب تمایت های مادی و معنوی از خیرین اسهتان در

پرسشنام برای اندازه گیری متریر پیوست کنشگری اسهتفاده

زمین اجرای برنام های فوق

شههده اسههت .انههدازه متریههر پیوسههت کنشههگری ،میههانگین

تجم جامع آماری یا ب عبارال العداد اع های رسهم

اندازههای شاخصها و اندازه شهاخصهها میهانگین انهدازه

سازمانهای مردم نهاد محهیطزیسهت در اسهتان آهربایجهان

گوی های مربوط به آنهها اسهت .گویه ههای مربهوط به

شرق بر اساس اع م اداره کل محیطزیست استان41911 ،

کنشگری زیستمحیط با گزین های پاسخ بله ( )4و خیهر

نفر است ک فرم ع ویت سازمانهای مردم نهاد را پر کرده

( )1مشخص م شوند.

و ب همین علت ع و سازمان مربوط محسوب م شهوند.
از ایههن العههداد 1111 ،نفههر زن و  7941نفههر مههرد هسههتند.

 .3نتایج

الصادف طبق ای با انتساب متناسهب و

جدوه  4شاخص ها و گوی های مربوط ب این متریهر را در

تجم نمون الوسط فرموه کوکران بها مقهدار خطهای ،1/11

کنار درصد مردان و زنان مشهارکتکننهده در فعالیهتههای

 971نفر العیین شده است .افراد نمون از المهام  29سهمن

زیست محیط (کنشگر) سمن های استان نشان م دههد .در

اسههتان ب ه صههورت متناسههب و الصههادف بههرای گههردآوری

این مطالع  ،فرض بر این است ک زنان بیشهتر از مهردان در

اط عات انتخاب شدهاند.

فعالیت های محیطزیسهت سهمنهها مشهارکت کهردهانهد و

نمون گیری ب رو

در مههده آمههاری مطالعه  ،الأثیرگههذاری متریههر جنسههیت

یافت های  24گوی مربوط ب میزان مشارکت در فعالیتهای

شکاف جنسیتی در کنشگری زیستمحیطی ...
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سمنهای استان نیز همین فرض را الأیید م کنند .در بیشهتر

کنشگری زیست محیط برای مردان و زنهان بررسه شهده

این گوی ها ،میانگین کنشگری زنان نسبت ب مهردان بهاالالر

است.

است ،اما آزمون  tنشان م دهد ک الفهاوت کنشهگری بهین

بههرای سههنجش متریرهههای مسههتقل میههزان پیونههدهای

زنان و مردان در آن گوی ها معنادار نیست .با این تهاه ،در

اجتماع  ،فراوان ارالباطات و سط هویت مشتر با سمن

 1گوی از  24گوی  ،میانگین کنشگری مردان نسبت ب زنان

از مطالعه الینهداه اسهتفاده شهده اسهت (

باالالر بوده و در عین تاه ،این الفاوت میانگینها ،در این 1

 .)2015او در این مطالع محیطزیست گرای را متأثر از روابهط

گوی الوسط آزمون  tمعنادار نشان داده شده است .در کهل،

اجتماع و فرهنگ افراد دانست و نور شبک های اجتماع که

میههانگین مشههارکت مههردان در س همنهههای اسههتان (27.17

فرد در آنها ت ور دارد و نیز پیوندهای اجتماع بها اع های

درصههد) در مقایس ه بهها میههانگین مشههارکت زنههان (27.41

سازمانهای مردم نهاد محیطزیست را با نگر های مسهئوالن

درصد) برای مجمور گوی ها ،باالالر است اما ایهن الفهاوت

محیطزیست آنها در ارالباط م بیند .همینطهور ،انهدازهگیهری

Tindall & Piggot,

معنادار نیست .در جدوه  4معنهاداری الفهاوت میهانگینهها

میزان ارز های فرامادی اع ای سمنها ب رو

برای المام گوی های کنشگری زیستمحیط و نیهز متریهر

انجام شده است (.)Kidd & Lee, 1997

کیهد و له

جدول .1شاخصها و گویههای مربوط به متغیر وابسته کنشگری محیطزیستی

درصد زنان با
پاسخ بل

نور مشارکت در سمن (نور کنشگری)

n= 431

درصد مردان
با
پاسخ بل
n= 477

 .4مشارکت مادی ب منظور تمایت از سمن
کمک مال برای فعالیتهای سمن

13/1

17/4

خرید محصوالت الولیدی سمنها ب منظور تمایت از فعالیتهای زیستمحیط

11/9

11/1

جذب تمایتهای مادی خیرین استان ب منظور اجرای برنام های سمن

41/1

*49

 -2ام ای بیانی ها و نوشتن نام
*

17/2

مشارکت در الدوین نام ب مسئوالن و مدیران شرکتها و کارخان ها دربارة موضوعات محیطزیست

11/1

مشارکت در نوشتن مطلب برای نشریات و رسان های اجتماع دربارة موضوعات محیطزیست

7/3

*42/9

ام ای نام  ،بیانی یا دادخواستهای مربوط ب موضوعات محیطزیست

47/3

47/1

 -9شرکت در رویدادهای عموم برگزار شده سمنها دربارة موضوعات محیطزیست
ت ور در الجمعات مربوط ب موضوعات محیطزیست

11/4

11/1

ت ور در جلسات با موضوعات محیطزیست

14/1

11

 -1فعالیتهای آموزش و فرهنگسازی
برگزاری کارگاهها ،همایشها و برنام های مربوط ب تفاظت از محیطزیست برای بزرگساالن
همکاری با مهدهای کود و مدارس در آموز

محیطزیست کودکان و دانشآموزان

97/1

91/9

92/9

21/1

 -1فعالیتهای تفاظت
الوسع ف ای سبز و درختکاری

11/1

11/4

پا سازی طبیعت

73/1

77/9

دیدهبان از محیطزیست و منابع طبیع

2/1

*

1/7
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ادامة جدول .1شاخصها و گویههای مربوط به متغیر وابسته کنشگری محیطزیستی

درصد زنان با
پاسخ بل

نور مشارکت در سمن (نور کنشگری)

n= 431

ایجاد پناهگاه تیاتوتش در طبیعت

درصد مردان
با
پاسخ بل
n= 477

*2/1

4/1

 -1برنام های الحقیقاال الخصص توزه محیطزیست
مشارکت در بررس و اتیار زیستبومهای الخریب شده

2/1

*1/3

مشارکت در برنام های معرف مجدد و اتیار گون های جانوری و گیاه در معرض انقراض

41/1

3/1

مشارکت در بررس مسئل پیچیده آب در منطق آهربایجان

24/2

*

22

 -7الوسع گردشگری پایدار و بومگردی در سط استان
کارآفرین  ،ایجاد اشتراه برای الرییر معیشت بومیان در راستای تفظ محیطزیست

2/9

*

مشارکت در برنام های تمایت از کشاورزان منطق

1/2

1/3

مشارکت در تمایت از کشاورزان ب منظور الولید محصوالت ارگانیک

9/9

9/4

 -1دیگر انوار مشارکتها

47/1

41/1

1/1

* معناداری الفاوت میانگینها در سط 1/11
جدول .2ضرایب رگرسیونی استاندارد برای پیشبینی متغیر وابسته کنشگری محیطزیستی

متریرهای مستقل
جنسیت

مده 4

مده 2

مده 2

n=971

n=971

n=971

1/11

1/11

1/19

**

سن

-1/21

مجذور میزان الحصی ت

1/42
**

لگاریتم طوه مدت ع ویت

1/91

**

-1/21

1/42
**

1/91

*

-1/41
1/11

**

1/41

میزان درآمد

1/13

1/13

1/11

والد بودن

---

-1/11

-1/19

شاخص ارز های فرامادی

---

---

-1/19

لگاریتم میزان پیوندها

---

---

لگاریتم فراوان ارالباطات

---

---

سط هویت مشتر با سمن

---

معناداری در سط
معناداری در سط

**1/14

---

**

1/41

**

1/91

**

**

**

**

**

1/41
*1/11

1/21

**

1/41
 ،--متریر در معادل وجود ندارد

**

1/41
1/41

1/11
1/11
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جدوه شماره  2یافت های تاصل از الحلیهل رگرسهیون
چندگان را نشان م دهد ک سط کنشگری را با الوجه به

طرف دچار محدودیت دسترس بیهوگرافیک بیشهتری نیهز
هستند.

انوار متریرهای مستقل پیشبین کرده است .بهرای اسهتفاده
از الحلیههل رگرسههیون در برخه از متریرههها که بهها پههیش

 .1-3مدل رگرسیونی کنشگری محیط زیستی بأرای

فرضههای الحلیهل رگرسهیون سهازگار نبودنهد ،از البهدیل

مردان و زنان

لگاریتم آنها استفاده شده است و همینطور بهرای متریهر

آیا مدههای متفاوال  ،کنشگری محیطزیست مردان و زنهان

جنسیت ،این متریر طبق ای کیف ب صورت متریری مجازی

را پ هیشبینهه م ه کننههدو جههدوه  9مههدههههای جداگانهه

وارد الحلیل رگرسیون شده است .سهتون  4تهاک از ایهن

رگرسیون برای پیشبین کنشگری محیطزیسهت مهردان و

است ک ضریب بتای اسهتاندارد جنسهیت کوچهک بهوده و

زنان پژوهش تاضر ارائ م کند .بیشتر متریرها به صهورت

متریهر

مشتر  ،کنشگری مردان و زنهان را پهیشبینه مه کننهد و

طوه مدت ع ویت در سمن از مهده ،الرییهری نمه کننهد.

مقدار واریانس پهیشبینه شهده متریهر وابسهت کنشهگری،

بنابراین ،زنان ،با کنتره متریرهای کلیدی مانند سهن ،میهزان

الوسط متریرهای مستقل در زنان ( 11درصد) و مهردان (17

الحصی ت ،طوه مدت ع ویت در سمن و میهزان درآمهد،

درصد) القریباب مشاب است .برخ

انتظار در این پهژوهش

کنشگرالر از مهردان در زمینه فعالیهت ههای محهیط زیسهت

و نیز ادبیات موضور ،والدین بودن مستق ب الأثیری بر میهزان

نیستند .متریر کنشگری را با متریر سهن (اع های جهوانالهر

کنشگری در زنان و مردان ندارد؛ البت  ،این امکان نیز وجود

معنادار نیست .شایان هکر است ک ضرایب با تذ

سمن ها ،مشارکت بیشتری در فعالیهت ههای محهیط زیسهت

دارد ک عوامل مختلف اثر یکدیگر را خن

سمن داشت اند) و متریهر طهوه مهدت ع هویت در سهمن

هر دو گروه زنان و مردان ،افراد جوانالر ،نسهبت به دیگهر

(اع ای با طوه مدت فعالیهت بیشهتر ،کنشهگری بیشهتری

اع ا ،پیوندهای بیشتری با دیگر اع ای سمن هها دارنهد و

نسبت ب سایر اع ا دارند) ،بهتر از متریرهای دیگر م الوان

بیشتر درگیر ارالباطهات بها موضهور مسهائل محهیطزیسهت

پیش بین کرد .در ستون  ،2متریر والدین بودن افزوده شهده

هستند و سط هویت مشتر بیشتری با سمنهها داشهت و

است و ضرایب نشان م دهند ک والهدین بهودن یها نبهودن

در نهایت ،کنشگری محیط زیست بیشتری نسبت به دیگهر

الأثیر معناداری با میزان کنشهگری اع ها نداشهت اسهت .در

اع ا دارند.

مههده  ،9بههاق متریرهههای مسههتقل وارد شههدهانههد .اع ههای

کرده باشند .در

ب طور خ ص  ،این مطالع در رابط با اع ای رسم

جوان الر با طوه مدت ع ویت بیشتر و پیوندهای بیشتر بها

سمن های محیط زیست اسهتان آهربایجهان شهرق  ،به دو

دیگر اع های سهمنهها که ارالباطهات بیشهتری را الجربه

یافته کلیههدی دسههت پیههدا کههرده اسههت :نخسههت ،میههزان

م کنند و آنهای که سهط مشهتر ههویت بیشهتری بها

کنشگری زنان نسبت ب مهردان در ههر دو سهط صهفر و

سمن ها داشت اند ،کنشگری بیشتری نسبت به بهاق اع ها

چندمتریره الفاوت معناداری ندارد .دوم ،متریرهای مشابه

دارند .این عدم الأثیر جنسیت در کنشگری ،ب اتتماه زیهاد

میزان کنشگری در مردان و زنان را پیش بین م کننهد .در

بازالاب الأثیرات متقاطع است ک در ادبیات پژوهش آمهده

بخش بعدی پژوهش ،این یافت ها را الفسیر کرده و آنها را

است .فرایندهای ک ب طور همزمان هم باعث ایجاد انگیزه

با متون جامع شناس محیط زیست و ادبیات جنهبش ههای

و در عین تاه ب محدودیت زنان منجر م شهوند ،ممکهن

اجتماع مقابل م دهیم.

است ک یکدیگر را ب اثهر کننهد .به عبهارت دیگهر ،زنهان
نسبت ب محیطزیست اتساس العهد بیشتری دارنهد ،امها از
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جدول  .3ضرایب استاندارد مدل رگرسیونی پیشبینی کننده کنشگری محیطزیستی بر اساس جنسیت

مرد
متریرهای مستقل
سن
مجذور میزان الحصی ت

زن

مده 4

مده 2

مده 9

مده 1

n=477

n=477

n=431

n=431

**1/21

-1/13

**-1/43

*-1/41

*

1/2

1/44

1/11

1/19

**1/97

1/13

**1/12

*1/22

والدین بودن

-1/17

-1/12

1/14

-1/11

لگاریتم میزان درآمد

1/11

1/19

1/41

1/19

شاخص ارز های فرامادی

--

-1/14

--

-1/19

لگاریتم میزان پیوندها

--

**1/27

--

**1/91

لگاریتم فراوان ارالباطات

--

سط هویت مشتر با سمن

--

لگاریتم طوه مدت ع ویت
در سمن

*

1/41

**

1/11

---

**

1/41

**

1/21

**1/21

**1/12

**1/41

**1/11

**1/41

**1/17

**1/44

**1/93

 ،-متریر در معادل وجود ندارد* معناداری در سط 1/11
**معناداری در سط 1/14

 .4بحث و نتیجهگیری

با مده مفهوم پیشگفته (شهکل  )4سهازگاری دارنهد .در

بنا بر یافت های پژوهش ،زنان ع و سمنهای محیطزیسهت

مههده پ هیشبین ه کننههده کنشههگری محههیطزیسههت  ،عوامههل

استان آهربایجان شرق  ،کنشگری بیشتر و معناداری نسهبت

افزایشدهنده کنشگری (مانند ارز های محهیطزیسهت ) و

ب مردان ع و این سمنها ندارند .با ایهنکه بنهابر ادبیهات

محههدود کننههده کنشههگری (ماننههد دسترس ه بیههوگرافیک )

موجود ،زنان بیشهتر از مهردان درگیهر رفتارههای مسهئوالن

بهه عنههوان میههانج رابطهه بههین جنسههیت و کنشههگری

محیطزیسهت بهوده و نگرانه زیسهتمحیطه بیشهتری را

محیطزیست اع م وجود م کننهد .بها ایهن تهاه ،به نظهر

الجربه مه کننهد (

Dzialo, 2017; Kennedy & Kmec,

م رسد ،عوامل ک ب محدودیت کنشگری محهیطزیسهت

 .)2018; Hsu et al., 2019بنههابراین ،زنههان نگرانهه

منجر م شوند ،روی رفتارهای مسئوالن محیطزیسهت که

زیسههتمحیط ه بیشههتری از خههود در رفتارهایشههان بههروز

در متن زنهدگ روزمهره شهکل مه گیرنهد ،الهأثیر چنهدان

دادهانههد ،بههدون ایههنکهه کنشههگری بیشههتری در زمینهه

نخواهند داشت .بنابراین ،از لحاظ نظری ،الأثیر جنسیت بهر

محیطزیست از آنان شاهد باشیم .این الناقض را با الوج به

کنشگری محیطزیست و رفتار مسئوالن محیطزیست مشاب

ادبیات جامع شناس محیطزیست و جنبشههای اجتمهاع

نخواهد بود .در واقع ،شکلگیری ادبیات نظری در رابط بها

بایست پاسخ دهیم .چگون م الوان این دو یافته را آشهت

جنسههیت و کنشههگری محههیطزیسههت دوگان ه بههوده اسههت

دادو

(

گرچ این یافت ها در ظاهر ،متناقض م نمایند اما دقیقهاب

;Tindall et al., 2003; Binder & Blankenberg, 2016

 )Kennedy, 2016و ب همین دلیهل ،پهیشبینه کنشهگری

شکاف جنسیتی در کنشگری زیستمحیطی ...
لیال علوی
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محیط زیست بیشتر زنان نسبت به مهردان ،ارائه فرضهی و

شده الوسط زنان ،بها کهاهش میهزان دسترسه بیهوگرافیک

آزمون آماری آن الا تدودی جسوران بوده است .همانطور

آنان ،میزان کنشگری محیط زیست آنها را محدود م کنهد،

ک برخ پژوهشهگران ()McAdam, 1986; Mohai, 1992

سازگار است.

بیان کرده اند ،فشارهای متناق

بهرای کنشهگری زنهان در

سؤال ک در این مرتل مطرح م شود ،این اسهت که

توزه محیطزیست وجود دارد؛ از جمل  ،اشهتراه م هاعف

بر اساس نتیج این مطالعه و مقایسه بها نتیجه مطالعهات

زنان در توزة خانگ و اجتمهاع که نتیجه القسهیم کهار

دیگر ،چرا وجود این محدودیت ها برای زنهان ،آن هها را از

جنسیت بهوده و به محهدودیت در کنشهگری زنهان منجهر

کنشگری محیطزیست باز م دارد ن از رفتارهای مسهئوالن

م شود .برای الشری این مطلب م الوان گفت ممکن است

محیط زیسهت و بها الوجه به ایهن نکته که در یافته ههای

زنههان نگرانهه بیشههتری نسههبت بهه مههردان در موضههور

مطالعات پیشین رفتارهای مسئوالن محیط زیسهت در زنهان

محیطزیست داشت باشند ،اما کمبهود منهابع بهرای آنهها بها

بیشتر از مردان گزار

شده است (;Xiao & Hong, 2018

اتتماه زیادی کنشگری آن ها را محهدود خواههد کهرد .در

عباس زاده و همکاران .)4931 ،بخش از بحث نظری ایهن

کار خانگ م کنند ،زمان

پژوهش ب این موضور اختصاص داشهت که القسهیم کهار

آنها برای کنشگری و مشارکت در فعالیتهای سهمنههای

جنسههیت  ،نسههبت بیشههتری از کههار خههانگ و مراقبههت از

محیطزیسهت را نسهبت به مهردان محهدود مه کنهد .اگهر

فرزندان را ب زنان اختصاص م دهد ،و این مربوط به ههر

پژوهشگران ،ابزار اندازهگیری دقیق بهرای سهنجش مهدت

دو دست زنان خان دار و زنان شاغل المام وقت است .زنهان

شده زنان در کار خانگ و مراقبت از فرزنهدان

مورد مطالع این پژوهش نیز کار خانگ بیشهتری را انجهام

واقع ،مدت زمان ک زنان صر

زمان صر

داشت باشند ،م الوان این موضور را بررس کهرد که چهرا

م دهند؛ با این تاه ،بسهیاری از فعالیهتههای مربهوط به

نگران محیطزیست زنان ،نم الواند ب کنشگری و فعالیهت

تفاظت از محهیط زیسهت در تهوزه کهار خهانگ و امهور

بیشتر در سازمانهای مردمنهاد محهیطزیسهت الرییهر شهکل

روزمره قرار م گیرنهد .بنهابراین ،یهک الوضهی بهرای ایهن

دهد .بنابر معدود مطالعاال که در ایهن زمینه انجهام شهده

الناقض ظاهری این است ک زنان بیشتر ایهن فعالیهتهها را

است و در آنها از زنان و مردان در رابط با میزان سهاعاال

انجههام مه دهنههد .فعالیههتهههای ماننههد خریههد محصههوالت

سؤاه شده است ک در هفت کار خان را انجهام مه دهنهد ؛

ارگانیک ،الفکیهک زباله هها ،اسهتفاده کمتهر از محصهوالت

زنان ب طور متوسط  42/19ساعت در هفت بیشتر از مردان،

پا کننده زیانبار برای محیط زیسهت و اسهتفاده از وسهایل

مشروه کار خانگ بودهاند و تدود  79درصد از کار خانه

تملونقل عموم برای انجام امور روزمهره ،بیشهتر الوسهط

بر دو

آن ها بوده است .مسئولیت بیشهتر زنهان در خانه ،

زنان انجام م شود.

پههایین بههودن سههط کنشههگری آنههها را در سههمنهههای

بنههابر متههون نظههری ب ه نظههر م ه رسههد ک ه کنشههگری

محیطزیست الوضی م دهد .بنابراین ،رابط منف معناداری

محیط زیست زنان ،بازالاب از العهد آنهان به محهیطزیسهت

بین درصد اشتراه ب کار خانگ زنهان و میهزان کنشهگری

است ک رفتارهای مسئوالن محیطزیست را السهیل م کند.

) ( Tindall et al.,

در مقابل ،رفتار مسئوالن محیطزیسهت در مهردان ،رفتهاری

 .)2003ب عبارت دیگر ،زنان با مسئولیت بیشتر در خانه و

خصوص است ک کمتر بها کنشهگری سهازمانیافته آنهها

خانواده ،کمتر موفق ب کنشگری در جنبشهای اجتماع از

هماهنگ است( .)Tindall et al., 2003پس م الوان تهدس

جمل جنبش های زیستمحیط شوند .این نتیج  ،با ادعای

زد ک مشارکتکنندگان زن در جنبشههای محهیطزیسهت ،

این پژوهش در این رابط ک تجم زیاد کار خانگ انجهام

بیشتر از همتایان مرد خود ،بین انوار مختلف فعالیهت ههای

آنان وجود دارد (
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محیط زیست ارالباط برقرار کرده و موجبهات القویهت همه

در نهایت ،یافت ها و نتایج این پژوهش مه الوانهد بهرای

انوار را فراهم م کنند .اگرچ القسهیم کهار جنسهیت در دو

سازمان های مردم نهاد محیطزیست مفیهد باشهد؛ ع هویت

توزه خانگ و اجتماع پیامدهای روشن برای کنشهگری

سازمان زنان ،منبع است ک م الواند تت کوچکالرین و

محیط زیست دارد ،اما این القسیم کار در زمان و مکانههای

کماهمیتالرین جنب های رفتار محیطزیست آنها را القویت

مختلف ،متفاوت عمل م کند.

کند .اگر جنبشهای محیطزیست و سازمانهای مهردمنههاد
مربوط ب آنها م خواهند ک الگوی مصر

روزان افراد را

 .5پیشنهادها

الرییر دهند و آنها را متمایل ب پذیر

در این پژوهش پیشنهاد م شود ک الحقیقات آینده باید بهر

مسههائل محههیطزیسههت کننههد ،اتتمههاالب المرکههز روی زنههان

رو های متریری ک محیطزیسهت گرایه را به جنسهیت

مؤثرالرین استراالژی ممکن خواهد بود .برای فعاهالهر شهدن

پیوند م دهند ،المرکز کنند و این که الرییهرات در وظهایف

زنان و مشارکت بیشتر آنان در نقشهای کلیهدی سهمنهها،

زنان و مردان در طوه زمان ،چ الأثیری بر انوار رفتارههای

باید مسئولیت آنان در خان و مراقبت از کودکان نسهبت به

محیطزیست آنان خواهد داشت یها ایهنکه پهژوهشههای

تاه تاضر کمتر شهود و گهر نه آثهار متنهاقض جنسهیت،

برای مطالع مقایس ای جوامع با درجات مختلف القسیم کار

همچنان بسیاری از زنان با میزان نگران باالی محیطزیست

جنسیت انجام گیرد .پیشنهاد دیگر ،مطالعاال بهرای بررسه

را ب سمت نقش های تمایت و کماهمیت در سازمانههای

نقش متریرهای مداخل گر در رابطه بهین انهوار رفتارههای

محیطزیست سوق خواهد داد.

مسهئولیت در قبهاه

محهیطزیسهت و جنسهیت اسههت .در مطالعه تاضهر ،ایههن
متریرها سنجیده نشدهاند.

یاددا وها

ب طور کل  ،نتیج گیری این پژوهش در راستای متهون
جامع شناس محیطزیست اسهت که در آن ،زنهان نگرانه
بیشتری نسبت ب مسائل محیط زیسهت دارنهد امها افهزایش
میزان نگران  ،به علهت کمبهود منهابع در دسهترس آنهان و

1. masculine occupations
2. Quiet revolution
3. Self - disclosure
4. Post materialist values
5. Scarcity hypothesis
6. Socialization hypothesis
7. biographical availability

مسئولیت های سنگین الر خانگ  ،ب افزایش میزان مشهارکت
آنها در کنشگری محیطزیست منجر نم شود.
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