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چکیده

ــهر  ــازی در ش ــبکه های مج ــران ش ــن کارب ــت محیطی در بی ــواد زیس ــوای س ــی محت ــدف بررس ــا ه ــق ب ــن تحقی  ای

تبریــز انجــام شــده اســت. نــوع تحقیــق كاربــردی  و روش ایــن تحقیــق پیمایشــی اســت. جامعــۀ آمــاری شــامل 

شــهروندان 15 تــا 59 ســالۀ شــهر تبریــز اســت کــه از شــبکه های اجتماعــی مجــازی اســتفاده می کننــد. محاســبۀ 

ــه  ای  ــری، خوش ــت. روش نمونه  گی ــر گرف ــر را در ب ــًا 384 نف ــران تقریب ــول کوک ــتفاده از فرم ــا اس ــه ب ــم نمون حج

چندمرحلــه ای اســت. بــرای گــردآوری داده هــا، از پرسشــنامۀ محقق ســاخته بــا لحــاظ محلی نگــری و بــرای تحلیــل 

داده هــا از ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفاده شــد. یافته هــای تحقیــق نشــان داد کــه شــهروندان درمــورد 

نگــرش و ســبک زندگــی زیســت محیطی بــه وضعیــت مطلــوب نزدیــک شــده اند و درمــورد دانــش زیســت محیطی 

ــد  ــزان تولی ــش زیســت محیطی، می ــش دان ــا افزای ــق نشــان داد ب ــج تحقی ــن نتای ــد. همچنی ــرۀ متوســط دارن نم

ــد.  ــز افزایــش می یاب ــوا نی محت

واژه های کلیدی  

سواد زیست محیطی، تولید محتوا، شبکه های اجتماعی، سبک زندگی
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مقدمه

در دهه هــای اخیــر بــه نظــر می رســید کــه بــا رشــد و پیشــرفت تمــدن بشــری و تبدیــل 

آن بــه جامعــۀ فراصنعتــی، جامعــۀ اطاعاتــی، جامعــۀ شــبکه ای و جامعــۀ مبتنــی بــر رونــد 

شهرنشــینی متراکــم، وضعیــت محیط زیســت در ســطح جهانــی بهبــود یابــد، امــا بــا گذشــت 

زمــان مشــخص شــد کــه نــه تنهــا محیط زیســت دچــار بهبــودی نشــده، بلکــه آلودگــی هــوا، 

ــی  ــوری و گیاه ــای جان ــیاری از گونه ه ــراض بس ــه انق ــد ب ــا تهدی ــراض ی ــاک و انق آب، خ

ــار آن  ــدل شــده اســت. شهرنشــینی و در کن ــه امــری عــادی ب و تخریــب محیــط طبیعــی ب

.)Spinola,2015: 397( الزام هــای شهرنشــینی، علــت اساســی تغییــرات محیطــی هســتند

ــه و باعــث  ــی شــکل گرفت ــن رهیافــت در نتیجــۀ پیچیدگی هــای تاریخــی- جغرافیای ای

ــن  ــاورزی و از بی ــی کش ــبز و اراض ــای س ــب فضاه ــهری و تخری ــیختۀ ش ــترش لجام گس گس

ــادی،  ــی- اقتص ــکات اجتماع ــی مش ــود عین ــت و نم ــهر، طبیع ــی ش ــی، فراخ ــن زیبای رفت

فرهنگــی و اکولوژیکــی شــده اســت کــه نه تنهــا موجبــات تغییــرات منطقــه ای، بلکــه باعــث 

تغییــرات زیســت محیطی و به هم خــوردن تعــادل اکولوژیکــی در ســطح جهــان شــده  

ــران، 1390: 40 و 17(. ــار ای ــز آم ــدی، 1390: 175؛ مرک ــت )نق اس

ــارد  ــر 7.542 میلی ــغ ب ــون بال ــه هم اکن ــان ک ــت جه ــش جمعی ــا افزای ــه ب ــرای نمون ب

اســت، فشــار زیــادی بــر محیــط طبیعــی مــی آورد. درمــورد ایــران بهتریــن ســند بــرای بررســی 

وضعیــت محیط زیســت ایــران گــزارش »ســازمان حفاظــت محیط زیســت« اســت کــه 

وضعیــت محیط زیســت کشــور را از ســال 1383 تــا 1392 در یــک دوره 10 ســاله پوشــش 

ــش 14  ــت کشــور در طــول دوره افزای ــه جمعی ــق نشــان می دهــد ک ــن تحقی می دهــد. ای

ــت، 1394: 2(.  ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــت )س ــته اس ــدی داش درص

ــت  ــاخص های محیط زیس ــوع زیرش ــت مجم ــه وضعی ــد ک ــان می ده ــزارش نش ــن گ ای

ــا  ــاز 100 تنه ــوع امتی ــرار دارد و از مجم ــۀ 83 ق ــان در رتب ــورهای جه ــن کش ــران در بی ای

ــه ترتیــب،  51.08 را کســب نمــوده اســت. همچنیــن ایــن گــزارش نشــان می دهــد کــه ب

چهــار زیرشــاخص زیســتگاه و تنــوع زیســتی بــا رتبــه 128، منابــع آب بــا رتبــه 117، اثــرات 

ســامت بــا رتبــه چهــار، و تغییــرات اقلیمــی و انــرژی بــا رتبــه 100 بحرانــی تریــن حــوزه هــای 

زیســت محیطی کشــور را تشــکیل می دهنــد )ســازمان حفاظــت محیط زیســت، 1394: 

.)15



119

دوره 15
 پیاپی 39
 پاییز 1400

تحلیل عوامل تولید محتوا و سواد زیست محیطی ...

 درخصــوص زیســتگاه و تنــوع زیســتی ایــران، پوشــش جنگلــی از 14.2 میلیــون هکتــار 

در ســال 1380 بــه کمتــر از 13.2 میلیــون هکتــار کاهــش یافتــه اســت )ســازمان حفاظــت 

محیط زیســت، 1394: 36( کــه مبّیــن کاهــش 7 درصــدی ســهم ســرانۀ ایرانیــان از جنــگل 

اســت. درخصــوص مراتــع نیــز رونــد کاهــش حجــم مراتــع را شــاهد هســتیم. علــت کاهــش 

حجــم مراتــع و جنگل هــا بــه نظــر ایــن گــزارش آتش ســوزی بــه دلیــل ســهل انگاری، چــرای 

ــع  ــۀ آفت کش هــا، دف ــح، ساخت وســاز، مصــرف بی روی ــۀ دام هــا، کشــاورزی ناصحی بی روی

غیراصولــی پــس ماندهــای شــهری، بهره بــرداری بی رویــه از چــوب و مراتــع، توســعۀ معــادن 

و صنایــع آالینــدۀ خــاک و شــوری خــاک اســت )ســازمان محیط زیســت، 1394: 39(.  

درخصــوص وضعیــت تبریــز نیــز وضعیــت بــه همین منوال اســت. طبــق گزارش ســازمان 

حفاظــت محیط زیســت تبریــز در مجمــوع زیرشــاخص های زیســت محیطی چهارمیــن شــهر 

در معــرض خطــر کشــور پــس از شــهرهای تهــران، مشــهد )بــه دلیــل خشکســالی های مفــرط 

ــازمان  ــرار دارد )س ــوده( ق ــیار آل ــوای بس ــا و ه ــل ریزگرده ــه دلی ــواز )ب ــا( و اه و ریزگرده

حفاظــت محیط زیســت، 1394: 3(. پــس زمانــی کــه وضعیــت کشــور در مجمــوع بحرانــی 

گــزارش می شــود، وضعیــت تبریــز بــه دلیــل قــرار گرفتــن در رتبــه چهــارم آلــوده تریــن شــهر 

ایــران کامــاً مشــخص اســت. 

حــال ســوال ایــن اســت کــه بــرای جلوگیــری از رونــد تخریــب محیط زیســت و آلودگــی 

منابــع حیــات )آب، خــاک، هــوا و غــذا( چــه بایــد کــرد؟ از نظــر محققیــن، یکــی از راه هــای 

حفــظ محیط زیســت، افزایــش آگاهــی عمــوم شــهروندان و به خصــوص مســئولین جوامــع 

 Capra,1996: 297, Orr, 1992,( ــد ــاد می کنن ــه ســواد زیســت محیطی ی ــه از آن ب اســت ک

.) Metcalf,2012 and Isaac-Márquez et al

 ســواد زیســت محیطی بــه معنــی افزایــش دانــش و صاحــب صاحیــت علمــی شــدن 

.)Hollweg et al, 2011( بــرای تمایــل بــه رفتــار مســئوالنه در قبــال محیط زیســت اســت

امــا ســوال ایــن اســت کــه افزایــش دانــش یــا ســواد زیســت محیطی بــه چــه طریــق 

ممکــن می شــود. آمــوزش و یــاد دادن اصــول حفاظــت از محیط زیســت یکــی از راه هــای 

ــت محیطی روی آن  ــواد زیس ــای س ــرای ارتق ــردازان ب ــیاری از نظریه پ ــه بس ــت ک ــم اس مه

ــمندان  ــکاران، 1386؛ هوش ــا و هم ــکاران، 1392؛ مصداقی نی ــادری و هم ــد )ق ــد دارن تاکی

مقــدم فــرد و همــکاران، 1395 و Kim et al,2017(. ســوری ن و تانــكارد ) 1381 ( معتقدنــد؛ 
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ــر  ــم ب ــا عمومی ســازی عل ــد. رســانه ها ب ــر بگذارن ــردم تأثی ــۀ م ــر عام ــد ب رســانه ها می توانن

جامعــه تأثیــر می گذارنــد. رســانه ها نگــرش مــردم را تغییــر نمی دهنــد، بلكــه روی  شــناخت 

ــر  ــه نظ ــم ب ــی مه ــه موضوع های ــد چ ــردم می گوین ــه م ــی  ب ــد؛ یعن ــر می گذارن ــا تأثی آنه

ــی، 1396(. ــری، دالور و فرهنگ ــریفی، مظف ــند )ش می رس

یکــی از راه هایــی کــه ارتقــای ســواد زیســت محیطی را در جهــان کنونــی ممکــن می کنــد، 

تولیــد محتــوای ســواد  آن  به دنبــال  و  اطاعاتــی  و  ارتباطــی  به کارگیــری شــبکه های 

ــزار بســیار مفیــد مــورد اســتفاده  ــوان یــک اب ــه عن ــد ب زیســت محیطی اســت کــه می توان

ــگ رســانه های  ــی و فرهن ــه ظهــور جامعــۀ تعامل ــرد. چــون ایــن شــبکه ها منجــر ب ــرار گی ق

ــه در درون شــبکه  ــوده ای اســت ک ــر مخاطــب عمومــی و ت ــی ب ــه مبتن جمعــی می شــود ک

باهــم تعامــل پویــا دارنــد. همــان طــور کــه کاپــرا هــم معتقــد اســت شبکه ســازی خصیصــۀ 

ــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار می کننــد  ذاتــی خــود حیــات اســت و همــۀ سیســتم های زنــده ب

ــد. پــس شــبکه های ارتباطــی  ــه شــراکت می گذارن و منافــع را در سرتاســر مرزهــای خــود ب

کــه بــر منطــق رابطــه قــرار دارنــد بــا تولیــد محتــوای مناســب، بهتریــن راه ارتقــای ســواد 

.)Capra,1996( زیســت محیطی اســت

امــا، ارتقــای ســواد زیســت محیطی در درون شــبکه های اجتماعــی نیازمنــد تولیــد 

محتــوای مناســب اســت؛ یعنــی بــرای آن کــه کنشــگران در درون شــبکه های مجــازی 

اجتماعــی بــه تولیــد محتــوای زیســت محیطی بپردازنــد تــا ســواد زیســت محیطی را 

افزایــش دهنــد بایســتی تولیــد محتــوا صــورت بپذیــرد، امــا ایــن تولیــد محتــوا بــه قــدر 

کافــی صــورت نمی پذیــرد و موانعــی در راه تولیــد محتــوا ســواد زیســت محیطی مفــروض 

اســت، چــرا کــه مســائل و موضوعــات نــه چنــدان جــدی و فاقــد ارزش چنــان بــه اشــتراک 

گذاشــته می شــود و از طــرف مخاطبیــن بازخــورد آن منعکــس می شــود کــه در بیــن تمامــی 

ــتند. ــازی هس ــای مج ــدۀ فض ــۀ گمش ــتی حلق ــای محیط زیس ــات، متن ه ــن محتوی ای

عــدم رغبــت کنشــگران فضــای مجــازی بــه تولیــد محتــوای ســواد محیط زیســت و بــه 

دنبــال آن عــدم به اشــتراک گذاری آن توســط کاربــران می توانــد ریشــه در عوامــل زیــادی از 

جملــه ســبک زندگــی، دانــش، دغدغــه و نگــرش زیســت محیطی و بســیاری از فاکتورهــای 

دیگــر باشــد.

 مســئلۀ مهــم هــم ایــن اســت کــه تــا بــه امــروز در ایــران تحقیــق مشــخصی صــورت 
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ــت  ــوزۀ محیط زیس ــدی در ح ــای تولی ــداد از پیام ه ــه تع ــه چ ــد ک ــان بده ــه نش ــه ک نگرفت

اســت، ولــی چیــزی کــه مشــخص اســت تعــداد کــم محتــوای تولیدشــده در ایــن زمینــه 

ــق،  ــن تحقی ــن رو مســئلۀ اساســی ای ــت موضــوع اســت. از ای ــزان اهمی ــا می ــاس ب در قی

ــر  ــد و اگ ــت محیطی مؤثرن ــواد زیس ــوای س ــد محت ــی در تولی ــه عوامل ــه: چ ــت ک ــن اس ای

تولیــد محتوایــی صــورت می گیــرد، ایــن محتــوا درراســتای کدام یــک از بخش هــای 

ــر را دارا هســتند؟ چــه  ــدام عامــل / عوامــل نقــش مؤثرت ســواد محیط زیســتی اســت؟ ک

راهکارهــای کاربــردی ای را می تــوان بــرای رفــع ایــن عوامــل بــه کار گرفــت تــا تولیــد محتــوا 

صــورت پذیــرد؟  

پیشینۀ پژوهش

ــگ زیســت محیطی  ــر مؤلفه هــای ارتقــای فرهن ــی ب ــی و شــبیری )1394( در تحلیل همت

ــگ و  ــه فرهن ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــیراز( ب ــهر ش ــهروندان ش ــوردی: ش ــۀ م )مطالع

ــا متغیرهــای امکانــات و خدمــات ارائــه شــده، احســاس کارآمــدی  ســواد محیط زیســتی ب

و آمــوزش زیســت محیطی رابطــه ای معنــی دار و مثبــت دارد و بــا متغیرهــای دانــش 

ــت.  ــی دار اس ــه ای غیرمعن ــی دارای رابط ــار اجتماع ــتی و هنج محیط زیس

ــن  ــر، الی ــای وایب ــتفاده از نرم افزاره ــۀ اس ــی رابط ــه بررس ــبیری )1394(، ب ــی و ش رضائ

ــای   ــاس یافته ه ــد. براس ــجویان پرداخته ان ــت محیطی دانش ــواد زیس ــا س ــتاگرام ب و اینس

ــری  را  ــان ســطح  باالت ــه آگاهــی آن ــار دانشــجویان نســبت ب ایــن پژوهــش، نگــرش و رفت

نشــان داد و ارتبــاط معنــی داری  بیــن اســتفاده از نرم افزارهــای  وایبــر، الیــن، اینســتاگرام 

ــه دســت نیامــده اســت. ــا آگاهــی، نگــرش و رفتارهــای  زیســت محیطی دانشــجویان ب ب

ــت محیطی  ــگ زیس ــوان »فرهن ــا عن ــی ب ــی )1391( در تحقیق ــر و فراهان ــی مهاج کمال

راهکارهــای توســعه گردشــگری پایــدار« بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه حفاظــت از 

محیط زیســت جــزء جدایــی ناپذیــر توســعه پایــدار محســوب می شــود. آنهــا بدیــن 

باورنــد کــه فرهنــگ عامــل تعییــن کننــده رفتارهــای افــراد یــک جامعــه اســت و رفتارهــای 

ــتند. ــتثنی نیس ــر مس ــن ام ــز از ای ــتی نی محیط زیس

مصداقی نیــا و همــکاران )1386( در مقالــه ای بــا عنــوان بررســی آگاهــی ســاکنین شــهر 

تهــران از آلودگی هــای زیســت محیطی و عــوارض بهداشــتی مربوطــه و تعییــن منابــع 

اطاعاتــی آنــان بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه تحصیــل کــردگان دارای مــدرک تحصیلــی 
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عالــی، ســاکنین غــرب و شــمال غــرب تهــران، زنــان بــه نســبت مــردان، جوانــان )18 تــا 20 

ســاله( بــه نســبت مســن ترها و کســانی کــه منبــع کســب اطاعــات آن هــا در ایــن مــورد 

رادیــو و تلویزیــون بــوده اســت، دارای آگاهــی بیشــتری درمــورد آلودگــی هــای محیط زیســت 

بوده انــد. همیــن طــور اطاعــات افــراد مــورد بررســی برحســب ســطح تحصیــات و منبــع 

کســب اطاعــات معنــی دار بــوده اســت. 

اســپینوال1 )2015( در مقالــه ای بــا عنــوان مقایســه ســواد محیط زیســتی میــان یادگیــری 

ــا روش  ــال2  ب ــلند پرتغ ــا ایس ــه مادری ــی ناحی ــدارس معمول ــناختی و م ــوم ش ــدارس ب م

ــن  ــه ای ــر ب ــری از 491 نف ــنامه و نمونه گی ــزار پرسش ــتفاده از اب ــی و اس ــه ای تطبیق مقایس

ــه  ــه محیط زیســت، نگــرش نســبت ب ــری شــده ب ــه معرفــت راهب نتیجــه رســیده اســت ک

ــواد  ــری س ــی در یادگی ــه اصل ــه مولف ــت س ــه محیط زیس ــبت ب ــار نس ــت، و رفت محیط زیس

محیط زیســتی هســتند.  

متکالــف3 )2102( در فرهنــگ ســبز: تاثیــر فرهنــگ کار زیســت محیطی4 معتقــد اســت 

پیش فرض هــای  می توانــد  مناســب  محیط زیســتی  آموزشــی  برنامه هــای  وجــود  کــه 

مشــترک دربــارۀ اهمیــت محیط زیســت را متحــول نمایــد کــه خــود ایــن موضــوع در مرحلــه 

ــد  ــان می ده ــه وی نش ــۀ مطالع ــد. نتیج ــر می ده ــتی را تغیی ــگ محیط زیس ــدی فرهن بع

ــاط مســتقیم و مثبــت  ــا فرهنــگ و ســواد محیط زیســتی ارتب کــه آمــوزش محیط زیســتی ب

ــر  ــر ســواد و فرهنــگ محیط زیســتی مؤث دارد. همچنیــن هدف گذاری هــای محیط زیســتی ب

اســت و حمایــت مدیریتــی از طــرح هــای محیط زیســتی بــا ســواد و فرهنــگ محیط زیســتی 

ارتبــاط معنــی دار و مثبــت دارد. 

ــل  ــت محیطی و عوام ــواد زیس ــی س ــدف بررس ــا ه ــی را ب ــلی5 )2009( پژوهش واریس

مؤثــر بــرآن در کشــور کــره جنوبــی انجــام داده اســت. نتایــج نشــان داد کــه میــان نگــرش و 

رفتــار ارتبــاط قــوی وجــود دارد ولــی میــان دانــش و رفتــار ارتبــاط ضعیــف تــر اســت. 

1.  Spinola

2.  Madeira Island region of Portugal

3.  Metcalf

4.  Green culture: The impact of employee environmental culture

5.  Varisli
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چاپمــن و شــارما1 )2001( در تحقیــق خــود نشــان داده انــد کــه نگــرش و دانــش 

ــرای  ــا ب ــی آنه ــی و آمادگ ــدی و فیلیپین ــال اول و دوم هن ــجویان س ــتی دانش محیط زیس

ــی  ــیوۀ زندگ ــر ش ــه تغیی ــر ب ــد منج ــت، می توان ــی محیط زیس ــای حام ــارکت در رفتاره مش

ــود.  ــا ش ــخصی آنه ش

چهارچوب نظری

از آنجــا کــه پدیده هــای اجتماعــی، تــک علتــی نبــوده و از علــل متکثــری، متأثــر 

می شــوند. تولیــد محتــوای ســواد زیســت محیطی نیــز بــه عنــوان یــک پدیــده اجتماعــی از 

علــل متعــدد و متکثــری ناشــی می شــود. بنابرایــن بــرای دســت یافتــن بــه عوامــل مؤثــر بــر 

تولیــد محتــوای ســواد زیســت محیطی، ســعی شــده از نظریــات مختلــف، اســتفاده شــود. 

نظریۀ هینز و همکارانش )1987(

نظریــه ای کــه هینــز2 و همکارانــش )1987(، مطــرح کرده انــد، شــباهت بســیار بــه 

نظریــۀ فیشــباین و آیــزن دارد )کاســاپگلو و ِاجویــت2002،3( ایــن الگــو براســاس بررســی 

ــای  ــی، متغیره ــی فراتحلیل ــن بررس ــت. در ای ــال 1970 اس ــه از س ــی از 128 مطالع فراتحلیل

ــد  ــارت ان ــه عب ــار محیط زیســتی در ســه طبقــه دســته بندی شــده اند ک ــده رفت ــن کنن تعیی

از: 1( متغیرهــای شــناختی؛ 2( متغیرهــای روان شــناختی؛ 3( متغیرهــای جمعیت شــناختی.

ــع کنتــرل،  در ایــن طبقه بنــدی، دانــش جــزء متغیرهــای شــناختی اســت. نگــرش، منب

ــۀ متغیرهــای روانشــناختی شــناخته  ــه منزل مســئولیت پذیری شــخصی و تعهــد شــفاهی ب

شــده اند. ســن، درآمــد، جنســیت و وضعیــت تأهــل از متغیرهــای جمعیت شــناختی انــد. 

در ایــن فراتحلیــل مشــخص شــده کــه تعهــد شــفاهی از مهمتریــن متغیرهایــی اســت کــه 

رابطــه ای نزدیــک بــا رفتــار واقعــی دارد. تعهــد بــا دانــش، مهــارت و شــخصیت افــراد مرتبــط 

ــرده اســت»دانش موجــود از مســأله« و  ــه دو مؤلفــه تقســیم ک ــز دانــش را ب اســت. هین

ــارۀ راه حل هــای رفتــاری و مؤثــر بــودن آنهــا«.  »دانــش درب

مهــارت، بــه توانایــی کاربــرد چنیــن دانشــی بــرای مســائل خــاص اطــاق می شــود، امــا 

1 . Chapman & Sharma

2 . Haynes

3 . Kasapoglu and Ecevit
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مهــارت خــود بــرای ارزیابــی رفتــار کافــی نیســت، بلکــه فــرد بایــد بخواهــد کارهــا را درســت 

ــخصی( و  ــئولیت پذیری ش ــرش و مس ــرل، نگ ــع کنت ــق منب ــتن از طری ــد )خواس ــام ده انج

ــن  ــد. در ای ــته باش ــت داش ــرش مثب ــتی نگ ــئوالنه محیط زیس ــای مس ــه رفتاره ــبت ب نس

صــورت فــرد آمادگــی بیشــتری بــرای رفتارهــای مســئوالنه نســبت بــه محیط زیســت خواهــد 

داشــت. )فرانســون وگارلیــن،1999(.

نظریۀ فعالیت تفکرشده1 )فیشن بین و آیزن1975،2(

و  بیــن  فیشــن  به وســیلۀ  زیســت محیطی  رفتــاری  زمینــۀ  در  نظریه هــا  از  یکــی 

آیــزن)1975( بــا عنــوان فعالیت تفکر شــده مطرح شــده اســت )کایــزر و همــکاران،7:1999(.

بعدهــا ایــن نظریــه مــورد تجدیــد نظــر قــرار گرفــت و بــا عنــوان نظریــۀ رفتــار 

ــار از پیشــایندهای  ــه قصــد رفت ــن نظری ــق ای ــر طب ــزی3 شــده بســط داده شــد.  ب برنامه ری

ــا و  ــع نگرش ه ــار تاب ــد رفت ــود قص ــۀ خ ــه نوب ــه ب ــت ک ــکار اس ــار آش ــطه رفت ــدون واس ب

ــط  ــا فق ــت. نگرش ه ــخص اس ــای مش ــام فعالیت ه ــرای انج ــخص ب ــی ش ــای ذهن معیاره

ارزیابــی از پیامدهــای خــاص را شــامل نمی شــود بلکــه بــرآوردی از احتمــال ایــن پیامدهــا 

نیــز هســتند.  اطاعــات و دانــش واقعــی از پیــش شــرط هــای ضــروری بــرای هــر نگــرش 

اســت ولــی معیارهــای ذهنــی بــه نیرومنــدی عقایــد هنجــاری و انگیزشــی بــرای بــه کارگیــری 

ــرآوردی از ارزش هــای اجتماعــی و  ایــن عقایــد اطــاق می شــود و معیارهــای ذهنــی فــرد ب

ــرداری پور،45:1395(. ــدی، س ــبیری، میب ــتند )ش ــی هس اخاق

پارادایم جامعۀ مسلط آمریکا

ــه  ــن ک ــر نوی ــرز تفک ــکا، ط ــلط آمری ــۀ مس ــم جامع ــنتی پارادای ــرد س ــل رویک در مقاب

ــک  ــورت ی ــه ص ــد، ب ــخیص ده ــع را تش ــادی جوام ــد اقتص ــای رش ــت محدودیت ه توانس

ــت  ــر اهمی ــده و ب ــرح ش ــت محیطی مط ــرات زیس ــت محیطی در تفک ــد زیس ــم جدی پارادای

ــش  ــپ و همکاران ــز اســت.  دال ــر طبیعــت متمرک ــه انســان ب ــادل طبیعــت و عــدم غلب تع

تعــداد قابــل توجهــی از تغییــرات درمــورد محیط زیســت و تأثیــر فعالیت هــای انســانی بــر 

روی آن را بررســی کــرده و بــه ایــن نتیجــه رســیذه انــد کــه رفتــار مســئوالنۀ زیســت محیطی، 

1 . Theory of reasoned action 

2 . Fishbein and Ajzen 

3 .Theory of Planned behavior 
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یکــی از عناصــر کلیــدی در فراینــد توســعۀ پایــدار محیط زیســت در جوامــع مــدرن و در حــال 

توســعه اســت )ضیاپــور، کیانــی پــور و نیکبخــت،1391(. 

از دیگــر نظریــات مطــرح شــده مــی تــوان بــه نظریــه طبقــه تــن آســای  تورســتین وبلــن 

1درخصــوص ســبک زندگــی، نظریــۀ انتقــادی ســبک زندگــی گیدنــز، آدورنــو و هورکهایمــر و 

مارکــوزه2 نظریــه ســرمایه اجتماعــی جاکوبــز ، بوردیــو، پاســرون، لــوری، کلمــن3 نظریــه بــوم 

ــز4،  نگــرش زیســت محیطی و تولیــد محتــوای ســواد زیســت محیطی  شــناختی هربــرت گن

دانــوپ5 اشــاره کــرد.

مدل مفهومی تحقیق تولید محتوای سواد زیست محیطی

1. Thorstein Veblen

2. Giddens, Adorno and Horkheimer and Marcuse

3. Jacobs, Bourdieu, Passeron, Laurie, Coleman

4. Herbert Ganz

5. Danup
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روش پژوهش

روش ایــن تحقیــق پــی مــای شــی  اســت کــه بــه صــورت مقطعــی انجــام گرفتــه اســت. 

جامعــۀ آمــاری تحقــی ق حاضــر، شــامل كلــی ه شــهروندان 15-59 ســاله مناطــق دهگانــه 

ــال  ــماری س ــق سرش ــد. طب ــتفاده می کنن ــازی اس ــبکه های مج ــه از ش ــت ک ــز اس ــهر تبری ش

1395 جمعیــت 15-59 ســاله  شــهر تبریــز 1064470 نفــر اســت کــه 532931 نفــر مــرد و 

531539 نفــر زن هســتند. بــرای  محاســبۀ حجــم نمونــه از فرمــول کوکــران اســتفاده شــد 

کــه بــر آن اســاس، تعــداد حجــم نمونــه بــرای  جامعــۀ تحقیــق موردنظــر تقریبــًا 384 نفــر 

ــری  ــه دلیــل ســاختار جامعــۀ آمــاری از روش نمونه گی محاســبه شــد. در ایــن پژوهــش، ب

ــق، از  ــای تحقی ــردآوری داده ه ــرای گ ــت. ب ــده اس ــتفاده ش ــه ای اس ــه  ای چندمرحل خوش

ــر  اولویت هــای بومــی اســتفاده شــده اســت.  ــد ب ــا تأکی پرسشــنامۀ محقق ســاخته ب

جدول1. تعیین معرف های الزم برای سنجش متغیرهای مستقل و متغیر وابسته

معرفهامتغیرها

متغیرهایجمعیتشناختی
سن،جنسیت،تأهل،تحصیالت،شغل،منطقه

سکونتودرآمد

تولیدمحتوایسوادزیستمحیطی
)وابسته(

21گویه

1-دانشزیستمحیطی
)مستقل(

18گویه

19گویه:ابعادچهارگانه:بعدمحدودیترشد؛2-نگرشزیستمحیطی)مستقل(
بعدطبیعتمحوری؛بعدشکنندگیتعادل
طبیعت؛بعداحتمالبحرانمحیطزیستی

3-دغدغۀزیستمحیطی)مستقل(
15گویه

4-ارزشزیستمحیطی)مستقل(
7گویه

5-سبکزندگیزیستمحیطی)مستقل(
24گویه

ــت محیطی( و  ــرش زیس ــر نگ ــازه ای  )متغی ــار س ــق از اعتب ــار تحقی ــی  اعتب ــرای  بررس ب

اعتبــار صــوری  )دیگــر متغیرهــا( اســتفاده شــده اســت. بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی  و 

نــوع چرخــش واری ماکــس، عامل هــای فاکتورهــای  متغیــر )متغیــر نگــرش زیســت محیطی( 
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کــه منبعــث و منطبــق بــا مباحــث نظــری  تحقیــق بــوده اســت، شناســایی  و انتخــاب شــد. 

نتایــج تحلیــل عاملــی  صــورت گرفتــه مبیــن اعتبــار تحقیــق اســت. بــرای  تأمیــن اعتبــار 

صــوری نیــز از نظــر اســاتید راهنمــا و مشــاور محتــرم و تعــدادی  از کارشناســان بهــره گرفتــه 

ــه، مجــددًا در آن اصاحاتــی  صــورت گرفــت و پــس از  شــده اســت. پــس از آزمــون اولی

چنــد بــار تکــرار آزمــون و رفــع نواقــص آن، پرسشــنامۀ نهایــی  طراحــی  شــد. بــرای  تعییــن 

ــاخ  ــای کرونب ــب آلف ــد و ضری ــتفاده ش ــاخ اس ــای  کرونب ــا از ارزش آلف ــی  مقیاس  ه پایای

ــب  ــل داده هــا از ضری ــرای تحلی ــد. ب ــه دســت آم ــاالی 0/70 ب ــرای همــۀ پرسشــنامه ها ب ب

همبســتگی پیرســون اســتفاده شــد و بــرای ایــن منظــور از نرم افــزار spss اســتفاده شــد. 

یافته های پژوهش 

جدول2. ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان)1(

درصدفراوانیوضعیتمتغیر

جنسیت
19751/3زن

18748/7مرد

وضعیتتأهل
18748/7مجرد

19751/3متأهل

تحصیالت

71/8زیردیپلم

4411/5دیپلم

10527/3فوقدیپلم

19350/3لیسانس

359/1فوقلیسانسوباالتر
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جدول3. ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان )2(

متغیر
وضعیتشغلی

درصدفراوانیوضعیت

8020/8شاغلرسمی

16041/7شاغلغیررسمی

6216/1محصلیادانشجو

379/6خانهدار

51/3بازنشسته

4010/4بیکار

مصرفروزانۀفضای
مجازی

5714/8کمترازیکساعت

115941/4تا2ساعت

213234/4تا3ساعت

3246/3تا4ساعت

4102/6تا5ساعت

520/5ساعتبهباال

ــی  ــن فراوان ــا کمتری ــق، 1/3 درصــد پاســخگویان ب ــج به دســت آمده از تحقی ــق نتای طب

ــغلی  ــت ش ــی وضعی ــترین فراوان ــا بیش ــز ب ــد نی ــته و 41/7 درص ــغلی بازنشس ــت ش وضعی

غیــر رســمی دارنــد. درخصــوص زمــان مصرف شــده در شــبکه های مجــازی مصرف کننــدگان 

ــا 41/4 درصــد  ــی 2 ســاعت ب ــا 0/5 و بیــن یــک ال ــی را ب ــاالی 6 ســاعت کمتریــن فراوان ب

بیشــترین فراوانــی را دارنــد.

جدول4. توزیع فراوانی دانش زیست محیطی

درصدفراوانیوضعیتمتغیر

دانشزیستمحیطی

4612ضعیف

8121/1متوسط

19049/5خوب

6717/4خیلیخوب

00عالی

384100جمعکل

ــا  ــت محیطی ب ــش زیس ــی دان ــن فراوان ــق، کمتری ــت آمده از تحقی ــج به دس ــق نتای طب

وضعیــت ضعیــف )12 درصــد( اســت بــا ایــن توضیــح کــه در میــان پاســخگویان هیــچ کــدام 

دارای دانــش زیســت محیطی در وضعیــت عالــی نبودنــد و بیشــترین فراوانــی در وضعیــت 
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خــوب بــا 49/5 درصــد بــه دســت آمــده اســت. 

جدول5. توزیع فراوانی دغدغۀ زیست محیطی

درصدفراوانیوضعیتمتغیر

دغدغۀزیستمحیطی

11128/9ضعیف

61/16متوسط

5915/4خوب

8121/1خیلیخوب

12733/1عالی

384100جمعکل

ــخگویان  ــد پاس ــق 1/16 درص ــت آمده از تحقی ــج به دس ــق نتای طب
بــا کمتریــن فراوانــی دغدغــۀ زیســت محیطی وضعیــت متوســط 
ــا بیشــترین فراوانــی در وضعیــت  را دارنــد و 33/1 درصــد نیــز ب

عالــی هســتند. 
                    جدول6. توزیع فراوانی نگرش زیست محیطی

درصدفراوانیوضعیتمتغیر

نگرشزیستمحیطی

00ضعیف

00متوسط

11128/9خوب

24263خیلیخوب

318/1عالی

384100جمعکل

نتایــج نشــان می دهــد کمتریــن فراوانــی نگــرش زیســت محیطی بــا 8/1 درصــد مربــوط 

ــدام دارای  ــخگویان هیچ ک ــان پاس ــه در می ــح ک ــن توضی ــا ای ــت ب ــی اس ــت عال ــه وضعی ب

نگــرش زیســت محیطی در ســطح ضعیــف و متوســط نبودنــد و بیشــترین فراوانــی در 

ــا 63 درصــد پاســخگویان ارزیابــی شــده اســت.  ــی خــوب ب ســطح خیل
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جدول7. فراوانی ارزش زیست محیطی

درصدفراوانیوضعیتمتغیر

ارزشزیستمحیطی

00ضعیف

287/3متوسط

5915/4خوب

15841/1خیلیخوب

13936/2عالی

384100جمعکل

فراوانــی  کمتریــن  تحقیــق  از  به دســت آمده  نتایــج  طبــق 
ــط) 7/3  ــت متوس ــا وضعی ــخگویان ب ــت محیطی پاس ارزش زیس
درصــد( اســت بــا ایــن توضیــح کــه در میــان پاســخگویان هیــچ 
ــد و  ــف نبودن ــطح ضعی ــت محیطی در س ــدام دارای ارزش زیس ک
ــی خــوب  ــی در ســطح خیل ــا بیشــترین فراوان ــز ب 41/1 درصــد نی

مشــخص شــده اســت.
جدول8. توزیع فراوانی سبک زندگی محیط زیستی

درصدفراوانیوضعیتمتغیر

سبکزندگیمحیطزیستی

00ضعیف

4912/8متوسط

22358/1خوب

9925/8خیلیخوب

133/4عالی

384100جمعکل

طبــق نتایــج به دســت آمده از تحقیــق کمتریــن فراوانــی ســواد محیط زیســتی  بــا 3/4 

ــا ایــن توضیــح کــه در میــان پاســخگویان هیــچ کــدام  درصــد در وضعیــت عالــی اســت ب

ــطح  ــی در س ــترین فراوان ــا بیش ــز ب ــد نی ــود و 58/1 درص ــف نب ــی ضعی ــبک زندگ دارای س

خــوب مشــخص شــده اســت. 
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جدول9. توزیع فراوانی تولید محتوای سواد زیست محیطی

درصدفراوانیوضعیتمتغیر

تولیدمحتوایسواد
زیستمحیطی

00ضعیف

16442/7متوسط

14938/8خوب

4210/9خیلیخوب

297/6عالی

384100جمعکل

نتایــج نشــان می دهــد مقــدار کمتریــن فراوانــی تولیــد محتــوای ســواد زیســت محیطی 

ــچ  ــان پاســخگویان هی ــه در می ــح ک ــن توضی ــا ای ــی 7/6 درصــد اســت ب ــت عال ــا وضعی ب

کــدام دارای تولیــد محتــوای ســواد زیســت محیطی در وضعیــت ضعیــف نبودنــد و 42/7 

درصــد نیــز بــا بیشــترین فراوانــی در ســطح متوســط ارزیابــی شــده اســت. 

جدول 01. نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطۀ همبستگی میزان دانش زیست محیطی کاربران 

شبکه های مجازی و میزان تولید محتوای سواد زیست محیطی

آمارههامتغیرمستقل
متغیروابسته

تولیدمحتوایسوادزیستمحیطی

دانش
زیستمحیطی

0/057ضریبهمبستگیپیرسون

0/268سطحمعناداری

384تعدادنمونه

ــی داری  خطــای  آزمــون در  ــه اینكــه ســطح معن ــا توجــه ب ــج جــدول 10 و ب ــق نتای طب

ســطح اطمینــان 0/95 بیشــتر از 0/05 اســت، می تــوان گفــت فرضیــۀ اول تأییــد نمی شــود 

و بیــن میــزان دانــش زیســت محیطی کاربــران شــبکه های مجــازی و میــزان تولیــد محتــوای 

ســواد زیســت محیطی در شــهر تبریــز رابطــۀ معنــی داری وجــود نــدارد.

جــدول 11. نتایــج ضریــب همبســتگی پیرســون بــرای تعییــن رابطــۀ همبســتگی میــزان نگــرش زیســت محیطی 

کاربــران شــبکه های مجــازی و میــزان تولیــد محتــوای ســواد زیســت محیطی

آمارههامتغیرمستقل
متغیروابسته

تولیدمحتوایسوادزیستمحیطی

نگرش
زیستمحیطی

0/068ضریبهمبستگیپیرسون

0/183سطحمعناداری

384تعدادنمونه
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ــون در  ــی داری  خطــای  آزم ــه ســطح معن ــه اینك ــا توجــه ب ــج جــدول 11 و ب ــق نتای طب

ســطح اطمینــان 0/95 بیشــتر از 0/05 اســت، فرضیــۀ دوم تأییــد نمی شــود و بیــن میــزان 

نگــرش زیســت محیطی کاربــران شــبکه های مجــازی و میــزان تولیــد محتــوای ســواد 

ــدارد. ــود ن ــی داری  وج ــۀ معن ــز رابط ــهر تبری ــت محیطی در ش زیس

جدول12. نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطۀ همبستگی میزان دغدغۀ محیط زیستی کاربران 

شبکه های مجازی و میزان تولید محتوای سواد زیست محیطی

متغیر 
مستقل

آماره ها
متغیر وابسته

تولید محتوای سواد زیست محیطی

دغدغۀ 
محیط زیستی

**0/158 ضریب همبستگی پیرسون

0/000سطح معناداری

384تعداد نمونه

طبــق نتایــج جــدول 12 و بــا توجــه بــه اینكه ســطح معنی داری  خطــای  آزمون در ســطح 

اطمینــان 0/99 كمتــر از 0/01 اســت، فرضیــۀ ســوم تأییــد می شــود و بیــن میــزان دغدغــۀ 

محیط زیســتی کاربــران شــبکه های مجــازی و میــزان تولیــد محتــوای ســواد زیســت محیطی 

ــر  ــی داری  وجــود دارد و ضریــب همبســتگی  دو متغی ــز رابطــۀ مســتقیم معن در شــهر تبری

برابــر 0/15 اســت.

جدول 13. نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطۀ همبستگی میزان ارزش زیست محیطی کاربران 

شبکه های مجازی و میزان تولید محتوای سواد زیست محیطی

متغیر وابستهآماره هامتغیر مستقل

تولید محتوای سواد زیست محیطی

ارزش 
زیست محیطی

**0/277 ضریب همبستگی پیرسون

0/000سطح معناداری

384تعداد نمونه

ــون  ــای  آزم ــی داری  خط ــطح معن ــه س ــه اینك ــه ب ــا توج ــدول 13 و ب ــج ج ــق نتای طب

ــن  ــود و بی ــد می ش ــارم تأیی ــۀ چه ــت، فرضی ــر از 0/01 اس ــان 0/99 كمت ــطح اطمین در س

ــران شــبکه های مجــازی و میــزان تولیــد محتــوای ســواد  میــزان ارزش زیســت محیطی کارب

زیســت محیطی در شــهر تبریــز رابطــۀ مســتقیم معنــی داری وجــود دارد و ضریــب همبســتگی  

ــر 0/27 اســت. ــر براب دو متغی
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جدول 14. نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطۀ همبستگی سبک زندگی زیست محیطی کاربران 

شبکه های مجازی و میزان تولید محتوای سواد زیست محیطی

متغیروابستهآمارههامتغیرمستقل

تولیدمحتوایسوادزیستمحیطی

سبکزندگی
زیستمحیطی

*0/127ضریبهمبستگیپیرسون

0/000سطحمعناداری

384تعدادنمونه

ــون  ــای  آزم ــی داری  خط ــطح معن ــه س ــه اینك ــه ب ــا توج ــدول 14 و ب ــج ج ــق نتای طب

ــن  ــود و بی ــد می ش ــم تأیی ــۀ پنج ــت، فرضی ــر از 0/05 اس ــان 0/95 كمت ــطح اطمین در س

ســبک زندگــی زیســت محیطی کاربــران شــبکه های مجــازی و میــزان تولیــد محتــوای 

ــب  ــود دارد و ضری ــی داری وج ــتقیم معن ــۀ مس ــز رابط ــهر تبری ــت محیطی در ش ــواد زیس س

ــت. ــر 0/12 اس ــر براب ــتگی  دو متغی همبس

بحث و نتیجه گیری

ــود و  ــد نمی ش ــۀ اول تأیی ــه فرضی ــد ک ــان می ده ــق نش ــت آمده از تحقی ــج به دس نتای

بیــن میــزان دانــش زیســت محیطی کاربــران شــبکه های مجــازی و میــزان تولیــد محتــوای 

ســواد زیســت محیطی در شــهر تبریــز رابطــۀ معنــی داری  وجــود نــدارد.

نتایــج تحقیــق بــا یافته هــای تحقیــق همتــی و شــبیری )1394( همخوانــی دارد. 

همتــی و شــبیری در تحقیــق خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه دانــش محیط زیســتی بــا 

ارتقــای فرهنــگ محیط زیســتی رابطــۀ معنــی داری نــدارد، در ایــن تحقیــق نیــز رابطــۀ دانــش 

ــت. ــرار نگرف ــد ق ــورد تأیی ــوای ســواد زیســت محیطی م ــد محت زیســت محیطی و تولی

ــه  ــدارد. چنانچ ــی ن ــلی )2009( همخوان ــق واریس ــای تحقی ــا یافته ه ــق ب ــج تحقی نتای

ــار زیســت محیطی  ــان دانــش و رفت ــق خــود نشــان داد کــه می واریســلی )2009( در تحقی

ــت محیطی و  ــش زیس ــۀ دان ــز رابط ــق نی ــن تحقی ــود دارد و در ای ــی داری وج ــاط معن ارتب

ــت. ــرار نگرف ــد ق ــورد تأیی ــت محیطی م ــواد زیس ــوای س ــد محت تولی

نتایــج تحقیــق بــا یافته هــای تحقیــق کایــزر و دیگــران )1999( همخوانــی نــدارد. 

ــد از  ــت محیطی 40  درص ــش زیس ــه دان ــد ک ــان دادن ــود نش ــق خ ــا در تحقی ــه آنه چنانچ

واریانــس قصــد رفتــار زیســت محیطی را تبییــن می کنــد، امــا در ایــن تحقیــق نیــز رابطــۀ 

دانــش زیســت محیطی و تولیــد محتــوای ســواد زیســت محیطی مــورد تأییــد قــرار نگرفــت.
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دانــش زیســت محیطی در برگیرنــده اطاعــات و دانــش افــراد درمــورد مســائل و 

مشــکات محیطــی و همچنیــن اطاعــات موجــود افــراد درمــورد عوامــل مؤثــر در گســترش 

ایــن مســائل و اطاعــات درمــورد آن چیــزی کــه فــرد می توانــد بــرای بهبــود ایــن وضعیــت 

انجــام دهــد، اســت. تبییــن فرضیــۀ اول تحقیــق بــا اســتفاده از مــدل هاینــز امــکان پذیــر 

اســت. مــدل هــای ابتدایــی ســواد زیســت محیطی بــه دنبــال ترســیم یــک رابطــۀ خطــی 

بیــن اجــزای ســواد زیســت محیطی بودنــد؛ یکــی از اولیــن مدل هــا در ایــن خصــوص کــه 

ــار  ــه رفت ــش، آگاهــی و  نگرش هــای منجــر ب ــر دان ــه شــد ب ــزی و ریکســون ارائ توســط رم

زیســت محیطی تاکیــد داشــت. بنابرایــن آنهــا، مــدل هاینــز را توســعه داده و ســطوح متغیر 

پیــش بینــی کننــده را معرفــی نمودنــد. ایــن ســطوح بــا متغیرهــای ســطح ورود آغــاز شــده 

و بــا رفتــار شــهروندی زیســت محیطی بــه پایــان می رســد؛ هــر متغیــر پیــش بینــی کننــده 

شــامل متغیرهــای اصلــی و فرعــی اســت. آنهــا دانــش را در تمــام ســطوح متغیرهــا لحــاظ 

کردنــد و نتیجــه گرفتنــد کــه دانــش وقتــی بــا متغیــر قصــد عمــل ترکیــب شــود، بــه رفتــار 

.)Hungerford, 1990( زیســت محیطی منجــر می شــود

ــی  ــم اساس ــب درک و فه ــه کس ــزام ب ــت محیطی ال ــش زیس ــه دان ــه اینک ــه ب ــا توج ب

از محیــط و موضوعــات مرتبــط بــا آن اســت، بنابرایــن می تــوان گفــت کــه نتایــج 

تحقیــق درمــورد فرضیــۀ اول نشــان می دهــد کــه هــر چنــد ممکــن اســت دانــش و 

ــب  ــد مناس ــکات آن در ح ــائل و مش ــت و مس ــورد محیط زیس ــهروندان درم ــات ش اطاع

باشــد، امــا ایــن بــه معنــی آن نیســت کــه بــا افزایــش دانــش آنهــا نســبت بــه مســائل و 

ــز  ــوای ســواد زیســت محیطی نی ــد محت ــزان تولی ــن مســائل، می ــی راهکارهــای حــل ای حت

افزایــش می یابــد. دانــش زیســت  محیطی به  منزلــۀ نخســتین گام در جهــت مشــارکت 

شــهروندان در مســائل زیســت  محیطی بــه رســمیت شــناخته شــده اســت و  اولیــن دلیــل 

در رد فرضیــه اول می توانــد نظــری بــودن دانــش زیســت محیطی باشــد. بــه عبارتــی 

ــه  ــا ب ــل آنه ــت و تبدی ــرد اس ــات ف ــک و اطاع ــته های تئوری ــت محیطی داش ــش زیس دان

ــا  ــو و نرم افزاره ــه از یکس ــاخت های جامع ــد زیرس ــت محیطی نیازمن ــواد زیس ــوای س محت

ــت  ــی قابلی ــر دانش ــت و ه ــر اس ــوی دیگ ــرد از س ــت ف ــود در دس ــخت افزارهای موج و س

ــدارد.  ــوا را ن ــه محت ــل ب تبدی

براســاس نتایــج به دســت آمده از تحقیــق، فرضیــۀ دوم تأییــد نمی شــود و بیــن 

میــزان نگــرش زیســت محیطی کاربــران شــبکه های مجــازی و میــزان تولیــد محتــوای ســواد 
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ــدارد. ــود ن ــی داری  وج ــۀ معن ــز رابط ــهر تبری ــت محیطی در ش زیس

ــا یافته هــای تحقیــق فردوســی  و همــکاران )1386( همخوانــی دارد.  نتایــج تحقیــق ب

ــار  ــداری  و رفت ــرش محیط م ــن نگ ــه بی ــد ک ــاره کرده ان ــود اش ــق خ ــا در تحقی ــه آنه چنانچ

ــن  ــز رابطــه بی ــق نی ــن تحقی ــادار وجــود دارد و ای ــت معن ــط رابطــۀ مثب محافظــت از محی

ــد. ــد می کن ــت محیطی را تأیی ــواد زیس ــوای س ــد محت ــت محیطی و تولی ــرش زیس نگ

نتایــج تحقیــق بــا یافته هــای تحقیــق واریســلی )2009( همخوانــی دارد. چنانچــه آنهــا 

ــاط قــوی  ــار زیســت محیطی ارتب ــان نگــرش و رفت ــد کــه می در تحقیــق خــود اشــاره کرده ان

ــوای  ــد محت ــت محیطی و تولی ــرش زیس ــن نگ ــه بی ــز رابط ــق نی ــن تحقی ــود دارد و ای وج

ــد. ــد می کن ــت محیطی را تأیی ــواد زیس س

ــر  ــد اســتخراج شــده و ب ــی جدی ــم زیســت بوم ــرش زیســت محیطی از پارادای ــد نگ بع

ــد.  ــد می کن ــی تأکی ــت بوم ــی زیس ــان بین ــا جه ــت ی ــی از محیط زیس ــری حمایت جهت گی

ــادل  ــان محوری، تع ــد، انس ــت رش ــون محدودی ــی همچ ــت محیطی مؤلفه های ــرش زیس نگ

طبیعــت، انســان در برابــر طبیعــت و احتمــال بحــران محیط زیســتی را شــامل می شــود. در 

اصــل نگــرش زیســت محیطی ترکیبــی از دانــش واقعــی و تحــرک نگرانــی احساســی کــه در 

نهایــت منجــر بــه گرایــش بــه عمــل می شــود، اســت کــه بــه افــراد کمــک می کنــد ارزش و 

دغدغــۀ محافظــت از محیط زیســت داشــته باشــند.

ــزن  ــن و آی ــن بی ــده فیش ــت تفکرش ــۀ فعالی ــا نظری ــوان ب ــق را می ت ــۀ دوم تحقی فرضی

)1975( تبییــن کــرد. طبــق ایــن نظریــه، قصــد رفتــار از پیشــایندهای بــدون واســطۀ رفتــار 

آشــکار اســت کــه  بــه نوبــه خــود قصــد رفتــار تابــع نگرش هــا و معیارهــای ذهنــی شــخص 

ــی از پیامدهــای خــاص  ــرای انجــام فعالیت هــای مشــخص اســت. نگرش هــا فقــط ارزیاب ب

ــبیری و  ــتند )ش ــز هس ــا نی ــن پیامده ــال ای ــرآوردی از احتم ــه ب ــود بلک ــامل نمی ش را ش

ــکاران،45:1395(. هم

همچنیــن براســاس نظریــۀ گزینــش عقانــی، هــر فــرد نفــع شــخصی خــود را بــرای انجــام 

دادن فعالیت  هــای محیطــی درنظــر می  گیــرد و بــر همیــن مبنــا دلیــل اصلــی رد فرضیــه دوم 

ــادی،  ــای م ــر هزینه  ه ــه  ای نظی ــل زمین ــی عوام ــل نگرش ــر عام ــاوه ب ــه ع ــت ک ــن اس در ای

پــاداش و دسترســی بــه تکنولــوژی نیــز ضــرورت دارد و بــرای درک بهتــر رفتارهــای محیطــی 

و ایجــاد و تولیــد محتــوای زیســت محیطی بایــد عامــل نگرشــی، موقعیتــی، توانایی  هــای 
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فــردی و عــادات در رابطــه بــا یکدیگــر مــورد بررســی قــرار گیرنــد. 

ــای  ــر دو مبن ــت محیطی ب ــای زیس ــون1 )1994(، نگرش ه ــون و بارت ــۀ تامپس ــق نظری طب

طبیعــت محــور و انســان محــور قــرار دارنــد. نگرش هــای طبیعت محــور اشــاره بــه همدلــی 

بــا طبیعــت می کننــد و ارزش طبیعــت را بــه خاطــر ذات خــودش می داننــد، درحالــی کــه در 

ــت  ــان، محیط زیس ــی انس ــش زندگ ــتیبانی و افزای ــرای پش ــا ب ــان محور تنه ــای انس نگرش ه

ــاس  ــا و احس ــی از ارزش ه ــت محیطی بخش ــرش زیس ــه نگ ــا ک ــد. از آنج ــظ می کنن را حف

بــرای فعالیت هــای مشــارکتی در توســعه  انگیزشــی  بــرای محیط زیســت و  نگرانی هــا 

زیســت محیطی و حفاظــت از محیط زیســت اســت، بنابرایــن در تبییــن فرضیــه اصلــی 

ــا  ــت و ب ــی نیس ــت کاف ــعه محیط زیس ــرای توس ــات ب ــود احساس ــت وج ــوان گف دوم می ت

افزایــش نگــرش زیســت محیطی شــهروندان، تولیــد محتــوای زیســت محیطی در آنهــا 

افزایــش نمی یابــد. 

براســاس نتایــج تحقیــق فرضیــۀ ســوم، تأییــد می شــود و بیــن میــزان دغدغــۀ 

محیط زیســتی کاربــران شــبکه های مجــازی و میــزان تولیــد محتــوای ســواد زیســت محیطی 

ــر  ــی داری  وجــود دارد و ضریــب همبســتگی  دو متغی ــز رابطــۀ مســتقیم معن در شــهر تبری

ــر 0/15 اســت. براب

ــت محیطی  ــۀ زیس ــه دغدغ ــد ک ــادآور ش ــد ی ــدا بای ــه در ابت ــن فرضی ــن ای ــرای تبیی ب

ــت و  ــت اس ــات محیط زیس ــائل و موضوع ــه مس ــبت ب ــی نس ــیت و نگران ــزان حساس می

بایــد در نظــر داشــت کــه اصلی تریــن هــدف آمــوزش زیســت محیطی، خلــق یــک جامعــۀ 

ــی  ــا آن نگران ــط ب ــه محیط زیســت و مســائل مرتب ــی اســت کــه افــراد در آن نســبت ب جهان

ــه عبارتــی ایجــاد دغدغــۀ زیســت محیطی اصلی تریــن هــدف  و دغدغــه داشــته باشــند. ب

ــوای ســواد  ــد محت ــی در تولی ــت فراوان ــر اهمی ــن متغی ســواد زیســت محیطی اســت و ای

دارد.  زیســت محیطی 

فرضیــۀ ســوم تحقیــق را می تــوان بــا پارادایــم جامعــه مســلط آمریــکا تبییــن کــرد. در 

ــه توانســت  ــن ک ــر نوی ــکا، طــرز تفک ــم جامعــه مســلط آمری ــل رویکــرد ســنتی پارادای مقاب

ــم  ــک پارادای ــورت ی ــه ص ــد، ب ــخیص ده ــع را تش ــادی جوام ــد اقتص ــای رش محدودیت ه

ــادل  ــت تع ــر اهمی ــده و ب ــرح ش ــت محیطی مط ــرات زیس ــت محیطی در تفک ــد زیس جدی

1 . Thompson & Barton



137

دوره 15
 پیاپی 39
 پاییز 1400

تحلیل عوامل تولید محتوا و سواد زیست محیطی ...

ــداد  ــش تع ــپ و همکاران ــت.  دال ــز اس ــت متمرک ــر طبیع ــان ب ــه انس ــدم غلب ــت و ع طبیع

ــر روی آن  ــر فعالیت هــای انســانی ب ــرات درمــورد محیط زیســت و تأثی قابل توجهــی از تغیی

ــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه رفتــار مســئوالنه زیســت محیطی، یکــی  را بررســی کــرده و ب

ــال  ــدرن و در ح ــع م ــت در جوام ــدار محیط زیس ــعۀ پای ــد توس ــدی در فراین ــر کلی از عناص

توســعه اســت.

در تبییــن فرضیــۀ ســوم بایــد گفــت کــه یــک بــاور، موضــع و میزانــی از نگرانــی کــه بــر 

ــه وجــود می آیــد باعــث می شــود  ــده ب ــود منابــع طبیعــی در مصرف کنن ــر احســاس کمب اث

ــی و  ــن نگران ــد و ای ــته باش ــت داش ــه محیط زیس ــبت ب ــی نس ــای فراوان ــرد دغدغه ه ــا ف ت

ــه فــرد انگیــزه تولیــد محتــوای ســواد زیســت محیطی را می دهــد. در نتیجــه  دغدغه هــا ب

ــال در  ــی فع ــوان محرک ــه عن ــد ب ــت محیطی می توانن ــای زیس ــه نگرانی ه ــت ک ــوان گف می ت

فراینــد تولیــد و مصــرف محصــوالت ســالم و  پایــدار نیــز عمــل کننــد کــه یکــی از شــاخص 

ــر  ــه نظ ــی ب ــی و علم ــاً منطق ــن کام ــت. بنابرای ــت محیطی اس ــواد زیس ــی س ــای اصل ه

ــا  ــود ت ــث می ش ــت، باع ــوزۀ محیط زیس ــرد در ح ــای ف ــا و دغدغه ه ــه نگرانی ه ــد ک می رس

فــرد نســبت بــه محیط زیســت حساســیت نشــان دهــد و ایــن امــر باعــث افزایــش تولیــد 

ــود.  ــهروندان می ش ــن ش ــت محیطی در بی ــواد زیس س

بیــن  و  می شــود  تأییــد  چهــارم  فرضیــۀ  تحقیــق  از  به دســت آمده  نتایــج  طبــق 

تولیــد محتــوای  میــزان  و  کاربــران شــبکه های مجــازی  زیســت محیطی  ارزش  میــزان 

ــب  ــی داری  وجــود دارد و ضری ــز رابطــۀ مســتقیم معن ســواد زیســت محیطی در شــهر تبری

همبســتگی  دو متغیــر برابــر 0/27 اســت. 

نتایــج تحقیــق بــا یافته هــای تحقیــق کایــزر و دیگــران )1999( همخوانــی دارد. 

چنانچــه کایــزر و دیگــران )1999( در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ارزشــهای 

ــد  ــی می کن ــار زیســت محیطی را پیــش بین زیســت محیطی 75 درصــد از واریانــس کل رفت

ــواد  ــوای س ــد محت ــا تولی ــت محیطی ب ــهای زیس ــن ارزش ــه بی ــز رابط ــق نی ــن تحقی و در ای

ــد. ــد ش ــت محیطی تأیی زیس

در ابتــدای تبییــن ایــن فرضیــه بایــد گفــت کــه منظــور از ارزش در معنای کلــی معیارهای 

ــناختی  ــا ش ــناختی و ی ــی، زیباش ــط اخاق ــاس آن، رب ــه براس ــت ک ــی اس ــترک فرهنگ مش

ــرد و مــورد داوری  ــا هــم مقایســه ک ــوان ب موضوعــات نگرش هــا، آرزوهــا و نیازهــا را می ت
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قــرار داد. بنابرایــن هــر چــه ارزش هــای فــردی و معنــوی افزایــش یابــد، عشــق بــه طبیعــت 

ــد.  ــش می یاب ــز افزای ــت نی ــه محیط زیس ــبت ب ــیت نس ــود و حساس ــتر می ش بیش

بــرای تبییــن فرضیــۀ چهــارم ابتــدا بایــد جهت گیری هــای ارزشــی درمــورد رفتــار 

زیســت محیطی را تفکیــک کــرد. بیــن ســه جهت  گیــری ارزشــی به  عنــوان مبنـــای گرایش هــای 

ــی  ــری ارزش ــف( جهت گی ــد از: ال ــه عبارت ان ــن س ــود دارد. ای ــاوت وج ــت  محیطی، تف زیس

خودخواهانــه کــه در آن مشــکات زیســت  محیطی می  توانــد بــه فــرد آســیب برســاند؛ ب( 

ــد  جهت  گیــری ارزشــی نوعدوســتی اجتماعــی کــه در آن مشــکات زیســت  محیطی می  توان

بــه دیگــر افــراد آســیب برســاند؛ ج( جهت  گیــری ارزشــی زیســت محور یــا زیســت  بوم محور 

ــه  ــا ک ــت. از آنج ــی اس ــانی دارای ارزش ذات ــع انس ــتقل از مناف ــت مس ــه در آن، طبیع ک

جهت  گیــری ارزشــی الــف و ب، دوری از تخریــب محیط زیســت را بــه خاطــر منافــع انســانی 

ــان  محور،  ــاق انس ــتند. در اخ ــان محور هس ــان و انس ــن دو، یکس ــس ای ــد، پ ــم می  دانن مه

ــم  ــا مه ــا آنج ــت ت ــب محیط  زیس ــتند و تخری ــی هس ــگاه اخاق ــان  ها دارای جای ــط انس فق

ــدگاه غیرانســان  محور  ــرار دهــد. در حالی  کــه دی ــر ق اســت کــه منافــع انســانی را تحت تأثی

ــوان  ــا زیســت  بوم به  عن ــده ی ــه ســایر موجــودات زن ــی را ب ــگاه اخاق ــن نظــر، جای ــا رد ای ب

یــک کلیــت، تعمیــم می  دهــد و معتقــد اســت کــه تاثیــرات بــر محیط  زیســت، موضوعــی 

اســت کــه صرف نظــر از پیامدهــای آن بــرای انســان ها، دارای اهمیــت اســت پــس از 

اینکــه مشــخص شــد، چــه چیــزی از جایــگاه اخاقــی برخــوردار اســت، پرســش دوم، یعنــی 

ــاره عمــل درســت یــا نادرســت از منظــر اخــاق مطــرح می  شــود. پرســش درب

یکــی از شــاخص های اصلــی ارزش، باورهــای دینــی و مذهبــی اســت. چنانچــه آتــران1 و 

همکارانــش )2005( در تحقیــق خــود نشــان داده انــد کــه بــاور بــه قداســت طبیعــت محلی 

در میــزان تخریــب جنــگل توســط ســه گــروه قبیلــه ای متفــاوت در گواتمــاال اهمیــت زیــادی 

ــه  ــوو و مــی گل ارزش هــای اخاقــی و زیباشــناختی را در اهمیــت دادن ب ــن ل دارد. همچنی

محیط زیســت مهــم تلقــی می کننــد. بنابرایــن در تبییــن فرضیــه چهــارم مــی تــوان گفــت کــه 

هــر چــه ارزشــهای اخاقــی فــرد بیشــتر باشــد، بــاور بــه طبیعــت و ارزش هــای زیباشــناختی 

نیــز در فــرد بیشــتر می شــود و در ایــن شــرایط حساســیت نســبت بــه محیط زیســت باعــث 

ــا زمینه هــای تولیــد محتــوای زیســت محیطی فراهــم شــود. می شــود ت

1. Atran
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براســاس نتایــج تحقیــق فرضیــۀ پنجــم تأییــد می شــود و بیــن ســبک زندگــی 

زیســت محیطی کاربــران شــبکه های مجــازی و میــزان تولیــد محتــوای ســواد زیســت محیطی 

ــر  ــی داری  وجــود دارد و ضریــب همبســتگی  دو متغی ــز رابطــۀ مســتقیم معن در شــهر تبری

ــر 0/12 اســت. براب

ــت نشــات  ــن واقعی ــی از ای ــه ســبک زندگ ــت ک ــد گف ــۀ پنجــم بای ــن فرضی ــرای تبیی ب

می گیــرد کــه مــردم اکنــون بیشــتر از قبــل، خــود را در برابــر آنچــه می خواهنــد بــا 

ــی  ــاب فراون ــوان انتخ ــدرت و ت ــردم ق ــن م ــد. بنابرای ــئول می دانن ــد، مس ــان بکنن زندگی ش

ــا  ــزوم ب ــی، انتخــاب های شــان را درصــورت ل ــد در یــک عرصــه جایگزین ــد کــه می توانن دارن

همدیگــر عــوض کننــد. ســبک زندگــی بــه عنــوان مفهومــی مــدرن بــر محوریــت انتخــاب 

ــه  ــد. اگرچ ــکیل می دهن ــی آن را تش ــتۀ اصل ــی، هس ــای مصرف ــرد و انتخاب ه ــکل می گی ش

ــل در  ــی تأم ــند، ول ــر می رس ــه نظ ــردی ب ــده ای ف ــی پدی ــای مصرف ــگاه اول انتخاب ه در ن

پیامدهــای اجتماعــی ایــن انتخاب هــا نشــان می دهــد ســبک زندگــی مفهومــی اجتماعــی 

اســت، زیــرا در غیــر ایــن صــورت نمی توانــد بازنمایــی از ارزش هــا و نگرش هــای اجتماعــی 

ــی زندگــی اجتماعــی مــدرن  ــون اصل ــن اندیشــه کــه مصــرف، کان جهــان مــدرن باشــد. ای

ــگ  ــر فرهن ــوم کلی ت ــاس مفه ــود( اس ــا می ش ــت )ی ــده اس ــی ش ــای فرهنگ ــز ارزش ه و نی

مصــرف اســت.

محیط زیســت(،  محوریــت  بــا  زندگــی  ســبک  زندگی)ماننــد  ســبک  گیدنــز  بــرای 

»مجموعــه ای نســبتًا منســجم از همــه رفتارهــا و فعالیت هــای یــک فــرد معیــن در جریــان 

زندگــی روزمــره اســت کــه؛ مســتلزم مجموعــه ای از عــادات  و جهــت گیری هاســت. بنابرایــن 

از نوعــی وحــدت برخــوردار اســت« )گیدنــز ، 1387: 121(. ســبک زندگــی، مهم تریــن 

عاملــی اســت کــه هــر کــس زندگــی خــود را براســاس آن تنظیــم می کنــد. بــر ایــن اســاس، 

ــار، هــوا و هوس هــا و  ــی رفت ــد، طرح هــا و نمونه هــای عادت ســبک زندگــی مجموعــه عقای

شــیوه های تبییــن شــرایط اجتماعــی یــا شــخصی اســت کــه نــوع خــاص واکنــش فــرد را 

ــکاران، 1391: 65(.  ــی و هم ــد )لعل ــن می کن تعیی

از دیــدگاه پســت مدرنیتــه، ســبک زندگــی از ایــن واقعیــت نشــأت می گیــرد کــه مــردم 

اکنــون بیشــتر از قبــل، خــود را در برابــر آنچــه می خواهنــد بــا زندگی شــان بکننــد، مســئول 

می داننــد. بنــا بــه ایــن اســتدالل، در عصــر پســت مدرنیته، مــردم قــدرت و تــوان انتخــاب 
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ــورت  ــان را در ص ــی، انتخاب های ش ــۀ جایگزین ــک عرص ــد در ی ــه می توانن ــد ک ــی دارن فراون

ــا همدیگــر عــوض کننــد. ســبک زندگــی بــه عنــوان مفهومــی مــدرن بــر محوریــت  ــزوم ب ل

انتخــاب شــکل می گیــرد و انتخاب هــای مصرفــی، هســتۀ اصلــی آن را تشــکیل می دهنــد. 

اگرچــه در نــگاه اول انتخاب هــای مصرفــی پدیــده ای فــردی بــه نظــر می رســند، ولــی 

ــن انتخاب هــا نشــان می دهــد ســبک زندگــی مفهومــی  تأمــل در پیامدهــای اجتماعــی ای

اجتماعــی اســت، زیــرا در غیــر ایــن صــورت نمی توانــد بازنمایــی از ارزش هــا و نگرش هــای 

اجتماعــی جهــان مــدرن باشــد. ایــن اندیشــه کــه مصــرف، کانــون اصلــی زندگــی اجتماعــی 

ــر  ــوم کلی ت ــاس مفه ــود( اس ــا می ش ــت )ی ــده اس ــی ش ــای فرهنگ ــز ارزش ه ــدرن و نی م

فرهنــگ مصــرف اســت )ســبکتکین و همــکاران، 1392: 4(

در تبییــن فرضیــۀ پنجــم می تــوان گفــت کــه اگــر کنش هــای فــرد ماننــد تولیــد 

ــا  ــا و نگرش ه ــا، باوره ــه ای از ارزش ه ــل مجموع ــت محیطی را حام ــواد زیس ــوای س محت

بدانیــم، می تــوان گفــت ایــن مجموعــه، همگــی تابعــی از کنش هــای مصرفــی تلقــی 

ــه  ــود ک ــدار می ش ــا پدی ــدی از کنش ه ــکل جدی ــب ش ــن ترتی ــه همی ــس ب ــود. پ می ش

ــی  ــود ســبک زندگ ــا بهب ــه اســت و ب ــی محیط زیســتی  شــکل گرفت ــای ســبک زندگ ــر مبن ب

زیســت محیطی، میــزان تولیــد محتــوای ســواد زیســت محیطی افزایــش می یابــد.

پیشنهادهای پژوهش

ــرکت  	 ــون ش ــرو همچ ــر وزارت نی ــر نظ ــازمان ها و ادارات زی ــود س ــنهاد می ش پیش

آب، شــرکت بــرق و شــرکت گاز برنامه هــای مخصــوص بــرای آمــوزش شــهروندان در 

ــه از آب، بــرق و گاز در نظــر بگیرنــد. یکــی از ایــن برنامه هــا،  جهــت اســتفاده بهین

ــان  ــات درخت ــات آب و نج ــن نج ــا عناوی ــدارس ب ــی و در م ــوزش از دوران کودک آم

ــد.  ــی کنن ــا شــهروندان در مصــرف آب و کاغــذ صرفه جوی اســت ت

ــه  	 ــی و شــبکۀ اســتانی ب ــق رســانۀ مل  پیشــنهاد می شــود آموزش هــای الزم از طری

ــد  ــورد تأکی ــد م ــه بای ــواردی ک ــه م ــه شــود. مــن جمل ــز ارائ شــهروندان شــهر تبری

قــرار گیــرد ایــن مســاله اســت کــه انســان ها حــق ندارنــد کــه منابــع طبیعــی را بــرای 

برطــرف ســاختن نیازهای شــان تغییــر دهنــد و شــهروندان بــرای حفــظ و ادامــۀ بقــا 

بایــد بــا طبیعــت هماهنــگ باشــند و گیاهــان و حیوانــات بــه انــدازۀ انســان ها حــق 

زندگــی دارنــد. 



141

دوره 15
 پیاپی 39
 پاییز 1400

تحلیل عوامل تولید محتوا و سواد زیست محیطی ...

ــزوده  	 ــت آن اف ــر جمعی ــه روز ب ــت و روز ب ــی اس ــهر صنعت ــک کان ش ــز ی ــهر تبری ش

می شــود و یکــی از مشــکات ایــن شــهر، آلودگــی شــهر اســت. بــرای بهبــود تولیــد 

ــا در  ــی هــوا پیشــنهاد می شــود ت ــوای ســواد زیســت محیطی در حــوزه آلودگ محت

ــی  ــه کاهــش آلودگ ــر در زمین ــی، آموزش هــای مؤث ــۀ رانندگ ــگام اخــذ گواهینام هن

همچــون اســتفاده از ســوخت مناســب، چــک کــردن مســتمر موتــور خــودرو، 

ــود. ــده ش ــی گنجان ــای آموزش ــی در برنامه ه ــاوگان عموم ــتفاده از ن اس

اخاقــی  	 شــاخص های  و  می شــود  تعییــن  اخــاق  بــا  زیســت محیطی  ارزش 

بنابرایــن پیشــنهاد  ارزش زیســت محیطی مؤثــر باشــند.  می تواننــد در بهبــود 

می شــود تــا بــرای بهبــود تولیــد محتــوای ســواد زیســت محیطی اقدامــات آموزشــی 

و عملیاتــی از مســاجد، پایگاه هــای مقاومــت و حوزه هــای علمیــه پیگیــری شــود و 

ــرد. ــرار بگی ــد ق ــورد تأکی ــز م ــن مراک ــت در ای ــظ محیط زیس ــداری و حف ــوزش نگه آم

بــا توجــه بــه مســئلۀ مصــرف بهینــۀ آب و گاز، پیشــنهاد می شــود مــواردی همچــون   	

خامــوش کــردن وســایل گرمایــی در اتاقــی کــه الزم نیســت گــرم باشــد، کــم کــردن 

ــن آب در  ــدر رفت ــری از ه ــرم، جلوگی ــتفاده از آب گ ــدم اس ــگام ع ــۀ آب در هن درج

هنــگام اســتفاده )مســواک زدن، حمــام کــردن، ظــرف و دســت شســتن(، اســتفاده 

بهینــه از ماشــین لباسشــویی و اســتفاده از لبــاس گــرم بیشــتر در فصــل ســرما بــه 

جــای بــاال بــردن درجــه بخــاری در رســانه های اجتماعــی بــرای شــهروندان آمــوزش 

داده شــود. 
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