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  . مقدمه و بیان مسئله1
 حاصـل  واقـع  در بشـري  فرهنگ و تمدن و است جهانی مهم مسئله یک زیست محیط مسئله

 و هستیم طبیعت از جدا نه و طبیعت از جزئی ما زیرا است. او محیط و انسان دیرین بین روابط
 محـیط  کیفیـت  کنونی جهان هستیم. در زیست محیط حفظ به خود نیازمند وجود حفظ براي

 بیمـاري  و فقـر  و از جنگ تر سهمگین و نهاده ویرانی رو به سابقه بی آهنگی با انسانی زیست

 دردهـا و  کـه  اسـت  آن هـم  روي بـر  زیست محیط متخصصان تالش هاي همه است. معنی

گرفت(شــیرزاداجیرلو و  خواهــد بیشــتري شــدت نزدیــک آینــده در انســانی مشــقات
بـه   محیطی و باالخص اگر در مناطق شهري باشـد  زیست در فجایع  ).5-4: 1391همکاران،

، 1392دهد(بوتکین،  دلیل شمار جمیعت زیادي که در آن درگیرند مشکالت زیادي بروز می
). تبلور فرهنگ زیست محیطی در جامعه این است که فرد فرد آحاد مـردم جامعـه در   7-10

جهات محیط زیست را یک پدیده حیاتی و بـا ارزش بداننـد و هیچگـاه بـه اجـزاي      جمیع 
 زیسـت  مسـائل  ي آن که هوا، آب و زمین می باشند آسیبی نرسـانند. اکنـون   تشکیل دهنده

 نمـی شـود. و   فنـی خـتم   مسـائل  به دیگر ها آن قلمرو کرده اندکه پیدا دامنه به قدري محیطی

 بافـت هـاي   پذیرش منظور به و دارند فرهنگی یشهر بخش زیادي از مسائل زیست محیطی

 محـیط  مسـأله  در .نمـود  برخورد موضوع با ساختاري به صورت بایستی جامعه یک فرهنگی

 فرهنـگ  ناشی از ناآشنایی شهرنشینان با زیست محیط با ارتباط در رفتارهاي نابهنجار زیست

 وضـعیت  و برجامعـه  حـاکم  محیطـی  زیست اوضاع ها از درست آن درك عدم و شهرنشینی

 زیسـت  امکانـات  و طبیعی منابع از استفاده مردم فرهنگ زیرا فرهنگی جامعه است اعتقادات

 آن را بـه درسـتی   یا و نیاموخته اند را طبیعت هم زیستی با با همراه زیستن فرهنگ و محیطی

نکرده اند. رفتار شهروندان در برخورد با محیط زیسـت اطرافشـان عامـل مهمـی در      درونی
ــادي و    ــک آب ــات شــهري اســت(مختاري مل ــاهش مخــاطرات زیســت محیطــی در حی ک

 در توجه قابل از تغییرات تعدادي همکارانش و ) Dunlap2008-). دانالپ(1: 1393همکاران،

 ایـن نتیجـه   بـه  و کـرده  بررسی آن را روي بر انسانی هاي فعالیت تاثیر و زیست محیط مورد

 محیط پایدار توسعه فرآیند در کلیدي عناصر از یکی محیطی، زیست مسئوالنه رفتار که رسیدن

). در یک چشـم انـداز   Dunlap ،2008 :493توسعه است( حال در و مدرن در جوامع زیست
پایدار یک شهروند زیست محیطی مسئولیت کار در جامعه براي رسیدن به توسعه ي پایدار 
را دارد. و این در برگیرنده ي تمامی فعالیت هایی است که هر شخص به طـور معمـول بـه    

سـازي،  عنوان یک شهروندي که وابسته به محیط زیست سالم است،(که  شامل بازیافت، باز
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ها را دارد. اما اینکـه   تجدید و خدمت رسانی به محیط زیست می شود) وظیفه ي انجام آن
چرا ما باید بازسازي، بازیافت و بازخدمت رسانی کنیم، پاسخ ثابتی براي آن وجـود نـدارد.   
اما شهروندي زیست محیطی پاسخ خاص خود را دارد. پاسخ کلیدي و ثابت به این سـوال  

است. از دیدگاه شهروندي زیست محیطی هر عملی داراي الزامـات   "بودن شهروند"به دلیل
عمومی است. ما به عنوان موجودات انسانی به طـور اجتنـاب ناپـذیري ضـایعاتی ایجـاد و      
منابعی را جمع آوري می کنیم و این گونه زندگی می کنیم. هر چند در این مسیر، برخـی از  

. به عبارت دیگر هر یک از مـا انسـان هـا تـاثیرات     ما ضایعات بیشتر و منابع بیشتري داریم
  ).  Dobson،: 2007 280-281( زیست محیطی متفاوتی داریم

 فراوانی محیطی زیست مشکالت و مسائل با شهرها توسعه، حال در هاي کشور بیشتر در

 آشـامیدنی  آب تـأمین  مشکل زباله، دفع و آوري جمع صحیح هاي روش مواجه هستند؛ نبود

 مـزاحم،  هـاي  فعالیت نابجاي استقرار ها، فاضالب ي تصفیه و آوري هاي جمع شبکه سالم،

 محیطـی  زیسـت  مشـکالت  تـرین  رایج از هائی نمونه ...نقلیه و وسایل از ناشی هاي آلودگی

 مخـاطره  بـه  را شهرنشـینان  سـالمت  تواننـد  تنهائی می به یک هر که آیند می شمار به شهرها

 بودن هزینه پر و محیطی مسائل زیست پیچیدگی و گستردگی به توجه با است روشن اندازند.

 مشارکت مردمـی  از گیري بهره گزینه ها، یکی از بهترین ها، آن با مقابله هاي ابزار و روش ها

بـا   خـود  مستقیم ارتباط به توجه با که دهند می تشکیل زنان را شهري جمعیت از است. نیمی
آینـد.   می شمار به شهرها اجتماعی گروه هاي ترین مؤثر از کودکان) و دیگر(مردان گروه هاي

(رحمـانی و   نمـود  اسـتفاده  شـهري  زیست محیط حفظ در آنان از توانائی هاي باید نتیجه در
 مستقیم صورت و به دارند؛ زیست محیط با نزدیکی ارتباط همواره ). زنان15: 1388مجیدي، 

 محیطـی  زیسـت  فعالیت هـاي  به که بجاست شوند. بنابراین می مند بهره از آن مستقیم غیر یا

 را زیست محیط ضد پرخطر رفتارهاي از بسیاري مسیر توانند زنان می شود. ویژه توجه ها آن

 تاثیر شوند، آگاه آن ها با مقابله و روش هاي محیطی مشکالت زیست از دهند. اگر زنان تغییر

 بر عالوه توانند می گذاشت. آنان خواهند خود و اطرافیان خانواده اعضاي کودکان، در بسیاري

 ایفـا  هـم  را زیسـت  محـیط  نگهبـان  نقش خانه، بیرون از و خانه در و کار کودکان از مراقبت

 منـابع  از نیمـی  عنـوان  به زنان مشارکت به توجه ). امروزه90: 1391کنند(نجفیان و نامداري،

کشـوري   هر در اقتصادي و اجتماعی ي توسعه اهداف اساسی و موضوعات از تنها نه انسانی،
 شود. از می محسوب نیز پایدار ي اهداف توسعه تحقق در مؤثر ابزاري بلکه رود، می شمار به

 نقشـی  و مشـارکت  میزان یک کشور، یافتگی توسعه ي درجه هاي شاخص از یکی روي این
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 در در کشورهاي مشارکت هنوز که امر این به توجه با هستند. دارا کشور آن در زنان که است

درصـدد بررسـی رابطـه     حاضـر،  نگردیده است؛ تحقیـق  نهادینه ایران جمله از و توسعه حال
جنسیت و شهروندي زیست محیطی می باشد تا نحوه برخـورد زنـان و مـردان بـا زیسـت      

  محیط شهري را مشخص کند و امکانی براي مشارکت هر چه بهتر آن ها فراهم آورد.
  

  . مبانی نظري2
 کـه  بریم می سر به آمیز مخاطره جامعه در ما اکنون )Ulrich Beck -1992( الریش بک نظر از

 طبقـه  بـه  آن از پـیش  کـه  شوند فرض می وضعیتی عنوان به محیطی زیست مشکالت آن در

. تحلیل بـک از جامعـه مخـاطره آمیـز     :23)1388، دادهیرو  توسلی( داشت بستگی اجتماعی
کومـت هـاي ملـی، اساسـا فاقـد قابلیـت       حاکی از این است که نهادهاي متمرکز، نظیـر ح 

پاسخگویی به دغدغه هاي زیست محیطی و دغدغه هاي مربوط به مخاطره اند. در عـوض،  
این نهادها در دام مجموعه اي از فرض ها گرفتار شده اند که ایـن بحـران جـاري را بـراي     

ها با تغییر مدرنیته بوجود آورده اند. بنابراین بحث بک این است که چالش هاي پیش رو، تن
بـه نظـر   ). 85-84: 1393(اروین،  جهت سیاست ها و الگوهاي توسعه فنی قابل حل نیست

پیدایش مخاطره زیست محیطی، نه فقط نتیجه مدرنیته و فرایند جهانی نیز  )Giddens( گیدنز
شدن، بلکه یک شاخص آن است. مصرف بیش از انـدازه منـابع و معـادن طبیعـی و آلـوده      

پیش محیط زیست، دو جلوه اصلی مسائل زیست محیطی است که نه فقـط  ساختن بیش از 
مسئله یک کشور یا یک حکومت معین، بلکه مسئله جهانیان است. پیدایش مفهـوم توسـعه   

محصول نیاز جهانی به حل مشکل جهانی زیست محیطی اسـت. توسـعه پایـدار بـه      پایدار
هاي آینده سلب نکند. منـابع و   نسلمعنی توسعه اي است که امکانات و منابع توسعه را از 

ذخایر معدنی جهان پایان ناپذیر نیستند و به سرعت در حال مصرف اند. دمـاي کـره زمـین    
هـا   ن آسیب دیده است. دریاها در حال آلوده شدن و جنگـل وما گرم تر می شود. الیه ازئدا

به عنوان  ها همگی مظاهر مشکل جهانی زیست محیطی است که در حال نابودي اند و این
مسئله واحدي در برابر کل جامعه جهانی پدیدار شـده اسـت و مقابلـه بـا آن بـه ضـرورت       

(سـلیمی،   هاي دنیاي امروز بدل شـده اسـت   ها و افراد و شرکت جهانی براي تمامی دولت
 و سیاسـی  مباحـث  بـراي  اي مسـئله  بـه  طبیعی محیط که است معنی بدین این ).10: 1388

 محیطـی  زیست مباحث کردن وارد در قدم اولین عنوان به و است شده تبدیل گیري تصمیم
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 را 1970 دهـه  در سـبز  سیاسـی  احـزاب  گیري شکل توان می اصلی، سیاسی هاي نظام در
  ).144: 1392داد(ساتن،  قرار نظر مطمح

یکی از راهکارهاي اجتناب از آسیب رساندن به محیط زیست و جلوگیري از تخریـب  
ها به سمت و سوي ابعاد طبیعت گرایانه است. این در حالی است که  آن، تغییر رفتار انسان

یابی به تغییرات رفتاري در ارتباط با موضوعی خاص، در ابتدا نیازمند ایجاد تغییر در  دست
هاي زیست محیطی هدف  نگرش افراد نسبت به همان موضوع است. بنابراین، درك نگرش

هاي جدید در راستاي کمک به تحقیقات در  شیابی به بین اساسی و اولیه محققان در دست
 انسان هـا  وظیفه ي بسط ضمن محیطی زیست اخالق زمینه رفتارهاي زیست محیطی است.

 که نظري سطح در است؛ یکی تحول آفرین سطح دو در سایر مخلوقات، و آتی نسل هاي به

 سـطح  در دیگري و چالش می کشد به را نوین اخالق در موجود غالب انسان محوري آن، در

 شدت به را سرمایه داري از ناشی مصرف گرایی و لذت گرایی مادي گرایی، آن، در که عملی

 است، هماهنگ طبیعت با که را سبز زندگی روش یک آن جاي به و می دهد، انتقاد قرار مورد

 بر که است منصفانه سیاسی نظم و اقتصاد خواهان یک محیطی زیست می کند. اخالق پیشنهاد

: 1389باشـد(بابایی و صـفا،    شـده  بنا انسانی حقوق و جهانی عدالت دموکراسی، اصول مبناي
) نیز، اول از همه شهروندي زیست محیطی نشان دهنده ي ایـن  Dobson). به نظر دابسون(3

ي  همیشه حمایت کننده و نگه دارنده شناخت است که رفتار هاي مربوط به عالیق شخصی
نیستند. بنابراین شهروندي زیست محیطی تعهدي نسـبت بـه    نفع عمومی و زیست محیطی

چیزهایی که اجتماعی مناسب است ایجاد می کند. در مقابل رویکرد عالیـق و منـافع مـالی    
نسبت به محیط زیست، عالیق شخصی را عاملی در جهـت حرکـت بـه سـمت رفتارهـاي      

هاي  اده از مقیاسعی باعث می شود استفزیست محیطی می داند(هرچند گاهی تقواي اجتما
هاي  ی در پس پاسخ هاي افراد به مقیاسمالی نیز مفید باشد؛ و اینکه پاسخ هاي انگیزه بخش

مالی نهفته است نیز جاي بحث و بررسـی دارد). شـهروندي زیسـت محیطـی بـه دو دلیـل       
نگران مسئله است: چرا که رفتار بر حسب نفع فردي همیشه حمایت کننده و نگه دارنده ي 

جتماعی نیست. به این دلیل تمرکز پایدار بر راه حل هاي مربوط به نفع فردي در حـل  نفع ا
مشکالت زیست محیطی با خطر نادیده گرفتن امکان هاي بی شمار جمعی و راه حل هـاي  
مرسوم می باشد. دوم اینکه شهروندي زیست محیطی از طریق الزام هاي این مشاهده دنبال 

محیطی براي حقوق زیست محیطی به عنـوان مسـئله اي   می شود که مسئولیت هاي زیست 
ي حقـوق متعـادل و                                                                                                                               براي عدالت طبیعی، به همراه می آیـد. شـهروندي همیشـه بـا مسـئله     

  ).Dobson: 2007،281جه است(مسئولیت ها موا
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برخالف انواع دیگر شهروندي، شهروندي زیست محیطی هم ملـی و هـم بـین المللـی     
است. عالوه بر این یک مسیر نهایی دیگر نیز وجود دارد که شهروندي زیست محیطی را از 
سایر انواع شهروندي متمایز می سازد. به طور سنتی شهروندي زیست محیطی بـا فضـاهاي   

در ارتباط است. بحث ها، مذاکرات، عمل کردن، اعتراض کردن و تقاضاها همـه در  عمومی 
اجتماع رخ می دهند. شهروندي زیست محیطی این عناصر سنتی را به اشتراك مـی گـذارد.   
شهروندي زیست محیطی می تواند بحث کند، اعتراض کند، تقاضا کند، و همه ي ایـن هـا   

این؛ شـهروندان زیسـت محیطـی مـی داننـد کـه عمـل         در اجتماع اتفاق می افتد. عالوه بر 
خصوصی آنان داراي الزامات عمومی می باشد. از نگاه شهروندان زیست محیطـی همـه ي   
اعمال ما اعمال اجتماعی و عمومی هستند. حتی مواردي که از خانـه نشـأت مـی گیـرد، از     

ردي که بـراي تـامین   غذایی که در خانه می پذیم، سرما وگرمایی که به خانه می دهیم و موا
مایحتاج خود براي خانه می خریم(همه ریشه ي اجتماعی دارند). همه ي ایـن تصـمیمات   
ظاهرا خصوصی، داراري الزامات زیست محیطی هستند. بنابراین شهروندي زیست محیطی 

  ).283نوعی از شهروندي فضاهاي عمومی و فضاهاي خصوصی است(همان ، 
 عرصـه هـاي   در محیط زیست مسئله به جدي توجه ازآغ 1980و اوایل دهه  1970دهه 

 تکنیکـی  مسـائل  بـه  پـرداختن  با که صرفا زود متوجه شدند بسیار متخصصان اما بود، علمی

 آغـاز  بـا  مـی رسـد   نظر شوند. به مسئله مواجه با به درستی توانست نخواهند محیط زیستی

تاثیر  آن با سلوك نحوه و بر محیط زیست نوعی به که مسائلی دیگر به دانشمندان توجه عطف
 به که است یک دهه از بیش .مد نظر قرارگرفت که بود عناصري از یکی جنسیت می گذارند،

 فراموش نباید شده است. جنسیت و محیط زیست توجه ویژه اي مبذول عامل دو بین تعامل

 زیـرا  نیسـت  آسـانی  جوامع شهري شـده امـروزي کـار    در ویژه به نکته این دریافت که کرد

 فاصـله  ممکن می سازد به نحو معنی داري، را آنان زندگی ادامه که منابعی از مردم از بسیاري

 بـراي  را کـه  مـوادي  دیگـر  و آب انرژي، غذا، مانند منابعی میان موجود فیزیکی فاصله دارند.

رابطـه   ایـن  کـه درك  می شـود  باعث امروزي، شهري جامعه و است ضروري ما حیات تداوم
 و فیزیولـوژي  که است باور براین )Susan Buckingham Hatfield( هاتفیلد نباشد. آسان چندان
 حتـی  می نماید. مستعدتر جامعه و محیط زیست بین درك رابطه براي را او زن، زندگی نحوه

 دربـاره  و داشـته  برعهده را خانواده غذاي نقش خرید که هستند زنان هنوز جامعه شهري، در

 بـین  در بـه ویـژه   امـر  هستند. این خود حساس خانواده اعضاي براي سالم و پاك غذاي تهیه

 بـه  بخصـوص  کـه  نیـز زنـانی   و متعلق انـد  طبقات اجتماعی و اقشار ترین پایین به که زنانی

 بـه  نقش هاي اجتماعی .است معنی دارتر تعلق دارند، )local communitiesاجتماعات محلی(
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 از آنچـه  و می نماید تلقی مردانه و زنانه جامعه که را آنچه یعنی جنسیت، وجه اجتماعی شده

 و محـیط زیسـت   فهم پی در که کسی هاتفیلد زعم است. به مرتبط می رود، مرد انتظار یا زن
 مثـل  عواملی وسیله به که جامعه اي که باشد داشته توجه باید است، یک جامعه در آن مسائل

 نوعی به نیز محیط زیستی مسایل باره در است، قشربندي شده )gender( جنسیت و نژاد طبقه،

 رابطـه  از ). هنگامی کـه 135-134: 1390،سرایید و علیرضانژابازمی تاباند( را قشربندي این

 متبـادر مـی شـود    ذهن به که نظریه اي اولین می گوییم، سخن جنسیت و محیط زیست بین

 عنـوان  بـه  هـم  و طبیعت -جامعه روابط بر آنالیزي به عنوان هم اکوفمنیسم است. اکوفمنیسم

 ارائـه  بـراي  اکوفمنیسـم  کـه  اسـت  معتقـد  هاتفیلد .رشدکرد رابطه این تغییر نسخه اي براي

 عبارتنـد  حوزه دو این نمود، رشد حوزه دو در طبیعت-جامعه روابط به منظور آنالیز دیدگاهی

  اکوفمنیسم هاي اجتماعی. و از: اکوفمنیست هاي فرهنگی
 جـو،  صـلح  دهنـده،  پـرورش  بیشـتر  واقع در زنان که است وربا این بر فرهنگی فمینیسم

هسـتند. در واقـع    نزدیک تر طبیعت به بیشتري اندازة به مردان به نسبت و اند همکاري کننده
تأکید عمده بر این است که زنان، حامی بالقوه سیاست هاي زیست محیطی هسـتند و بـین   

زیست شـکل گرفتـه انـد، پیوسـتگی     زنان و جنبش هایی که در راستاي حفاظت از محیط 
 شود وجود دارد باعث می طبیعت و زنان و مثبتی که بین عمیق بسیار پیوند وجود دارد. و این

 در کـردن  زندگی قصد باشند. اگر مردان محیط زیست درمقایسه با براي بهتري مدافعان زنان

 بـه  بایـد  آن هـا،  بـین  روابط بهتر دیدن براي ها، رشته از پیوند بسیاري براي داریم را 21 قرن

 براي باید زنان کنیم. استفاده زنان دانش از شویم و متوسل آن ها مشارکت و زنان هاي توانایی

 هـاي  روند به را خود توجه و ابراز کنند قاطعیت با را خود نظر طبیعت، با صلح به یابی دست

دارنـد(رحمانی و مجیـدي،    معطـوف  شـود  می زیست محیط نابودي باعث که گیري تصمیم
1388 :18-24.( 
تحـت   مقهـور و  هـر دو  طبیعـت  و زنـان  که بدان دلیل اکوفمنیست هاي اجتماعی نظر به
ایفـا   کـه  نقش هـایی  خالل از زنان است، حاکم بدان سلطه مردانه که هستند جامعه اي سلطه

 آنان زیرا قراردارند، طبیعت از سخن گفتن براي بهتري موقعیت در مردان با درمقایسه کنند می

 نوعی را نزدیکی این می توان از این رو .ندهست شریک بودن سلطه تحت تجربه در طبیعت با

اکوفمنیسـت هـاي    حوزه سه اکوفمنیسم بر حوزه هاي نظري ساتن اما دانست. بنیاد اجتماعی
 تمـاعی اکوفمنیست هـاي اج  نیز، او را می افزاید. به زعم جهان سومی و سوسیالیست لیبرال،

 طبیعـت  از فاصـله گـرفتن   بـه  قـادر  نقش هاي اجتماعیشان کمتـر  به دلیل زنان، که معتقدند

ــانژاهستند( ــرایید و علیرض ــن(138-137: 1390،س  که ستا ) معتقدDunckelman). دانکلم
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ــیط ز  جامعه نمیا طتباار اول، هنگا در گرچها ــانی و محـ  جنسیت نظر از فیزیکی یستانسـ
 دانمر هم و نناز هم مشابهی هشیو به سدر می نظر به که اي گونه به د،شو می تلقی خنثی

 هیچ به بطهرا ینا که دبر پی انتو می تر قیقد سیربر با لیو ،هدد می ارقر تأثیر تحترا 
  بدین دانمر و نناز نمیا بطروا ینا متمایز فرهنگی -جتماعیا ساخت. نیست جه خنثیو

 می عمل تیومتفا  گونه ، بهجنس دو ايبر فیزیکی محیط و ادفرا نمیا طتباار که ستا معنی
 ) وPreferencesت(ترجیحا. کنند رفتاوت رمتفا لیلد دو به ننداتو می دانمر و ننازکند. 
در  وت) تفاBackground variablesاي( مینهز يهمچنین متغیرها و ها آن يها شنگر

 ردمو در ادفرا يها نیانگر و ها غدغهد در دجومو وتتفا شامل کهت و نگرش ها: ترجیحا
 محیط يها فعالیت بر ها آن اريگذ ان ارزشمیز ) وClimate changesوهـوایی(  ات آبتغییر

  ).152: 1395(صالحی و همکاران، ستا ستانهدویست ز
  

  هاي تحقیق فرضیه .3
بین جنسیت و شهروندي زیست محیطی رابطه معناداري وجود دارد(بین جنسـیت و    ـ

  محیطی رابطه معناداري وجود دارد)بهبود شرایط زیست 
بین محل سکونت و شهروندي زیست محیطی رابطه معناداري وجود دارد.(بین محل  ـ

  سکونت و بهبود شرایط زیست محیطی رابطه معناداري وجود دارد.)
بین تأهل و شهروندي زیست محیطی رابطه معناداري وجود دارد.(بین تأهل و بهبـود   ـ

  معناداري وجود دارد)شرایط زیست محیطی رابطه 
  

  ۀ پژوهشپیشین .4
 ستکها گرفته رتصو ییاگر طبیعت يهادیکررو از یکی ردمو در تتحقیقا از ايمجموعه

 و ها ارزش بر جنسیت متغیر تأثیر. ستا نشد جتماعیا و جنسیتی يها نقش بر مبتنی
 ،سن نظیراي( مینهز حصطالا به يمتغیرها یگرد اههمر به ،محیطی یستز يها شنگر

رد مو یستز محیط شناسی جامعه زهحو در پیشین تتحقیقا در اره)همو... و تتحصیال
ــی(سا گرفته ارقر سیربر و مطالعه  که نشا مطالعه در )Lowe and Pinheyت؛ لـــووي و پینهـ

 ارقر نموآز ردمو "محیطی یستز حفاظت"ردمو در  دن رابو ستاییرو -يشهر يها وتتفا
 در. دارد دجوو بطهرا محیطی یستز رفتار و جنسیت بین که سیدندرنتیجه  ینا به ،ندداد

ــوزلر(  ،یگرد اي مطالعه ــچاهن و ه  تعهد" و جنسیت بین پیوستگی )Schahn and Hozlerاس
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. یافتند ستدمتغیر  دو ینا بین داريمعنا بطهرا به و نددکر سیربر را "بیانگر دخو عملی
 دارا را "بیانگر دخو عملی تعهد از باالیی سطح نناز که داد ننشا هشد دیا نتایج تحقیق

 نماینـدگان : زنـان "). دانکلمن در تحقیق خـود بـا عنـوان    1395(صالحی و همکاران: هستند
نشان داد کـه از آغـاز تـاریخ بشـر زنـان بصـورت جـدي در         "سالم محیط یک تغییر براي

ه حفاظت و استفاده از محیط زیست تالش هاي زیادي انجام داده اند و نقش مهمی بر عهـد 
). برخالف تحقیقات داخلی و خارجی انجـام شـده؛ آقـاي    Dankelman:2013 :8( داشته اند

بررسی نقش جنسیت در جهت گیري هاي زیست  "صالحی و همکارن در تحقیقی با عنوان
به این نتیجه رسیده انـد کـه جنسـیت متغیـر تاثیرگـذاري بـر روي        1395در سال  "حیطیم

 1395). خانم جـدا در سـال   158: 1395کاران، نگرش زیست محیطی نیست(صالحی و هم
زنان در توسعه پایدار زیست محیطی (مطالعه موردي نقش زنـان در   "در  پژوهشی با عنوان

از منظر تمایالت فطري، زنان تمایل بیشتري به ) بیان می کنند که شرکت پاالیش نفت تهران
ادگی زن به منزلـه حـافظ   اجتماعی و خانو -حفظ محیط زیست دارند و از دیدگاه تاریخی 

محیط زیست شناخته شده است و از طرفی خطرات ناشی از آلودگی محیط زیسـت بیشـتر   
لذا حساسـیت   ؛بدلیل نوع فعالیتشان و ارتباط بیشتر آنان با محیط زیست. متوجه زنان است

). 1: 1395جـدا،  (بیشـتر اسـت   مردانجامعه زنان به حفاظت از محیط زیست در مقایسه با 
 زیست که با محیط پایدار توسعه در زنان با عنوان نقش1392ي در تحقیقی که در سال اکبر

 و عملـی  جهـان، اقـدامات   کشـور  50 بـراي  جهـانی  هاي ارزش پیمایش هاي داده از استفاده
مورد بررسی قرار داده اسـت بـه ایـن نتیجـه      محیطی زیست مسائل مورد  را زنان تشکیالتی
و  زیسـت  محـیط  از حفاظت در عملی اقدامات مردان از بیشتر کشورها اکثر در زنان رسید که
 اسـپانیا،  نـروژ،  کشورهاي پیشرفته مثل در روند دهند، که این می انجام منابع از بهینه مصرف

بـنگالدش،   کشـورهاي  در و تنهـا  باشـد  مـی  بیشـتر  ژاپن... و استرالیا نیوزیلند، اتریش، فالند،
 انجـام  زیسـت  محـیط  از حفاظـت  در عملی اقدامات زنان از بیشتر مردان هند، و پرو نیجریه،

). و نیز در تحقیقی که با عنوان اثرات اجراي برنامه هاي آموزشی 46: 1392،اکبري( دهند می
بـا   1392زیست محیطی بر طبیعت گردي، توسط سید محمد شبیري و همکـاران در سـال   

فته، به این نتیجه رسیده اند کـه آمـوزش   نفر از دختران و پسران انجام گر 100نمونه آماري 
در فضاي آزاد(خارج از مدرسه، به عنوان مثال رسانه ها و چیزهاي دیگر) تـاثیر بسـزایی در   
تغییر رفتار محیطی دانش آموزان، ایجاد خواهـد نمـود. ایـن تغییـر در بـین دختـران بیشـتر        

  .)1392محسوس می شود(شبیري و همکاران:
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  شناسی تحقیق روش .5
سال ساکن در مناطق شهري تهـران   60تا 18یعت آماري تحقیق حاضر شامل افراد باالي جم
نفـر زن و   2900320نفـر اسـت کـه    5920930برابـر   1390باشد که براساس آمار سـال  می

). بـراي تعیـین حجـم    1390نفر مرد هستند(سرشماري عمومی نفوس و مسـکن   3020610
نفر به عنوان حجم نمونه انتخـاب  384نتیجه تعداد نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و در 

)به عنـوان منـاطق   19-11-3گانه تهران، سه منطقه(22شد، به این صورت که از میان مناطق 
باال، متوسط، پایین طبقه بندي شده اند و براي رسیدن بـه افـراد مـورد نظـر از میـان روش      

ــه ــالی(نمون ــري احتم ــژوProbabilitySamplingگی ــن پ ــه) ، در ای ــري هش، از روش نمون گی
اي استفاده شده است. همچنین قابـل ذکـر اسـت کـه بـراي سـنجش       اي چند مرحله خوشه

شهروندي زیست محیطی شهروندان، ما از سه متغیر دانش زیست محیطـی، رفتـار زیسـت    
  محیطی و نگرش زیست محیطی استفاده کردیم.

  
  ها . یافته6

  جنس . توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب1جدول

  جنس فراوانی مطلق  درصد

  مرد 200  1/52

  زن 184 9/47

 کل 384 0/100

  
) بیانگر توزیع فراوانی و درصدي پاسـخگویان برحسـب جـنس مـی باشـد،      1جدول (
درصـد) از   1/52نفـر(  200نفر می باشد که  384هاي جدول فوق حجم نمونه  براساس داده

  دهند. را زنان تشکیل میدرصد)  9/47نفر ( 184حجم نمونه را مردان  و 
نفـر   155درصد) از حجم نمونه را افراد مجرد،  8/51نفر ( 199ها  همچنین براساس داده

دهنـد.   درصد) را افراد طالق گرفته تشکیل مـی  8/7نفر ( 30درصد) را افراد متاهل و  4/40(
پاسخگویان داراي سطح تحصیالت دیپلم و باالتر بودند  از لحاظ تحصیالت؛ بیشترین تعداد

درصد) پاسخگویان را تشکیل می دادند؛ درحالی که کمترین تعـداد پاسـخگویان    9/65که (
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 128درصد پاسخگویان را تشـکیل مـی دادنـد. و نیـز      9/3مربوط به سایر(حوزه....) بود که 
درصـد) در منطقـه یـازده و     3/33نفر ( 128درصد) از حجم نمونه در منطقه سه،  3/33نفر(
  درصد) در منطقه نوزده ساکن می باشند. 3/33نفر( 128

  . توزیع فراوانی و درصدي متغیر دانش زیست محیطی2جدول 
  جنسیت

  دانش زیست محیطی
  

 کل زن مرد

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  9/3  15  1/3  12  8/0 3  کم

  8/75  291  4/35  136  4/40  155  متوسط

  3/20  78  4/9  36  9/10  42  زیاد

  100/0  384  9/47  184  1/52  200  کل

  
جدول فوق بیانگر توزیع فراوانی و درصدي متغیر دانـش زیسـت محیطـی بـر حسـب      

درصد پاسخگویان، دانش زیسـت محیطـی    9/3جنس می باشد. بر اساس نتایج این جدول 
« محیطـی آن هـا بـه مقـدار     درصد پاسخگویان، دانش زیست  8/75، »کم « آن ها به مقدار 

  می باشد.» زیاد«درصد پاسخگویان، دانش زیست محیطی آنان به مقدار  3/20و » متوسط

  توزیع فراوانی و درصدي متغیر رفتار زیست محیطی . 3جدول

  جنسیت
  رفتار زیست محیطی

 کل زن مرد

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  3/7  28  9/2  11  4/4 17  کم

  6/73  283  2/32  124  4/41  159  متوسط

  1/19  73  8/12  49  3/6  24  زیاد

  100/0  384  9/47  184  1/52  200  کل
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جدول فوق بیانگر توزیع فراوانی و درصدي متغیر رفتـار زیسـت محیطـی بـر حسـب      
درصد پاسخگویان، رفتار زیست محیطی آن  3/7جنس می باشد. بر اساس نتایج این جدول 

« درصد پاسـخگویان، رفتـار زیسـت محیطـی آن هـا بـه مقـدار         6/73، »کم « ها به مقدار 
  می باشد» زیاد«درصد پاسخگویان، رفتار زیست محیطی آنان به مقدار  1/19و » متوسط

  . توزیع فراوانی و درصدي متغیر نگرش زیست محیطی4جدول 
  جنسیت

 
  نگرش زیست محیطی

  

 کل زن مرد

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  3/2  9  3/2  9  0/0 0  کم

  3/81  312  8/39  153  4/41  159  متوسط

  4/16  63  7/5  22  7/10  41  زیاد

  100/0  384  9/47  184  1/52  200  کل
  

جدول فوق بیانگر توزیع فراوانی و درصدي متغیر نگرش زیسـت محیطـی بـر حسـب     
درصد پاسخگویان، نگرش زیست محیطـی   3/2جنس می باشد. بر اساس نتایج این جدول 

« درصد پاسخگویان، نگرش زیست محیطـی آن هـا بـه مقـدار      3/81، »کم« به مقدارآن ها 
  می باشد.» زیاد«درصد پاسخگویان، نگرش زیست محیطی آنان به مقدار  4/16و » متوسط

  آزمون تفاوت میانگین متغیر وابسته وابعاد آن برحسب جنسیت .5جدول
 متغیر وابسته و ابعاد آن متغیر جنس تعداد میانگین آماره تی  سطح معناداري

01/0 76/3-  
  مرد  200  14/173

  زن  184  02/182  شهروندي زیست محیطی

01/0 60/1 
 مرد 200 20/42

  دانش زیست محیطی
 زن 184 11/41

01/0 10/6- 
 مرد 200 37/56

  رفتار زیست محیطی
 زن 184 25/65

01/0  86/1- 
  نگرش زیست محیطی  مرد 200 13/47
  زن 184  16/48
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هاي شهروندي زیسـت محیطـی   خروجی آزمون دو گروه مستقل جهت مقایسه میانگین
آمده است. جدول فوق بیانگر پنج آزمون  6وابعاد آن در بین مردان و زنان در جدول شماره 

تی تست می باشد که بر اساس آزمون اول، میـانگین شـهروندي زیسـت محیطـی در بـین      
شد؛ با ) می05/0(کمتر از  01/0معناداري مردان کمتر از زنان می باشد و از آنجایی که سطح 

لذا این تفاوت معنادار بوده و قابلیت تعمیم بـه کـل جامعـه آمـاري مـا را دارد. شـهروندي       
زیست محیطی متغیر وابسته این تحقیق می باشد که سه متغیر دانش زیست محیطی، رفتـار  
زیست محیطی و نگرش زیست محیطی ابعاد آن را تشکیل می دهند و در جدول فوق ایـن  

  اط گذاشته شده است.ابعاد با جنسیت در ارتب

  . آزمون تفاوت میانگین6جدول شماره
  بین جنسیت پاسخگویان و شهروندي زیست محیطی

  آزمون  میانگین  تعداد  جنس/شهروندي زیست محیطی
 =3.757t -  182  184  زنان

 S=0/000  173  200  مردان

  
زنان بررسی حاصل از آزمون تی بیانگر آن است که میانگین شهروندي زیست محیطی  

بدین معنا که زنان به . از طرفی سطح معناداري مطلوب است. است 173و مردان  182برابر 
  طور معناداري بیش از مردان به شهروندي زیست محیطی اهمیت می دهند.

  آزمون تعقیبی توکی میان منطقه سکونت. 7جدول
  برحسب مقایسه میانگین متغیر شهروندي زیست محیطی

  سطح معناداري  میانگیناختالف   وضعیت تاهل
  منطقه سه                                       منطقه یازده

  منطقه نوزده
*80/16  
*82/30  

01/0  
01/0  

  منطقه یازده                                     منطقه سه
  منطقه نوزده

*80/16-  
*02/14  

01/0  
01/0  

  منطقه سه   منطقه نوزده                                
  منطقه یازده

*82/30-  
*02/14- 

01/0  
01/0  
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آزمون هاي تعقیبی (در اینجا آزمون توکی) بیان مـی کنـد کـه اخـتالف میـانگین متغیـر       
شهروندي زیست محیطی بین کدام منطقه هاي مسکونی معنادار است. درواقع مناطق یک و 

  دو سه را به صورت دو به دو با یکدیگر مقایسه می کند.
) با توجه به سطح معناداري هاي موجود، سطح معنـاداري  7اساس نتایج جدول فوق( بر

می باشد و  05/0بین افراد ساکن در منطقه سه و یازده، سه و نوزده و یازده و نوزده کمتر از 
معنادار است به این صورت که شهروندي زیست محیطی افراد منطقـه سـه بیشـتر از افـراد     

شهروندي زیست محیطی افراد منطقـه یـازده بیشـتر از افـراد منطقـه      منطقه یازده و نوزده و 
  نوزده می باشد و این اختالف قابلیت تعمیم دهی به کل جامعه آماري ما را نیز دارد.

  نمونه مستقل شهروندي زیست محیطی دو  t. نتایج آزمون 8جدول
  حسب جنسیت در منطقه باال بر

  آزمون  میانگین  تعداد  جنس/شهروندي زیست محیطی
 T= -2.07  197  62  زنان

 Sig=0/04  190  66  مردان

  
بررسی حاصل از آزمون تی بیانگر آن است که میانگین شهروندي زیست محیطی زنـان  

بـدین  . از طرفی سطح معناداري مطلـوب اسـت  . است 190و مردان 197) برابر 3منطقه باال(
منطقـه سـه بـه شـهروندي زیسـت      معنا که زنان منطقه سه به طور معناداري بیش از مردان 

  محیطی اهمیت می دهند.

  آزمون تعقیبی توکی میان وضعیت هاي تاهل .9جدول
  برحسب مقایسه میانگین متغیر شهروندي زیست محیطی

  سطح معناداري  اختالف میانگین  وضعیت تاهل
  مجرد                                              متاهل

  طالق گرفته
*61/10  

32/7-  
01/0  
22/0  

  متاهل                                              مجرد
  طالق گرفته

*61/10-  
*94/17-  

01/0  
00/0  

  طالق گرفته                                       مجرد
  متاهل

32/7  
*94/17  

22/0  
01/0  
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میـانگین متغیـر   آزمون هاي تعقیبی (در اینجا آزمون تـوکی) بیـان مـی کندکـه اخـتالف      
شهروندي زیست محیطی بین کدام وضعیت هاي تاهل معنادار اسـت. درواقـع سـه وضـع     

  تاهل مجرد، متاهل و طالق گرفته را را به صورت دو به دو با یکدیگر مقایسه می کند.
) با توجه به سطح معناداري هاي موجود، سطح معنـاداري  9بر اساس نتایج جدول فوق(

هل و همچنین سطح معناداري بین افراد متاهل و طالق گرفتـه کمتـر از   بین افراد مجرد و متا
می باشد و معنادار است به این صورت که شهروندي زیسـت محیطـی افـراد مجـرد      05/0

بیشتر از افراد متاهل و شهروندي زیست محیطی افراد متاهل بیشتر از افراد طالق گرفته مـی  
  ل جامعه آماري ما را نیز دارد.باشد و این اختالف قابلیت تعمیم دهی به ک

  
  گیري . نتیجه7

 رشد براي مهمی عامل زنان که است داده نشان جوامع از تعداد زیادي در شده انجام مطالعات

 اثبـات  بـه  خوبی به خانواده در گذاري سرمایه و انداز پس در آن ها توانایی . هستند توسعه و

 در ریـودوژانیرو  در )uncedزیسـت(  محـیط  و توسعه روي ملل سازمان است. اجالس رسیده

 دسـت یـابی بـه    در زنان قاطع نقش بود. زیرا جهان سراسر زنان براي مهمی اتفاق 1992سال

باشـد،   پایـدار  محیطـی  زیسـت  و اقتصـادي  اجتمـاعی،  طور به که را توسعه از متفاوت نوعی
 تأکید مورد بیشتر ي توسعه و زیست محیط مدیریت در را آنان اساسی سهم و کرد بازشناسی

محیطـی   زیسـت  نظـر  از زنـان  کـه  دارد وجود مدارکی )Hemmatiهماتی( نظر دارد. طبق قرار
 قبیـل بازیافـت   از زیست محیط از حفاظت هاي فعالیت در بیشتر و ترند آگاه مردان به نسبت

 ...و محـیط زیسـت   بـا  سـازگار  کاالهاي آگاهانه خرید زائد، مواد از مجدد استفاده زائد، مواد

حفظ  به طبیعت از زنان دانش تاریخی طور به که کنند می بحث ها هستند. اکوفمینیست درگیر
 را در طبیعت و زنان تاریخی از کشی بهره و تسلط اکوفمینیستی کند. نظریه می کمک زندگی

 دیدگاه اساس این است. بر گرفته نظر در توسعه قربانیان را دو هر و کرده ترسیم یکدیگر کنار

 نشـان  نیز سیاسی فمینیست هاي اکولوژیست رساند. می آسیب زنان به طبیعت، به آسیبی هر

 و گیاهـان  هـا،  بوته درباره بذرها، عمیقی دانش توسعه حال در کشورهاي در زنان که اند داده
 و باال به پایین از توسعه فرایند و رهیافت یک در دارند. بنابراین طبیعی منابع کل در و درختان
 به و کل در توسعه کلیدي عنصر که ي توسعه حال در کشورهاي زنان در جنسیت، به حساس

  .هستند زیست محیط از زمینه حفاظت در ویژه
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شـهروند   384نتایج آماره هاي توصیفی متغیرها به این صورت بوده اسـت: از مجمـوع   
نفـر   184درصد) از حجم نمونـه را مـردان  و    1/52نفر ( 200مورد مطالعه در این پژوهش 

درصـد) از حجـم    8/51نفـر (  199دهند. و از این تعـداد  درصد) را زنان  تشکیل می 9/47(
درصـد) را افـراد    8/7نفر ( 30درصد) را افراد متاهل و  4/40نفر ( 155نمونه را افراد مجرد، 

درصـد داراي تحصـیالت    8/25دهند. بیشتر افراد مورد بررسی یعنی طالق گرفته تشکیل می
)مـی باشـد. اکثـر افـراد در     0کمترین درصد مربوط به بی سواد ها می باشد کـه ( لیسانس و 
قرار داشته اند. همچنین بیشترین تعداد پاسخگویان شاغل می باشـند کـه    30-18گروه سنی

درصد) پاسخگویان را تشکیل می دهند؛ درحـالی کـه کمتـرین تعـداد پاسـخگویان       1/39(
درصد پاسخگویان را تشـکیل مـی    8/7ود که هر یک مربوط به افراد خانه دار و بازنشسته ب

 3/33نفـر (  128درصد) از حجـم نمونـه در منطقـه سـه،      3/33نفر ( 128دادند. و همچنین 
  درصد) در منطقه نوزده ساکن می باشند. 3/33نفر ( 128درصد) در منطقه یازده و 

طی و یا به در یک جمع بندي کلی می توان گفت میزان مشارکت زنان در امر زیست محی
عبارتی دیگر میزان شهروندي زنان باالتر از مردان است(همانطور که در روش تحقیق ذکر شد 
براي سنجش شهروندي زیست محیطی از سه متغیر دانش و نگرش و رفتار زیست محیطی 
استفاده شده است که زنان نسبت به مردان نمره باالتري گرفته اند، و نیز گویه هایی که سطح 

 با سازگار کاالهاي آگاهانه خرید زائد، مواد از مجدد افراد را می سنجید از قبیل استفادهرفتار 

محیط، بستن شیر آب هنگام مسواك زدن، تفکیک زباله ها، خاموش کردن چراغ هاي اضافی 
)، شهروندي زیست محیطی منطقـه  11،19، 3و... می باشد)همچنین در بین سه منطقه تهران(

بوده که در این منطقه هم زنان نسبت به مردان ارتباط بهتري با زیست محیط سه از همه باالتر 
داشته اند که از دالیل بین منطقه اي و همچنان که از داده هاي تحقیق برمی آید؛ می توان به 

تهران در زمینه زیست محیط اشاره کـرد، همچنـین   3آگاهی و دانش باالي شهروندان منطقه 
بین سواد و آموزش زیست محیطی و اخـالق زیسـت محیطـی    که نشان می دهد  تحقیقات

رابطه مستقیمی وجود دارد، و از آنجایی که سطح سواد و دانش مناطق باالي شهر به نسبت از 
  باالتر است شاید دلیلی دیگر بر تایید این نتیجه باشد. 19و  11مناطق 

 نگـرش  اسـاس  بـر  که دهند می تشکیل زنان را جمعیت شهري با توجه به اینکه نیمی از

 همکاري و مشارکت توانند و می خود دارند، زیست محیط با نزدیک تري ارتباط اکوفمینیستی

 معنی به زنان مشارکت و همکاري. باشند داشته عهده بر خود زندگی بستر حفظ در اي سازنده

 اقتصـادي،  امور در و اجرا گیري تصمیم مشاوره، هم فکري، از اعم آنان ي جانبه همه دخالت



 17   و دیگران اصغر احمدي

 مـدیریت جامعـه   فرآینـد  در تـا  دهـد  می امکان آنان به که است ...و محیطی زیست سیاسی،

 گونـاگون  هـاي  عرصـه  در که نقشی به توجه با زنان. باشند داشته فعالی و همکاري مشارکت

 در بسیار تخصص و دانش داراي هستند؛ زنان زیست محیط بر بسیار گذاري تاثیر به قادر دارند،

 تهیه حیوانات، تربیت کشاورزي، در آنان هستند. نقش خود اطراف محیط با مرتبط مسائل مورد

 ...و خانوار خرید مصرف خانگی، هاي باغچه از مراقبت و کشت کویري، مناطق در ویژه به آب

 می باشند. زنان داشته خود اطراف زیست محیط بر بسیاري تاثیر توانند می و بوده رنگ پر بسیار

 حـال  این باشند. با داشته منابع بهینه مصرف و زیست محیط از حفاظت در مهمی نقش توانند

 در که چند هر باشد، نمی ملموس چندان محیطی زیست گیري تصمیم روندهاي در آنان نقش

 بـر  محیطی زیست هاي گیري تصمیم روندهاي در را تري پر رنگ نقش زنان اخیر هاي سال

 و آنان به الزم هاي آموزش ارائه و سازي تصمیم عرصه به زنان حال ورود این دارند. با عهده
 بر آنان گذاري تاثیر چگونگی زمینه در اطالعاتی دادن و محیطی هاي زیست آگاهی بردن باال

 و تخریب کاهشِ به زندگی محیط سطح در حداقل حدي تا تواند می زیست اطرافشان، محیط
 فرزنـدان  بـه  را ها آموزش و اطالعات این زنان عالوه نماید. به کمک زیست محیط آسیب به

و  زیسـت  محیط حافظ مختلف هاي عرصه در که شد خواهد تربیت نسلی و کرده خود منتقل
 زنان، هنوز توانمندسازي و جنسیتی برابري موضوع پذیرش رغم بود. بنابراین خواهد طبیعت

 تصمیم با مشاغل مرتبط در مردان و زنان بین چشمگیري فاصلهء گیري، تصمیم سطوح در هم

  دارد. وجود سازي تصمیم و گیري
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