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چکیده
ایــن تحقیــق بــا هــدف بررســی محتــوای ســواد زیســتمحیطی در بیــن کاربــران شــبکههای مجــازی در شــهر
تبریــز انجــام شــده اســت .نــوع تحقیــق كاربــردی و روش ایــن تحقیــق پیمایشــی اســت .جامعــۀ آمــاری شــامل
شــهروندان  15تــا  59س��الۀ شــهر تبری�زـ اس��ت کـ�ه از ش��بکههای اجتماع��ی مجـ�ازی اس��تفاده میکننــد .محاســبۀ
ً
تقریبــا  384نف��ر را در ب��ر گرف��ت .روش نمونهگی��ری ،خوش��های
حج��م نمونهــ ب��ا اس��تفاده از فرم��ول کوکرــان
چندمرحلـ�های اســت .ب��رای گ��ردآوری دادهه��ا ،از پرسش��نامۀ محققس��اخته باــ لح��اظ محلینگرــی و بــرای تحلیــل
دادهه��ا از ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفاده شــد .یافتههــای تحقیــق نشــان داد کــه شــهروندان درمــورد
نگــرش و ســبک زندگــی زیسـتمحیطی بــه وضعیــت مطلــوب نزدیــک شــدهاند و درمــورد دانــش زیسـتمحیطی
نمــرۀ متوســط دارنــد .همچنیــن نتایــج تحقیــق نشــان داد بــا افزایــش دانــش زیســتمحیطی ،میــزان تولیــد
محتــوا نیــز افزایــش مییابــد.

واژههای کلیدی
سواد زیستمحیطی ،تولید محتوا ،شبکههای اجتماعی ،سبک زندگی

* این مقاله بر اساس نظر گروه دبیران و سردبیر فصلنامه ،پژوهشی است.
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مقدمه
در دهههــای اخیــر بــه نظــر میرســید کــه بــا رشــد و پیشــرفت تمــدن بشــری و تبدیــل
آن بــه جامعــۀ فراصنعتــی ،جامعــۀ اطالعاتــی ،جامعــۀ شــبکهای و جامعــۀ مبتنــی بــر رونــد
شهرنشــینی متراکــم ،وضعیــت محیطزیســت در ســطح جهانــی بهبــود یابــد ،امــا بــا گذشــت
زمــان مشــخص شــد کــه نــه تنهــا محیطزیســت دچــار بهبــودی نشــده ،بلکــه آلودگــی هــوا،
آب ،خــاک و انقــراض یــا تهدیــد بــه انقــراض بســیاری از گونههــای جانــوری و گیاهــی
و تخریــب محیــط طبیعــی بــه امــری عــادی بــدل شــده اســت .شهرنشــینی و در کنــار آن
الزامهــای شهرنشــینی ،علــت اساســی تغییــرات محیطــی هســتند (.)Spinola,2015: 397
ایــن رهیافــت در نتیجــۀ پیچیدگیهــای تاریخــی -جغرافیایــی شــکل گرفتــه و باعــث
گســترش لجامگســیختۀ شــهری و تخریــب فضاهــای ســبز و اراضــی کشــاورزی و از بیــن
رفتــن زیبایــی ،فراخــی شــهر ،طبیعــت و نمــود عینــی مشــکالت اجتماعــی -اقتصــادی،
فرهنگــی و اکولوژیکــی شــده اســت کــه نهتنهــا موجبــات تغییــرات منطقـهای ،بلکــه باعــث
تغییــرات زیســتمحیطی و بههمخــوردن تعــادل اکولوژیکــی در ســطح جهــان شــده
اســت (نقــدی175 :1390 ،؛ مرکــز آمــار ایــران 40 :1390 ،و .)17
بــرای نمونــه بــا افزایــش جمعیــت جهــان کــه هماکنــون بالــغ بــر  7.542میلیــارد
اســت ،فشــار زیــادی بــر محیــط طبیعــی مــی آورد .درمــورد ایــران بهتریــن ســند بــرای بررســی
وضعیــت محیطزیســت ایــران گــزارش «ســازمان حفاظــت محیطزیســت» اســت کــه
وضعیــت محیطزیســت کشــور را از ســال  1383تــا  1392در یــک دوره  10ســاله پوشــش
میدهــد .ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه جمعیــت کشــور در طــول دوره افزایــش 14
درصــدی داشــته اســت (ســازمان حفاظــت محیطزیســت.)2 :1394 ،
ایــن گــزارش نشــان میدهــد کــه وضعیــت مجمــوع زیرشــاخصهای محیطزیســت
ایــران در بیــن کشــورهای جهــان در رتبــۀ  83قــرار دارد و از مجمــوع امتیــاز  100تنهــا
 51.08را کســب نمــوده اســت .همچنیــن ایــن گــزارش نشــان میدهــد کــه بــه ترتیــب،
چهــار زیرشــاخص زیســتگاه و تنــوع زیســتی بــا رتبــه  ،128منابــع آب بــا رتبــه  ،117اثــرات
ســامت بــا رتبــه چهــار ،و تغییــرات اقلیمــی و انــرژی بــا رتبــه  100بحرانــی تریــن حــوزه هــای
زیســتمحیطی کشــور را تشــکیل میدهنــد (ســازمان حفاظــت محیطزیســت:1394 ،
.)15
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درخصــوص زیســتگاه و تنــوع زیســتی ایــران ،پوشــش جنگلــی از  14.2میلیــون هکتــار
در ســال  1380بــه کمتــر از  13.2میلیــون هکتــار کاهــش یافتــه اســت (ســازمان حفاظــت
محیطزیســت )36 :1394 ،کــه مب ّیــن کاهــش  7درصــدی ســهم ســرانۀ ایرانیــان از جنــگل
اســت .درخصــوص مراتــع نیــز رونــد کاهــش حجــم مراتــع را شــاهد هســتیم .علــت کاهــش
حجــم مراتــع و جنگلهــا بــه نظــر ایــن گــزارش آتشســوزی بــه دلیــل ســهلانگاری ،چــرای
بیرویــۀ دامهــا ،کشــاورزی ناصحیــح ،ساختوســاز ،مصــرف بیرویــۀ آفتکشهــا ،دفــع
غیراصولــی پــس ماندهــای شــهری ،بهرهبــرداری بیرویــه از چــوب و مراتــع ،توســعۀ معــادن
و صنایــع آالینــدۀ خــاک و شــوری خــاک اســت (ســازمان محیطزیســت.)39 :1394 ،
درخصــوص وضعیــت تبریــز نیــز وضعیــت بــه همین منوال اســت .طبــق گزارش ســازمان
حفاظــت محیطزیســت تبریــز در مجمــوع زیرشــاخصهای زیس ـتمحیطی چهارمیــن شــهر
در معــرض خطــر کشــور پــس از شــهرهای تهــران ،مشــهد (بــه دلیــل خشکســالیهای مفــرط
و ریزگردهــا) و اهــواز (بــه دلیــل ریزگردهــا و هــوای بســیار آلــوده) قــرار دارد (ســازمان
حفاظــت محیطزیســت .)3 :1394 ،پــس زمانــی کــه وضعیــت کشــور در مجمــوع بحرانــی
گــزارش میشــود ،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 محیطزیســت و آلودگــی
منابــع حیــات (آب ،خــاک ،هــوا و غــذا) چــه بایــد کــرد؟ از نظــر محققیــن ،یکــی از راههــای
حفــظ محیطزیســت ،افزایــش آگاهــی عمــوم شــهروندان و بهخصــوص مســئولین جوامــع

اســت کــه از آن بــه ســواد زیســتمحیطی یــاد میکننــد (Capra,1996: 297, Orr, 1992,
.) Metcalf,2012 and Isaac-Márquez et al
ســواد زیس ـتمحیطی بــه معنــی افزایــش دانــش و صاحــب صالحیــت علمــی شــدن

بــرای تمایــل بــه رفتــار مســئوالنه در قبــال محیطزیســت اســت (.)Hollweg et al, 2011
امــا ســوال ایــن اســت کــه افزایــش دانــش یــا ســواد زیس ـتمحیطی بــه چــه طریــق
ممکــن میشــود .آمــوزش و یــاد دادن اصــول حفاظــت از محیطزیســت یکــی از راه هــای
مهــم اســت کــه بســیاری از نظریهپــردازان بــرای ارتقــای ســواد زیســتمحیطی روی آن
تاکی��د دارن��د (قــادری و همــکاران1392 ،؛ مصداقینیــا و همــکاران1386 ،؛ هوشــمندان
مقــدم فــرد و همــکاران 1395 ،و  .)2017,Kim et alســوری ن و تانــكارد (  ) 1381معتقدنــد؛
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رســانهها میتواننــد بــر عامــۀ مــردم تأثیــر بگذارنــد .رســانهها بــا عمومیســازی علــم بــر
جامعــه تأثیــر میگذارنــد .رســانهها نگــرش مــردم را تغییــر نمیدهنــد ،بلكــه روی شــناخت
آنهــا تأثیــر میگذارنــد؛ یعنــی بــه مــردم میگوینــد چــه موضوعهایــی مهــم بــه نظــر
میرســند (شــریفی ،مظفــری ،دالور و فرهنگــی.)1396 ،
یکــی از راههایــی کــه ارتقــای ســواد زیسـتمحیطی را در جهــان کنونــی ممکــن میکنــد،
بهکارگیــری شــبکههای ارتباطــی و اطالعاتــی و بهدنبــال آن تولیــد محتــوای ســواد
زیســتمحیطی اســت کــه میتوانــد بــه عنــوان یــک ابــزار بســیار مفیــد مــورد اســتفاده
قــرار گیــرد .چــون ایــن شــبکهها منجــر بــه ظهــور جامعــۀ تعاملــی و فرهنــگ رســانههای
جمعــی میشــود کــه مبتنــی بــر مخاطــب عمومــی و تــودهای اســت کــه در درون شــبکه
باهــم تعامــل پویــا دارنــد .همــان طــور کــه کاپــرا هــم معتقــد اســت شبکهســازی خصیصــۀ
ذاتــی خــود حیــات اســت و همــۀ سیســتمهای زنــده بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار میکننــد
و منافــع را در سرتاســر مرزهــای خــود بــه شــراکت میگذارنــد .پــس شــبکههای ارتباطــی
کــه بــر منطــق رابطــه قــرار دارنــد بــا تولیــد محتــوای مناســب ،بهتریــن راه ارتقــای ســواد
زیســتمحیطی اســت (.)Capra,1996
امــا ،ارتقــای ســواد زیســتمحیطی در درون شــبکههای اجتماعــی نیازمنــد تولیــد
محتــوای مناســب اســت؛ یعنــی بــرای آن کــه کنشــگران در درون شــبکههای مجــازی
اجتماعــی بــه تولیــد محتــوای زیســتمحیطی بپردازنــد تــا ســواد زیســتمحیطی را
افزایــش دهنــد بایســتی تولیــد محتــوا صــورت بپذیــرد ،امــا ایــن تولیــد محتــوا بــه قــدر
کافــی صــورت نمیپذیــرد و موانعــی در راه تولیــد محتــوا ســواد زیس ـتمحیطی مفــروض
اســت ،چــرا کــه مســائل و موضوعــات نــه چنــدان جــدی و فاقــد ارزش چنــان بــه اشــتراک
گذاشــته میشــود و از طــرف مخاطبیــن بازخــورد آن منعکــس میشــود کــه در بیــن تمامــی
ایــن محتویــات ،متنهــای محیطزیســتی حلقــۀ گمشــدۀ فضــای مجــازی هســتند.
عــدم رغبــت کنشــگران فضــای مجــازی بــه تولیــد محتــوای ســواد محیطزیســت و بــه
دنبــال آن عــدم بهاشــتراکگذاری آن توســط کاربــران میتوانــد ریشــه در عوامــل زیــادی از
جملــه ســبک زندگــی ،دانــش ،دغدغــه و نگــرش زیس ـتمحیطی و بســیاری از فاکتورهــای
دیگــر باشــد.
مســئلۀ مهــم هــم ایــن اســت کــه تــا بــه امــروز در ایــران تحقیــق مشــخصی صــورت
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نگرفتــه کــه نشــان بدهــد کــه چــه تعــداد از پیامهــای تولیــدی در حــوزۀ محیطزیســت
اســت ،ولــی چیــزی کــه مشــخص اســت تعــداد کــم محتــوای تولیدشــده در ایــن زمینــه
در قیــاس بــا میــزان اهمیــت موضــوع اســت .از ایــن رو مســئلۀ اساســی ایــن تحقیــق،
ایــن اســت کــه :چــه عواملــی در تولیــد محتــوای ســواد زیســتمحیطی مؤثرنــد و اگــر
تولیــد محتوایــی صــورت میگیــرد ،ایــن محتــوا درراســتای کدامیــک از بخشهــای
ســواد محیطزیســتی اســت؟ کــدام عامــل  /عوامــل نقــش مؤثرتــر را دارا هســتند؟ چــه
راهکارهــای کاربــردیای را میتــوان بــرای رفــع ایــن عوامــل بــه کار گرفــت تــا تولیــد محتــوا
صــورت پذیــرد؟
پیشینۀ پژوهش
همتــی و شــبیری ( )1394در تحلیلــی بــر مؤلفههــای ارتقــای فرهنــگ زیســتمحیطی
(مطالعــۀ مــوردی :شــهروندان شــهر شــیراز) بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه فرهنــگ و
ســواد محیطزیســتی بــا متغیرهــای امکانــات و خدمــات ارائــه شــده ،احســاس کارآمــدی
و آمــوزش زیســتمحیطی رابطــهای معنــیدار و مثبــت دارد و بــا متغیرهــای دانــش
محیطزیســتی و هنجــار اجتماعــی دارای رابطــهای غیرمعنــیدار اســت.
رضائــی و شــبیری ( ،)1394بــه بررســی رابطــۀ اســتفاده از نرمافزارهــای وایبــر ،الیــن
و اینســتاگرام بــا ســواد زیســتمحیطی دانشــجویان پرداختهانــد .براســاس یافتههــای
ایــن پژوهــش ،نگــرش و رفتــار دانشــجویان نســبت بــه آگاهــی آنــان ســطح باالتــری را
نشــان داد و ارتبــاط معن ـیداری بیــن اســتفاده از نرمافزارهــای وایبــر ،الیــن ،اینســتاگرام
بــا آگاهــی ،نگــرش و رفتارهــای زیســتمحیطی دانشــجویان بــه دســت نیامــده اســت.
کمالــی مهاجــر و فراهانــی ( )1391در تحقیقــی بــا عنــوان «فرهنــگ زیســتمحیطی
راهکارهــای توســعه گردشــگری پایــدار» بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه حفاظــت از
محیطزیســت جــزء جدایــی ناپذیــر توســعه پایــدار محســوب میشــود .آنهــا بدیــن
باورنــد کــه فرهنــگ عامــل تعییــن کننــده رفتارهــای افــراد یــک جامعــه اســت و رفتارهــای
محیطزیســتی نیــز از ایــن امــر مســتثنی نیســتند.
مصداقینیــا و همــکاران ( )1386در مقال ـهای بــا عنــوان بررســی آگاهــی ســاکنین شــهر
تهــران از آلودگیهــای زیســتمحیطی و عــوارض بهداشــتی مربوطــه و تعییــن منابــع
اطالعاتــی آنــان بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه تحصیــل کــردگان دارای مــدرک تحصیلــی
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عالــی ،ســاکنین غــرب و شــمال غــرب تهــران ،زنــان بــه نســبت مــردان ،جوانــان ( 18تــا 20
ســاله) بــه نســبت مس ـنترها و کســانی کــه منبــع کســب اطالعــات آن هــا در ایــن مــورد
رادیــو و تلویزیــون بــوده اســت ،دارای آگاهــی بیشــتری درمــورد آلودگــی هــای محیطزیســت
بودهانــد .همیــن طــور اطالعــات افــراد مــورد بررســی برحســب ســطح تحصیــات و منبــع
کســب اطالعــات معن ـیدار بــوده اســت.
اســپینوال )2015( 1در مقالـهای بــا عنــوان مقایســه ســواد محیطزیســتی میــان یادگیــری
مــدارس بــوم شــناختی و مــدارس معمولــی ناحیــه مادریــا ایســلند پرتغــال 2بــا روش
مقایســه ای تطبیقــی و اســتفاده از ابــزار پرسشــنامه و نمونهگیــری از  491نفــر بــه ایــن
نتیجــه رســیده اســت کــه معرفــت راهبــری شــده بــه محیطزیســت ،نگــرش نســبت بــه
محیطزیســت ،و رفتــار نســبت بــه محیطزیســت ســه مولفــه اصلــی در یادگیــری ســواد
محیطزیســتی هســتند.
متکالــف )2102( 3در فرهنــگ ســبز :تاثیــر فرهنــگ کار زیس ـتمحیطی 4معتقــد اســت
کــه وجــود برنامههــای آموزشــی محیطزیســتی مناســب میتوانــد پیشفرضهــای
مشــترک دربــارۀ اهمیــت محیطزیســت را متحــول نمایــد کــه خــود ایــن موضــوع در مرحلــه
بعــدی فرهنــگ محیطزیســتی را تغییــر میدهــد .نتیجــۀ مطالعــه وی نشــان میدهــد
کــه آمــوزش محیطزیســتی بــا فرهنــگ و ســواد محیطزیســتی ارتبــاط مســتقیم و مثبــت
دارد .همچنیــن هدفگذاریهــای محیطزیســتی بــر ســواد و فرهنــگ محیطزیســتی مؤثــر
اســت و حمایــت مدیریتــی از طــرح هــای محیطزیســتی بــا ســواد و فرهنــگ محیطزیســتی
ارتبــاط معن ـیدار و مثبــت دارد.
واریســلی )2009( 5پژوهشــی را بــا هــدف بررســی ســواد زیســتمحیطی و عوامــل
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 شــارما )2001( 1در تحقیــق خــود نشــان دادهانــد کــه نگــرش و دانــش
محیطزیســتی دانشــجویان ســال اول و دوم هنــدی و فیلیپینــی و آمادگــی آنهــا بــرای
مشــارکت در رفتارهــای حامــی محیطزیســت ،میتوانــد منجــر بــه تغییــر شــیوۀ زندگــی
شــخصی آنهــا شــود.
چهارچوب نظری
از آنجــا کــه پدیدههــای اجتماعــی ،تــک علتــی نبــوده و از علــل متکثــری ،متأثــر
میشــوند .تولیــد محتــوای ســواد زیسـتمحیطی نیــز بــه عنــوان یــک پدیــده اجتماعــی از
علــل متعــدد و متکثــری ناشــی میشــود .بنابرایــن بــرای دســت یافتــن بــه عوامــل مؤثــر بــر
تولیــد محتــوای ســواد زیسـتمحیطی ،ســعی شــده از نظریــات مختلــف ،اســتفاده شــود.
نظریۀ هینز و همکارانش ()1987
نظریــهای کــه هینــز 2و همکارانــش ( ،)1987مطــرح کردهانــد ،شــباهت بســیار بــه
نظریــۀ فیشــباین و آیــزن دارد (کاســاپگلو و ِاجویــت )2002،3ایــن الگــو براســاس بررســی
فراتحلیلــی از  128مطالعــه از ســال  1970اســت .در ایــن بررســی فراتحلیلــی ،متغیرهــای
تعییــن کننــده رفتــار محیطزیســتی در ســه طبقــه دســتهبندی شــدهاند کــه عبــارت انــد
از )1 :متغیرهــای شــناختی؛  )2متغیرهــای روانشــناختی؛  )3متغیرهــای جمعیتشــناختی.
در ایــن طبقهبنــدی ،دانــش جــزء متغیرهــای شــناختی اســت .نگــرش ،منبــع کنتــرل،
مســئولیتپذیری شــخصی و تعهــد شــفاهی بــه منزلــۀ متغیرهــای روانشــناختی شــناخته
شــدهاند .ســن ،درآمــد ،جنســیت و وضعیــت تأهــل از متغیرهــای جمعیتشــناختی انــد.
در ایــن فراتحلیــل مشــخص شــده کــه تعهــد شــفاهی از مهمتریــن متغیرهایــی اســت کــه
رابطـهای نزدیــک بــا رفتــار واقعــی دارد .تعهــد بــا دانــش ،مهــارت و شــخصیت افــراد مرتبــط
اســت .هینــز دانــش را بــه دو مؤلفــه تقســیم کــرده اســت«دانش موجــود از مســأله» و
«دانــش دربــارۀ راهحلهــای رفتــاری و مؤثــر بــودن آنهــا».
مهــارت ،بــه توانایــی کاربــرد چنیــن دانشــی بــرای مســائل خــاص اطــاق میشــود ،امــا
1 . Chapman & Sharma
2 . Haynes
3 . Kasapoglu and Ecevit

دوره 15
پیاپی 39
پاییز 1400

123

تحلیل عوامل تولید محتوا و سواد زیستمحیطی ...

مهــارت خــود بــرای ارزیابــی رفتــار کافــی نیســت ،بلکــه فــرد بایــد بخواهــد کارهــا را درســت
انجــام دهــد (خواســتن از طریــق منبــع کنتــرل ،نگــرش و مســئولیتپذیری شــخصی) و
نســبت بــه رفتارهــای مســئوالنه محیطزیســتی نگــرش مثبــت داشــته باشــد .در ایــن
صــورت فــرد آمادگــی بیشــتری بــرای رفتارهــای مســئوالنه نســبت بــه محیطزیســت خواهــد
داشــت( .فرانســون وگارلیــن.)1999،
نظریۀ فعالیت تفکرشده( 1فیشن بین و آیزن)1975،2
یکــی از نظریههــا در زمینــۀ رفتــاری زیســتمحیطی بهوســیلۀ فیشــن بیــن و
آیــزن( )1975بــا 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
برنامهریــزی 3شــده بســط داده شــد .بــر طبــق ایــن نظریــه قصــد رفتــار از پیشــایندهای
بــدون واســطه رفتــار آشــکار اســت کــه بــه نوبــۀ خــود قصــد رفتــار تابــع نگرشهــا و
معیارهــای ذهنــی شــخص بــرای انجــام فعالیتهــای مشــخص اســت .نگرشهــا فقــط
ارزیابــی از پیامدهــای خــاص را شــامل نمیشــود بلکــه بــرآوردی از احتمــال ایــن پیامدهــا
نیــز هســتند .اطالعــات و دانــش واقعــی از پیــش شــرط هــای ضــروری بــرای هــر نگــرش
اســت ولــی معیارهــای ذهنــی بــه نیرومنــدی عقایــد هنجــاری و انگیزشــی بــرای بــه کارگیــری
ایــن عقایــد اطــاق میشــود و معیارهــای ذهنــی فــرد بــرآوردی از ارزشهــای اجتماعــی و
اخالقــی هســتند (شــبیری ،میبــدی ،ســرداریپور.)45:1395،
پارادایم جامعۀ مسلط آمریکا
در مقابــل رویکــرد ســنتی پارادایــم جامعــۀ مســلط آمریــکا ،طــرز تفکــر نویــن کــه
توانســت محدودیتهــای رشــد اقتصــادی جوامــع را تشــخیص دهــد ،بــه صــورت یــک
پارادایــم جدیــد زیســتمحیطی در تفکــرات زیســتمحیطی مطــرح شــده و بــر اهمیــت
تعــادل طبیعــت و عــدم غلبــه انســان بــر طبیعــت متمرکــز اســت .دالــپ و همکارانــش
تعــداد قابــل توجهــی از تغییــرات درمــورد محیطزیســت و تأثیــر فعالیتهــای انســانی بــر
روی آن را بررســی کــرده و بــه ایــن نتیجــه رســیذه انــد کــه رفتــار مســئوالنۀ زیسـتمحیطی،
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 محیطزیســت 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
مارکــوزه 2نظری�هـ س��رمایه اجتماعیــ جاکوبــز  ،بوردیــو ،پاســرون ،لــوری ،کلمــن 3نظریــه بــوم
ش��ناختی هربــرت گنــز ،4نگــرش زیس ـتمحیطی و تولیــد محتــوای ســواد زیس ـتمحیطی
دانــوپ 5اشـ�اره کـ�رد.
مدل مفهومی تحقیق تولید محتوای سواد زیستمحیطی

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  59-15ســاله مناطــق دهگانــه
شــهر تبریــز اســت کــه از شــبکههای مجــازی اســتفاده میکننــد .طبــق سرشــماری ســال
 1395جمعیــت  59-15ســاله شــهر تبریــز  1064470نفــر اســت کــه  532931نفــر مــرد و
 531539نف��ر زن هس��تند .بــرای محاســبۀ حجــم نمونــه از فرمــول کوکــران اســتفاده شــد

ک��ه بـ�ر آن اس��اس ،تع��داد حج��م نمون��ه برــای جامع��ۀ تحقیــق موردنظـ�ر تقریبـ ً
ـا  384نفــر
محاس��به شـ�د .در ایــن پژوهــش ،بــه دلیــل ســاختار جامعــۀ آمــاری از روش نمونهگیــری
خوش��های چندمرحل��های اس��تفاده ش��ده اس��ت .بــرای گــردآوری دادههــای تحقیــق ،از
پرسشــنامۀ محققســاخته بــا تأکیــد بــر اولویتهــای بومــی اســتفاده شــده اســت.
جدول .1تعیین معرفهای الزم برای سنجش متغیرهای مستقل و متغیر وابسته
متغیرها
متغیرهای جمعیتشناختی
تولید محتوای سواد زیستمحیطی
(وابسته)
-1دانش زیستمحیطی
(مستقل)
-2نگرش زیستمحیطی(مستقل)

معرفها
سن ،جنسیت ،تأهل ،تحصیالت ،شغل ،منطقه
سکونت و درآمد
 21گویه
 18گویه
 19گویه :ابعاد چهار گانه :بعد محدودیت رشد؛
بعد طبیعتمحوری؛ بعد شکنندگی تعادل
طبیعت؛ بعد احتمال بحران محیطزیستی

-3دغدغۀ زیستمحیطی (مستقل)
-4ارزش زیستمحیطی (مستقل)
-5سبک زندگی زیستمحیطی(مستقل)

 15گویه
 7گویه
 24گویه

بــرای بررســی اعتبــار تحقیــق از اعتبــار ســازهای (متغیــر نگــرش زیســتمحیطی) و
اعتبــار صــوری (دیگــر متغیرهــا) اســتفاده شــده اســت .بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی و
نــوع چرخـشواری ماکــس ،عاملهــای فاکتورهــای متغیــر (متغیــر نگــرش زیسـتمحیطی)
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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
ً
مجــددا در آن اصالحاتــی صــورت گرفــت و پــس از
شــده اســت .پــس از آزمــون اولیــه،
چن��د بــار تک�رـار آزموــن و رف��ع نواق��ص آن ،پرسش��نامۀ نهایـ�ی طراح��ی شدــ .بــرای تعییــن
پایایــی مقیاسهــا از ارزش آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــد و ضریــب آلفــای کرونبــاخ
بــرای همــۀ پرسشــنامهها بــاالی  0/70ب��ه دس��ت آمدــ .بـ�رای تحلیـ�ل دادههـ�ا از ضریــب
همبســتگی پیرســون اســتفاده شــد و بــرای ایــن منظــور از نرمافــزار  spssاســتفاده شــد.
یافتههای پژوهش
جدول .2ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویان()1
متغیر
جنسیت
وضعیت تأهل

تحصیالت

وضعیت

فراوانی

درصد

زن

197

51/3

مرد

187

48/7

مجرد

187

48/7

متأهل

197

51/3

زیر دیپلم

7

1/8

دیپلم

44

11/5

فوق دیپلم

105

27/3

لیسانس

193

50/3

فوق لیسانس و باالتر

35

9/1
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جدول .3ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویان ()2

متغیر
وضعیت شغلی

وضعیت

فراوانی

درصد

شاغل رسمی

80

20/8

شاغل غیررسمی

160

41/7

محصل یا دانشجو

62

16/1

خانهدار

37

9/6

بازنشسته

5

1/3

بیکار

40

10/4

کمتر از یک ساعت

57

14/8

 1تا  2ساعت

159

41/4

مصرف روزانۀ فضای

 2تا  3ساعت

132

34/4

مجازی

 3تا  4ساعت

24

6/3

 4تا  5ساعت

10

2/6

 5ساعت به باال

2

0/5

طبــق نتایــج بهدســتآمده از تحقیــق 1/3 ،درصــد پاســخگویان بــا کمتریــن فراوانــی
وضعیــت شــغلی بازنشســته و  41/7درصــد نیــز بــا بیشــترین فراوانــی وضعیــت شــغلی
غیــر رســمی دارنــد .درخصــوص زمــان مصرفشــده در شــبکههای مجــازی مصرفکننــدگان
بــاالی  6ســاعت کمتریــن فراوانــی را بــا  0/5و بیــن یــک الــی  2ســاعت بــا  41/4درصــد
بیشــترین فراوانــی را دارنــد.
جدول .4توزیع فراوانی دانش زیستمحیطی
متغیر

دانش زیستمحیطی

وضعیت

فراوانی

درصد

ضعیف

46

12

متوسط

81

21/1

خوب

190

49/5

خیلی خوب

67

17/4

عالی

0

0

جمع کل

384

100

طبــق نتایــج بهدســتآمده از تحقیــق ،کمتریــن فراوانــی دانــش زیســتمحیطی بــا
وضعیــت ضعیــف ( 12درصــد) اســت بــا ایــن توضیــح کــه در میــان پاســخگویان هیــچ کــدام
دارای دانــش زیس ـتمحیطی در وضعیــت عالــی نبودنــد و بیشــترین فراوانــی در وضعیــت
دوره 15
پیاپی 39
پاییز 1400

128

تحلیل عوامل تولید محتوا و سواد زیستمحیطی ...

خــوب بــا  49/5درصــد بــه دســت آمــده اســت.
جدول .5توزیع فراوانی دغدغۀ زیستمحیطی
متغیر

دغدغۀ زیستمحیطی

وضعیت

فراوانی

درصد

ضعیف

111

28/9

متوسط

6

1/16

خوب

59

15/4

خیلی خوب

81

21/1

عالی

127

33/1

جمع کل

384

100

طبــق نتایــج بهدســتآمده از تحقیــق  1/16درصــد پاســخگویان
بــا کمتریــن فراوانــی دغدغــۀ زیس ـتمحیطی وضعیــت متوســط
را دارنــد و  33/1درصــد نیــز بــا بیشــترین فراوانــی در وضعیــت
عالــی هســتند.
جدول .6توزیع فراوانی نگرش زیستمحیطی

متغیر

نگرش زیستمحیطی

وضعیت

فراوانی

درصد

ضعیف

0

0

متوسط

0

0

خوب

111

28/9

خیلی خوب

242

63

عالی

31

8/1

جمع کل

384

100

نتایــج نشــان میدهــد کمتریــن فراوانــی نگــرش زیس ـتمحیطی بــا  8/1درصــد مربــوط
بــه وضعیــت عالــی اســت بــا ایــن توضیــح کــه در میــان پاســخگویان هیچکــدام دارای
نگــرش زیســتمحیطی در ســطح ضعیــف و متوســط نبودنــد و بیشــترین فراوانــی در
ســطح خیلــی خــوب بــا  63درصــد پاســخگویان ارزیابــی شــده اســت.
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جدول .7فراوانی ارزش زیستمحیطی
متغیر

ارزش زیستمحیطی

وضعیت

فراوانی

درصد

ضعیف

0

0

متوسط

28

7/3

خوب

59

15/4

خیلی خوب

158

41/1

عالی

139

36/2

جمع کل

384

100

طبــق نتایــج بهدســتآمده از تحقیــق کمتریــن فراوانــی
ارزش زیســتمحیطی پاســخگویان بــا وضعیــت متوســط( 7/3
درصــد) اســت بــا ایــن توضیــح کــه در میــان پاســخگویان هیــچ
کــدام دارای ارزش زیســتمحیطی در ســطح ضعیــف نبودنــد و
 41/1درصــد نیــز بــا بیشــترین فراوانــی در ســطح خیلــی خــوب
مشــخص شــده اســت.
جدول .8توزیع فراوانی سبک زندگی محیطزیستی
متغیر

سبک زندگی محیطزیستی

وضعیت

فراوانی

درصد

ضعیف

0

0

متوسط

49

12/8

خوب

223

58/1

خیلی خوب

99

25/8

عالی

13

3/4

جمع کل

384

100

طبــق نتایــج بهدس ـتآمده از تحقیــق کمتریــن فراوانــی ســواد محیطزیســتی بــا 3/4
درصــد در وضعیــت عالــی اســت بــا ایــن توضیــح کــه در میــان پاســخگویان هیــچ کــدام
دارای ســبک زندگــی ضعیــف نبــود و  58/1درصــد نیــز بــا بیشــترین فراوانــی در ســطح
خــوب مشــخص شــده اســت.
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جدول .9توزیع فراوانی تولید محتوای سواد زیستمحیطی
وضعیت

فراوانی

درصد

متغیر

ضعیف

0

0

متوسط

164

42/7

تولید محتوای سواد

خوب

149

38/8

زیستمحیطی

خیلی خوب

42

10/9

عالی

29

7/6

جمع کل

384

100

نتایــج نشــان میدهــد مقــدار کمتریــن فراوانــی تولیــد محتــوای ســواد زیسـتمحیطی
بــا وضعیــت عالــی  7/6درصــد اســت بــا ایــن توضیــح کــه در میــان پاســخگویان هیــچ
کــدام دارای تولیــد محتــوای ســواد زیس ـتمحیطی در وضعیــت ضعیــف نبودنــد و 42/7
درصــد نیــز بــا بیشــترین فراوانــی در ســطح متوســط ارزیابــی شــده اســت.
جدول  .01نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطۀ همبستگی میزان دانش زیستمحیطی کاربران
شبکههای مجازی و میزان تولید محتوای سواد زیستمحیطی
متغیر مستقل

دانش
زیستمحیطی

آمارهها

متغیر وابسته
تولید محتوای سواد زیستمحیطی

ضریب همبستگی پیرسون

0/057

سطح معناداری

0/268

تعداد نمونه

384

طبــق نتایــج جــدول  10و بــا توجــه بــه اینكــه ســطح معنــیداری خطــای آزمــون در
ســطح اطمینــان  0/95بیشــتر از  0/05اســت ،میتــوان گفــت فرضیــۀ اول تأییــد نمیشــود
و بیــن میــزان دانــش زیسـتمحیطی کاربــران شــبکههای مجــازی و میــزان تولیــد محتــوای
ســواد زیس ـتمحیطی در شــهر تبریــز رابطــۀ معن ـیداری وجــود نــدارد.
جــدول  .11نتایــج ضریــب همبســتگی پیرســون بــرای تعییــن رابطــۀ همبســتگی میــزان نگــرش زیسـتمحیطی
کاربــران شــبکههای مجــازی و میــزان تولیــد محتــوای ســواد زیس ـتمحیطی
متغیر مستقل
نگرش
زیستمحیطی

آمارهها

متغیر وابسته
تولید محتوای سواد زیستمحیطی

ضریب همبستگی پیرسون

0/068

سطح معناداری

0/183

تعداد نمونه

384
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طبــق نتایــج جــدول  11و بــا توجــه بــه اینكــه ســطح معنــیداری خطــای آزمــون در
ســطح اطمینــان  0/95بیشــتر از  0/05اســت ،فرضیــۀ دوم تأییــد نمیشــود و بیــن میــزان
نگــرش زیســتمحیطی کاربــران شــبکههای مجــازی و میــزان تولیــد محتــوای ســواد
زیســتمحیطی در شــهر تبریــز رابطــۀ معنــیداری وجــود نــدارد.
جدول .12نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطۀ همبستگی میزان دغدغۀ محیطزیستی کاربران
شبکههای مجازی و میزان تولید محتوای سواد زیستمحیطی
متغیر

آمارهها

مستقل
دغدغۀ
محیطزیستی

متغیر وابسته
تولید محتوای سواد زیستمحیطی

ضریب همبستگی پیرسون

**0/158

سطح معناداری

0/000

تعداد نمونه

384

طبــق نتایــج جــدول  12و بــا توجــه بــه اینكه ســطح معنیداری خطــای آزمون در ســطح
اطمینــان  0/99كمتــر از  0/01اســت ،فرضیــۀ ســوم تأییــد میشــود و بیــن میــزان دغدغــۀ
محیطزیســتی کاربــران شــبکههای مجــازی و میــزان تولیــد محتــوای ســواد زیس ـتمحیطی
در شــهر تبریــز رابطــۀ مســتقیم معن ـیداری وجــود دارد و ضریــب همبســتگی دو متغیــر
برابــر  0/15اســت.
جدول  .13نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطۀ همبستگی میزان ارزش زیستمحیطی کاربران
شبکههای مجازی و میزان تولید محتوای سواد زیستمحیطی
آمارهها

متغیر مستقل

متغیر وابسته
تولید محتوای سواد زیستمحیطی
**0/277

ارزش

ضریب همبستگی پیرسون

زیستمحیطی

سطح معناداری

0/000

تعداد نمونه

384

طبــق نتایــج جــدول  13و بــا توجــه بــه اینكــه ســطح معنــیداری خطــای آزمــون
در ســطح اطمینــان  0/99كمتــر از  0/01اســت ،فرضیــۀ چهــارم تأییــد میشــود و بیــن
میــزان ارزش زیس ـتمحیطی کاربــران شــبکههای مجــازی و میــزان تولیــد محتــوای ســواد
زیسـتمحیطی در شــهر تبریــز رابطــۀ مســتقیم معنـیداری وجــود دارد و ضریــب همبســتگی
دو متغیــر برابــر  0/27اســت.
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جدول  .14نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطۀ همبستگی سبک زندگی زیستمحیطی کاربران
شبکههای مجازی و میزان تولید محتوای سواد زیستمحیطی
متغیر مستقل

آمارهها

متغیر وابسته
تولید محتوای سواد زیستمحیطی
*0/127

سبک زندگی

ضریب همبستگی پیرسون

زیستمحیطی

سطح معناداری

0/000

تعداد نمونه

384

طبــق نتایــج جــدول  14و بــا توجــه بــه اینكــه ســطح معنــیداری خطــای آزمــون
در ســطح اطمینــان  0/95كمتــر از  0/05اســت ،فرضیــۀ پنجــم تأییــد میشــود و بیــن
ســبک زندگــی زیســتمحیطی کاربــران شــبکههای مجــازی و میــزان تولیــد محتــوای
ســواد زیســتمحیطی در شــهر تبریــز رابطــۀ مســتقیم معنــیداری وجــود دارد و ضریــب
همبســتگی دو متغیــر برابــر  0/12اســت.
بحث و نتیجهگیری
نتایــج بهدســتآمده از تحقیــق نشــان میدهــد کــه فرضیــۀ اول تأییــد نمیشــود و
بیــن میــزان دانــش زیس ـتمحیطی کاربــران شــبکههای مجــازی و میــزان تولیــد محتــوای
ســواد زیس ـتمحیطی در شــهر تبریــز رابطــۀ معن ـیداری وجــود نــدارد.
نتایــج تحقیــق بــا یافتههــای تحقیــق همتــی و شــبیری ( )1394همخوانــی دارد.
همتــی و شــبیری در تحقیــق خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه دانــش محیطزیســتی بــا
ارتقــای فرهنــگ محیطزیســتی رابطــۀ معنـیداری نــدارد ،در ایــن تحقیــق نیــز رابطــۀ دانــش
زیســتمحیطی و تولیــد محتــوای ســواد زیســتمحیطی مــورد تأییــد قــرار نگرفــت.
نتایــج تحقیــق بــا یافتههــای تحقیــق واریســلی ( )2009همخوانــی نــدارد .چنانچــه
واریســلی ( )2009در تحقیــق خــود نشــان داد کــه میــان دانــش و رفتــار زیســتمحیطی
ارتبــاط معنــیداری وجــود دارد و در ایــن تحقیــق نیــز رابطــۀ دانــش زیســتمحیطی و
تولیــد محتــوای ســواد زیســتمحیطی مــورد تأییــد قــرار نگرفــت.
نتای��ج تحقی��ق بــا یافتهه��ای تحقی��ق کایـ�زر و دیگـ�ران ( )1999همخوانــی نــدارد.
چنانچ��ه آنه��ا در تحقیقــ خوــد نشاــن دادنـ�د ک��ه دانــش زیســتمحیطی  40درصــد از
واریانـ�س قص�دـ رفت�اـر زیس��تمحیطی را تبییــن میکنـ�د ،امــا در ایــن تحقیــق نیــز رابطــۀ
دانــش زیسـتمحیطی و تولیــد محتــوای ســواد زیسـتمحیطی مــورد تأییــد قــرار نگرفــت.
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دانــش زیســتمحیطی در برگیرنــده اطالعــات و دانــش افــراد درمــورد مســائل و
مشــکالت محیطــی و همچنیــن اطالعــات موجــود افــراد درمــورد عوامــل مؤثــر در گســترش
ایــن مســائل و اطالعــات درمــورد آن چیــزی کــه فــرد میتوانــد بــرای بهبــود ایــن وضعیــت
انجــام دهــد ،اســت .تبییــن فرضیــۀ اول تحقیــق بــا اســتفاده از مــدل هاینــز امــکان پذیــر
اســت .مــدل هــای ابتدایــی ســواد زیس ـتمحیطی بــه دنبــال ترســیم یــک رابطــۀ خطــی
بیــن اجــزای ســواد زیس ـتمحیطی بودنــد؛ یکــی از اولیــن مد لهــا در ایــن خصــوص کــه
توســط رمــزی و ریکســون ارائــه شــد بــر دانــش ،آگاهــی و نگرشهــای منجــر بــه رفتــار
زیسـتمحیطی 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 زیس ـتمحیطی بــه پایــان میرســد؛ 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

زیســتمحیطی منجــر میشــود (.)Hungerford, 1990
بــا توجــه بــه اینکــه دانــش زیســتمحیطی الــزام بــه کســب درک و فهــم اساســی
از محیــط و موضوعــات مرتبــط بــا آن اســت ،بنابرایــن میتــوان گفــت کــه نتایــج
تحقیــق درمــورد فرضیــۀ اول نشــان میدهــد کــه هــر چنــد ممکــن اســت دانــش و
اطالعــات شــهروندان درمــورد محیطزیســت و مســائل و مشــکالت آن در حــد مناســب
باشــد ،امــا ایــن بــه معنــی آن نیســت کــه بــا افزایــش دانــش آنهــا نســبت بــه مســائل و
حتــی راهکارهــای حــل ایــن مســائل ،میــزان تولیــد محتــوای ســواد زیســتمحیطی نیــز
افزایــش مییابــد .دانــش زیســتمحیطی بهمنزلــۀ نخســتین گام در جهــت مشــارکت
شــهروندان در مســائل زیســتمحیطی بــه رســمیت شــناخته شــده اســت و اولیــن دلیــل
در رد فرضیــه اول میتوانــد نظــری بــودن دانــش زیســتمحیطی باشــد .بــه عبارتــی
دانــش زیســتمحیطی داشــتههای تئوریــک و اطالعــات فــرد اســت و تبدیــل آنهــا بــه
محتــوای ســواد زیســتمحیطی نیازمنــد زیرســاختهای جامعــه از یکســو و نرمافزارهــا
و ســختافزارهای موجــود در دســت فــرد از ســوی دیگــر اســت و هــر دانشــی قابلیــت
تبدیــل بــه محتــوا را نــدارد.
براســاس نتایــج بهدســتآمده از تحقیــق ،فرضیــۀ دوم تأییــد نمیشــود و بیــن
میــزان نگــرش زیس ـتمحیطی کاربــران شــبکههای مجــازی و میــزان تولیــد محتــوای ســواد
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زیســتمحیطی در شــهر تبریــز رابطــۀ معنــیداری وجــود نــدارد.
نتایــج تحقیــق بــا یافتههــای تحقیــق فردوســی و همــکاران ( )1386همخوانــی دارد.
چنانچــه آنهــا در تحقیــق خــود اشــاره کردهانــد کــه بیــن نگــرش محیطمــداری و رفتــار
محافظــت از محیــط رابطــۀ مثبــت معنــادار وجــود دارد و ایــن تحقیــق نیــز رابطــه بیــن
نگــرش زیســتمحیطی و تولیــد محتــوای ســواد زیســتمحیطی را تأییــد میکنــد.
نتایــج تحقیــق بــا یافتههــای تحقیــق واریســلی ( )2009همخوانــی دارد .چنانچــه آنهــا
در تحقیــق خــود اشــاره کردهانــد کــه میــان نگــرش و رفتــار زیســتمحیطی ارتبــاط قــوی
وجــود دارد و ایــن تحقیــق نیــز رابطــه بیــن نگــرش زیســتمحیطی و تولیــد محتــوای
ســواد زیســتمحیطی را تأییــد میکنــد.
بعــد نگــرش زیســتمحیطی از پارادایــم زیســت بومــی جدیــد اســتخراج شــده و بــر
جهتگیــری حمایتــی از محیطزیســت یــا جهــان بینــی زیســت بومــی تأکیــد میکنــد.
نگــرش زیســتمحیطی مؤلفههایــی همچــون محدودیــت رشــد ،انســانمحوری ،تعــادل
طبیعــت ،انســان در برابــر طبیعــت و احتمــال بحــران محیطزیســتی را شــامل میشــود .در
اصــل نگــرش زیس ـتمحیطی ترکیبــی از دانــش واقعــی و تحــرک نگرانــی احساســی کــه در
نهایــت منجــر بــه گرایــش بــه عمــل میشــود ،اســت کــه بــه افــراد کمــک میکنــد ارزش و
دغدغــۀ محافظــت از محیطزیســت داشــته باشــند.
فرضیــۀ دوم تحقیــق را میتــوان بــا نظریــۀ فعالیــت تفکرشــده فیشــن بیــن و آیــزن
( )1975تبییــن کــرد .طبــق ایــن نظریــه ،قصــد رفتــار از پیشــایندهای بــدون واســطۀ رفتــار
آشــکار اســت کــه بــه نوبــه خــود قصــد رفتــار تابــع نگرشهــا و معیارهــای ذهنــی شــخص
بــرای انجــام فعالیتهــای مشــخص اســت .نگرشهــا فقــط ارزیابــی از پیامدهــای خــاص
را شــامل نمیشــود بلکــه بــرآوردی از احتمــال ایــن پیامدهــا نیــز هســتند (شــبیری و
همــکاران.)45:1395،
همچنیــن براســاس نظریــۀ گزینــش عقالنــی ،هــر فــرد نفــع شــخصی خــود را بــرای انجــام
دادن فعالیتهــای محیطــی درنظــر میگیــرد و بــر همیــن مبنــا دلیــل اصلــی رد فرضیــه دوم
در ایــن اســت کــه عــاوه بــر عامــل نگرشــی عوامــل زمینــهای نظیــر هزینههــای مــادی،
پــاداش و دسترســی بــه تکنولــوژی نیــز ضــرورت دارد و بــرای درک بهتــر رفتارهــای محیطــی
و ایجــاد و تولیــد محتــوای زیس ـتمحیطی بایــد عامــل نگرشــی ،موقعیتــی ،تواناییهــای
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فــردی و عــادات در رابطــه بــا یکدیگــر مــورد بررســی قــرار گیرنــد.
طبــق نظریــۀ تامپســون و بارتــون ،)1994( 1نگرشهــای زیســتمحیطی بــر دو مبنــای
طبیعــت محــور و انســان محــور قــرار دارنــد .نگرشهــای طبیعتمحــور اشــاره بــه همدلــی
بــا طبیعــت میکننــد و ارزش طبیعــت را بــه خاطــر ذات خــودش میداننــد ،درحالــی کــه در
نگرشهــای انســانمحور تنهــا بــرای پشــتیبانی و افزایــش زندگــی انســان ،محیطزیســت
را حفــظ میکننــد .از آنجــا کــه نگــرش زیســتمحیطی بخشــی از ارزش هــا و احســاس
نگرانیهــا بــرای محیطزیســت و انگیزشــی بــرای فعالیتهــای مشــارکتی در توســعه
زیســتمحیطی و حفاظــت از محیطزیســت اســت ،بنابرایــن در تبییــن فرضیــه اصلــی
دوم میتــوان گفــت وجــود احساســات بــرای توســعه محیطزیســت کافــی نیســت و بــا
افزایــش نگــرش زیســتمحیطی شــهروندان ،تولیــد محتــوای زیســتمحیطی در آنهــا
افزایــش نمییابــد.
براســاس نتایــج تحقیــق فرضیــۀ ســوم ،تأییــد میشــود و بیــن میــزان دغدغــۀ
محیطزیســتی کاربــران شــبکههای مجــازی و میــزان تولیــد محتــوای ســواد زیس ـتمحیطی
در شــهر تبریــز رابطــۀ مســتقیم معن ـیداری وجــود دارد و ضریــب همبســتگی دو متغیــر
برابــر  0/15اســت.
بــرای تبییــن ایــن فرضیــه در ابتــدا بایــد یــادآور شــد کــه دغدغــۀ زیســتمحیطی
میــزان حساســیت و نگرانــی نســبت بــه مســائل و موضوعــات محیطزیســت اســت و
بایــد در نظــر داشــت کــه اصلیتریــن هــدف آمــوزش زیس ـتمحیطی ،خلــق یــک جامعــۀ
جهانــی اســت کــه افــراد در آن نســبت بــه محیطزیســت و مســائل مرتبــط بــا آن نگرانــی
و دغدغــه داشــته باشــند .بــه عبارتــی ایجــاد دغدغــۀ زیس ـتمحیطی اصلیتریــن هــدف
ســواد زیســتمحیطی اســت و ایــن متغیــر اهمیــت فراوانــی در تولیــد محتــوای ســواد
زیســتمحیطی دارد.
فرضیــۀ ســوم تحقیــق را میتــوان بــا پارادایــم جامعــه مســلط آمریــکا تبییــن کــرد .در
مقابــل رویکــرد ســنتی پارادایــم جامعــه مســلط آمریــکا ،طــرز تفکــر نویــن کــه توانســت
محدودیتهــای رشــد اقتصــادی جوامــع را تشــخیص دهــد ،بــه صــورت یــک پارادایــم
جدیــد زیســتمحیطی در تفکــرات زیســتمحیطی مطــرح شــده و بــر اهمیــت تعــادل
1 . Thompson & Barton
دوره 15
پیاپی 39
پاییز 1400

136

تحلیل عوامل تولید محتوا و سواد زیستمحیطی ...

طبیعــت و عــدم غلبــه انســان بــر طبیعــت متمرکــز اســت .دالــپ و همکارانــش تعــداد
قابلتوجهــی از تغییــرات درمــورد محیطزیســت و تأثیــر فعالیتهــای انســانی بــر روی آن
را بررســی کــرده و بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه رفتــار مســئوالنه زیس ـتمحیطی ،یکــی
از عناصــر کلیــدی در فراینــد توســعۀ پایــدار محیطزیســت در جوامــع مــدرن و در حــال
توســعه اســت.
در تبییــن فرضیــۀ ســوم بایــد گفــت کــه یــک بــاور ،موضــع و میزانــی از نگرانــی کــه بــر
اثــر احســاس کمبــود منابــع طبیعــی در مصرفکننــده بــه وجــود میآیــد باعــث میشــود
تــا فــرد دغدغههــای فراوانــی نســبت بــه محیطزیســت داشــته باشــد و ایــن نگرانــی و
دغدغههــا بــه فــرد انگیــزه تولیــد محتــوای ســواد زیس ـتمحیطی را میدهــد .در نتیجــه
میتــوان گفــت کــه نگرانیهــای زیســتمحیطی میتواننــد بــه عنــوان محرکــی فعــال در
فراینــد تولیــد و مصــرف محصــوالت ســالم و پایــدار نیــز عمــل کننــد کــه یکــی از شــاخص

هــای اصلــی ســواد زیســتمحیطی اســت .بنابرایــن کامــاً منطقــی و علمــی بــه نظــر
میرســد کــه نگرانیهــا و دغدغههــای فــرد در حــوزۀ محیطزیســت ،باعــث میشــود تــا
فــرد نســبت بــه محیطزیســت حساســیت نشــان دهــد و ایــن امــر باعــث افزایــش تولیــد
ســواد زیســتمحیطی در بیــن شــهروندان میشــود.
طبــق نتایــج بهدســتآمده از تحقیــق فرضیــۀ چهــارم تأییــد میشــود و بیــن
میــزان ارزش زیســتمحیطی کاربــران شــبکههای مجــازی و میــزان تولیــد محتــوای
ســواد زیســتمحیطی در شــهر تبریــز رابطــۀ مســتقیم معنــیداری وجــود دارد و ضریــب
همبســتگی دو متغیــر برابــر  0/27اســت.
نتای��ج تحقی��ق بــا یافتهه��ای تحقی��ق کایـ�زر و دیگـ�ران ( )1999همخوانــی دارد.
چنانچ��ه کایـ�زر و دیگـ�ران ( )1999در پژوه��ش خ�وـد ب��ه ای��ن نتیج��ه رس��یدند ک��ه ارزشــهای
زیســتمحیطی  75درصـ�د از واریانـ�س کل رفتـ�ار زیسـ�تمحیطی را پیـ�ش بینـ�ی میکنـ�د
و در ایــن تحقیــق نیــز رابطــه بیــن ارزشــهای زیســتمحیطی بــا تولیــد محتــوای ســواد
زیســتمحیطی تأییــد شــد.
در ابتــدای تبییــن ایــن فرضیــه بایــد گفــت کــه منظــور از ارزش در معنای کلــی معیارهای
مشــترک فرهنگــی اســت کــه براســاس آن ،ربــط اخالقــی ،زیباشــناختی و یــا شــناختی
موضوعــات نگرشهــا ،آرزوهــا و نیازهــا را میتــوان بــا هــم مقایســه کــرد و مــورد داوری
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قــرار داد .بنابرایــن هــر چــه ارزشهــای فــردی و معنــوی افزایــش یابــد ،عشــق بــه طبیعــت
بیشــتر میشــود و حساســیت نســبت بــه محیطزیســت نیــز افزایــش مییابــد.
بــرای تبییــن فرضیــۀ چهــارم ابتــدا بایــد جهتگیریهــای ارزشــی درمــورد رفتــار
زیسـتمحیطی را تفکیــک کــرد .بیــن ســه جهتگیــری ارزشــی بهعنــوان مبنـــای گرایشهــای
زیســتمحیطی ،تفــاوت وجــود دارد .ایــن ســه عبارتانــد از :الــف) جهتگیــری ارزشــی
خودخواهانــه کــه در آن مشــکالت زیســتمحیطی میتوانــد بــه فــرد آســیب برســاند؛ ب)
جهتگیــری ارزشــی نوعدوســتی اجتماعــی کــه در آن مشــکالت زیســتمحیطی میتوانــد
بــه دیگــر افــراد آســیب برســاند؛ ج) جهتگیــری ارزشــی زیس ـتمحور یــا زیســتبوممحور
کــه در آن ،طبیعــت مســتقل از منافــع انســانی دارای ارزش ذاتــی اســت .از آنجــا کــه
جهتگیــری ارزشــی الــف و ب ،دوری از تخریــب محیطزیســت را بــه خاطــر منافــع انســانی
مهــم میداننــد ،پــس ایــن دو ،یکســان و انســانمحور هســتند .در اخــاق انســانمحور،
فقــط انســانها دارای جایــگاه اخالقــی هســتند و تخریــب محیطزیســت تــا آنجــا مهــم
اســت کــه منافــع انســانی را تحتتأثیــر قــرار دهــد .در حالیکــه دیــدگاه غیرانســانمحور
بــا رد ایــن نظــر ،جایــگاه اخالقــی را بــه ســایر موجــودات زنــده یــا زیســتبوم بهعنــوان
یــک کلیــت ،تعمیــم میدهــد و معتقــد اســت کــه تاثیــرات بــر محیطزیســت ،موضوعــی
اســت کــه صرفنظــر از پیامدهــای آن بــرای انســانها ،دارای اهمیــت اســت پــس از
اینکــه مشــخص شــد ،چــه چیــزی از جایــگاه اخالقــی برخــوردار اســت ،پرســش دوم ،یعنــی
پرســش دربــاره عمــل درســت یــا نادرســت از منظــر اخــاق مطــرح میشــود.
یکــی از شــاخصهای اصلــی ارزش ،باورهــای دینــی و مذهبــی اســت .چنانچــه آتــران 1و
همکارانــش ( )2005در تحقیــق خــود نشــان داده انــد کــه بــاور بــه قداســت طبیعــت محلی
در میــزان تخریــب جنــگل توســط ســه گــروه قبیلـهای متفــاوت در گواتمــاال اهمیــت زیــادی
دارد .همچنیــن لــوو و مــیگل ارزشهــای اخالقــی و زیباشــناختی را در اهمیــت دادن بــه
محیطزیســت مهــم تلقــی میکننــد .بنابرایــن در تبییــن فرضیــه چهــارم مــی تــوان گفــت کــه
هــر چــه ارزشــهای اخالقــی فــرد بیشــتر باشــد ،بــاور بــه طبیعــت و ارزشهــای زیباشــناختی
نیــز در فــرد بیشــتر میشــود و در ایــن شــرایط حساســیت نســبت بــه محیطزیســت باعــث
میشــود تــا زمینههــای تولیــد محتــوای زیس ـتمحیطی فراهــم شــود.
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براســاس نتایــج تحقیــق فرضیــۀ پنجــم تأییــد میشــود و بیــن ســبک زندگــی
زیسـتمحیطی کاربــران شــبکههای مجــازی و میــزان تولیــد محتــوای ســواد زیسـتمحیطی
در شــهر تبریــز رابطــۀ مســتقیم معن ـیداری وجــود دارد و ضریــب همبســتگی دو متغیــر
برابــر  0/12اســت.
بــرای تبییــن فرضیــۀ پنجــم بایــد گفــت کــه ســبک زندگــی از ایــن واقعیــت نشــات
میگیــرد کــه مــردم اکنــون بیشــتر از قبــل ،خــود را در برابــر آنچــه میخواهنــد بــا
زندگیشــان بکننــد ،مســئول میداننــد .بنابرایــن مــردم قــدرت و تــوان انتخــاب فراونــی
دارنــد کــه میتواننــد در یــک عرصــه جایگزینــی ،انتخــاب هایشــان را درصــورت لــزوم بــا
همدیگــر عــوض کننــد .ســبک زندگــی بــه عنــوان مفهومــی مــدرن بــر محوریــت انتخــاب
شــکل میگیــرد و انتخابهــای مصرفــی ،هســتۀ اصلــی آن را تشــکیل میدهنــد .اگرچــه
در نــگاه اول انتخابهــای مصرفــی پدیــدهای فــردی بــه نظــر میرســند ،ولــی تأمــل در
پیامدهــای اجتماعــی ایــن انتخابهــا نشــان میدهــد ســبک زندگــی مفهومــی اجتماعــی
اســت ،زیــرا در غیــر ایــن صــورت نمیتوانــد بازنمایــی از ارزشهــا و نگرشهــای اجتماعــی
جهــان مــدرن باشــد .ایــن اندیشــه کــه مصــرف ،کانــون اصلــی زندگــی اجتماعــی مــدرن
و نیــز ارزشهــای فرهنگــی شــده اســت (یــا میشــود) اســاس مفهــوم کلیتــر فرهنــگ
مصــرف اســت.
بــرای گیدنــز ســبک زندگی(ماننــد ســبک زندگــی بــا محوریــت محیطزیســت)،

«مجموع ـهای نسـ ً
ـبتا منســجم از همــه رفتارهــا و فعالیتهــای یــک فــرد معیــن در جریــان
زندگــی روزمــره اســت کــه؛ مســتلزم مجموعـهای از عــادات و جهــت گیریهاســت .بنابرایــن
از نوعــی وحــدت برخــوردار اســت» (گیدنــز  .)121 :1387 ،ســبک زندگــی ،مهمتریــن
عاملــی اســت کــه هــر کــس زندگــی خــود را براســاس آن تنظیــم میکنــد .بــر ایــن اســاس،
ســبک زندگــی مجموعــه عقایــد ،طرحهــا و نمونههــای عادتــی رفتــار ،هــوا و هوسهــا و
شــیوههای تبییــن شــرایط اجتماعــی یــا شــخصی اســت کــه نــوع خــاص واکنــش فــرد را
تعییــن میکنــد (لعلــی و همــکاران.)65 :1391 ،
از دیــدگاه پســت مدرنیتــه ،ســبک زندگــی از ایــن واقعیــت نشــأت میگیــرد کــه مــردم
اکنــون بیشــتر از قبــل ،خــود را در برابــر آنچــه میخواهنــد بــا زندگیشــان بکننــد ،مســئول
میداننــد .بنــا بــه ایــن اســتدالل ،در عصــر پس ـتمدرنیته ،مــردم قــدرت و تــوان انتخــاب
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فراونــی دارنــد کــه میتواننــد در یــک عرصــۀ جایگزینــی ،انتخابهایشــان را در صــورت
لــزوم بــا همدیگــر عــوض کننــد .ســبک زندگــی بــه عنــوان مفهومــی مــدرن بــر محوریــت
انتخــاب شــکل میگیــرد و انتخابهــای مصرفــی ،هســتۀ اصلــی آن را تشــکیل میدهنــد.
اگرچــه در نــگاه اول انتخابهــای مصرفــی پدیــدهای فــردی بــه نظــر میرســند ،ولــی
تأمــل در پیامدهــای اجتماعــی ایــن انتخابهــا نشــان میدهــد ســبک زندگــی مفهومــی
اجتماعــی اســت ،زیــرا در غیــر ایــن صــورت نمیتوانــد بازنمایــی از ارزشهــا و نگرشهــای
اجتماعــی جهــان مــدرن باشــد .ایــن اندیشــه کــه مصــرف ،کانــون اصلــی زندگــی اجتماعــی
مــدرن و نیــز ارزشهــای فرهنگــی شــده اســت (یــا میشــود) اســاس مفهــوم کلیتــر
فرهنــگ مصــرف اســت (ســبکتکین و همــکاران)4 :1392 ،
در تبییــن فرضیــۀ پنجــم میتــوان گفــت کــه اگــر کنشهــای فــرد ماننــد تولیــد
محتــوای ســواد زیســتمحیطی را حامــل مجموعــهای از ارزشهــا ،باورهــا و نگرشهــا
بدانیــم ،میتــوان گفــت ایــن مجموعــه ،همگــی تابعــی از کنشهــای مصرفــی تلقــی
میشــود .پــس بــه همیــن ترتیــب شــکل جدیــدی از کنشهــا پدیــدار میشــود کــه
بــر مبنــای ســبک زندگــی محیطزیســتی شــکل گرفتــه اســت و بــا بهبــود ســبک زندگــی
زیســتمحیطی ،میــزان تولیــد محتــوای ســواد زیســتمحیطی افزایــش مییابــد.
پیشنهادهای پژوهش
●پیشــنهاد میشــود ســازمانها و ادارات زیــر نظــر وزارت نیــرو همچــون شــرکت
آب ،شــرکت بــرق و شــرکت گاز برنامههــای مخصــوص بــرای آمــوزش شــهروندان در
جهــت اســتفاده بهینــه از آب ،بــرق و گاز در نظــر بگیرنــد .یکــی از ایــن برنامههــا،
آمــوزش از دوران کودکــی و در مــدارس بــا عناویــن نجــات آب و نجــات درختــان
اســت تــا شــهروندان در مصــرف آب و کاغــذ صرفهجویــی کننــد.
● پیشــنهاد میشــود آموزشهــای الزم از طریــق رســانۀ ملــی و شــبکۀ اســتانی بــه
شــهروندان شــهر تبریــز ارائــه شــود .مــن جملــه مــواردی کــه بایــد مــورد تأکیــد
ق��رار گیــرد اینــ مس��اله اس��ت ک��ه انســانها حــق ندارنــد کــه منابــع طبیعــی را بــرای
برط�رـف س��اختن نیازهایشـ�ان تغییــر دهنـ�د و شـ�هروندان بــرای حفــظ و ادامــۀ بقــا
بای��د بـ�ا طبیع��ت هماهن��گ باشــند و گیاهــان و حیوانــات بــه انــدازۀ انســانها حــق
زندگــی دارنــد.
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●شــهر تبریــز یــک کالنشــهر صنعتــی اســت و روز بــه روز بــر جمعیــت آن افــزوده
میشــود و یکــی از مشــکالت ایــن شــهر ،آلودگــی شــهر اســت .بــرای بهبــود تولیــد
محتــوای ســواد زیســتمحیطی در حــوزه آلودگــی هــوا پیشــنهاد میشــود تــا در
هنــگام اخــذ گواهینامــۀ رانندگــی ،آموزشهــای مؤثــر در زمینــه کاهــش آلودگــی
همچــون اســتفاده از ســوخت مناســب ،چــک کــردن مســتمر موتــور خــودرو،
اســتفاده از نــاوگان عمومــی در برنامههــای آموزشــی گنجانــده شــود.
●ارزش زیســتمحیطی بــا اخــاق تعییــن میشــود و شــاخصهای اخالقــی
میتواننــد در بهبــود ارزش زیســتمحیطی مؤثــر باشــند .بنابرایــن پیشــنهاد
میش��ود ت��ا بــرای بهبوــد تولی��د محت��وای س��واد زیس��تمحیطی اقدامــات آموزشــی
و عملیاتــی از مســاجد ،پایگاههــای مقاومــت و حوزههــای علمیــه پیگیــری شــود و
آمــوزش نگهــداری و حفــظ محیطزیســت در ایــن مراکــز مــورد تأکیــد قــرار بگیــرد.
●باــ توجــه ب��ه مســئلۀ مصـ�رف بهین��ۀ آب و گاز ،پیشــنهاد میشــود مــواردی همچــون
خامــوش ک��ردن وس��ایل گرمای�یـ در اتاق�یـ ک�هـ الزم نیسـ�ت گــرم باش��د ،کــم کــردن
درج��ۀ آب در هن��گام عـ�دم استــفاده از آب گ��رم ،جلوگیــری از هــدر رفتــن آب در
هن��گام اس��تفاده (مســواک زدن ،حماــم ک��ردن ،ظ�رـف و دس�تـ شس��تن) ،اســتفاده
بهینـ�ه از ماشـ�ین لباسشوــیی و اســتفاده از لبــاس گــرم بیشــتر در فصــل ســرما بــه
ج�اـی باــال ب�رـدن درج��ه بخـ�اری در رســانههای اجتماعــی بــرای شــهروندان آمــوزش
داده شــود.
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ســازمان حفاظــت محیطزیســت ( .)1394خالصــۀ گــزارش وضعیــت محیطزیســت ایــران  .1392 – 1383تهــران،
انتشــارات ســازمان حفاظــت محیطزیســت.
ســبکتکین ،قربانعلــی؛ جعفــری ،احمــد؛ و جعفــری ،همــت (« .)1392بررســی عوامــل مؤثــر بــر گرایــش دانشآمــوزان
بــه ســبک زندگــی متناســب بــا اقتصــاد مقاومتــی (مطالعــۀ مــوردی :دانشآمــوزان شهرســتان کــرج)»،
همایــش ملــی نقــش ســبک زندگــی در اقتصــاد مقاومتــی.
شــبیری ،ســیدمحمد؛ میبــدی ،حســین؛ و ســرداریپور ،عادلــه (« .)1393بررســی عوامــل مؤثــر بــر ایجــاد اخــاق
زیس ـتمحیطی در شــهروندان» ،فصلنامــۀ جهــان معرفــت ،ســال بیســت و ســوم ،شــمارۀ .95-83 .201
شــریفی ،زینــب؛ مظفــری ،افســانه؛ دالور ،علــی؛ و فرهنگــی ،علــی اکبــر (« .)1396تبییــن مؤلفههــای روزنامهنــگاری
محیطزیســت و ارائــه مــدل مطلــوب بــرای مطبوعــات ایــران (از نــگاه اســتادان ارتباطــات و محیطزیســت،
خبرنــگاران و فعــاالن محیطزیســت)» ،فصلنامــۀ مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات ،دورۀ  ،14شــماره .50
صالحــی ،صــادق؛ و کریــمزاده ،ســارا (« .)1393تحلیــل رابطــۀ بیــن ارزشهــای زیســتمحیطی و نگــرش نویــن
زیســتمحیطی (مطالعــۀ مــوردی :ارومیــه)» ،فصلنامــۀ مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات ،دورۀ  ،10شــمارۀ .37
ضیاءپــور ،آرش؛ کیانیپــور ،نــدا؛ و نیکبخــت ،محمدرضــا ( .)1391تحلیــل جامعهشــناختی محیطزیســت و رفتــار
افــراد نســبت بــه آن در مناطــق روســتایی و شــهری اســتان کرمانشــاه ،شــمارۀ .67- 55 ،2
قــادری ،ناصــح؛ چوپانــی ،ســامان؛ صالــی ،صــادق؛ و خوشفــر ،غالمرضــا (« .)1394بررســی عوامــل اجتماعــی مؤثــر
بــر رفتــار زیســتمحیطی در شهرســتان مریــوان در ســال  ،»1392مجلــۀ علــوم پزشــکی زانکــو ،شــمارۀ ،14
.18-10
کمالــی مهاجــر ،مرضیــه؛ و فراهانــی ،بنفشــه (« .)1391فرهنــگ زیســتمحیطی راهکارهــای توســعۀ گردشــگری
پایــدار» ،اولیــن همایــش ملــی گردشــگری و طبیعتگــردی ایــران زمیــن.
گیدنــز ،آنتونــی (« .)1387تجــدد و تشــخص ،جامعــه و هویــت شــخصی در عصــر جدیــد»( ،مترجــم :ناصــر
موفقیــان) ،تهــران ،نشــر نــی ،چــاپ پنجــم.
لعلــی ،محســن؛ عابــدی ،احمــد؛ و کجبــاف ،محمدباقــر (« .)1391ســاخت و اعتباریابــی پرسشــنامۀ ســبک زندگــی
( ،»)LSQفصلنامــۀ پژوهشهــای روانشــناختی ،دوره پانزدهــم ،شــمارۀ .80-64 ،1
مرکز آمار ایران ( .)1390گزیدۀ نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
مصداقینیــا ،علیرضــا؛ یونســیان ،مســعود؛ و ناصــری ،ســیمین (« .)1386بررســی آگاهــی ســاکنین شــهر تهــران
از آلودگیهــای زیســتمحیطی و عــوارض بهداشــتی مربوطــه و تعییــن منابــع اطالعاتــی آنــان» ،فصلنامــۀ
علمــی– پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان ،دورۀ نهــم ،شــمارۀ  ،1مسلســل .13-3 .31
نقدی ،اسداله ( .)1390انسان و شهر همدان ،انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.
همتــی ،زهــرا؛ و شــبیری ،ســیدمحمد (« .)1394تحلیلــی بــر مؤلفههــای ارتقــای فرهنــگ زیسـتمحیطی (مطالعــۀ
مــوردی :شــهروندان شــهر شــیراز)» ،فصلنامــۀ تحقیقــات فرهنگــی ایــران ،دورۀ هشــتم ،شــمارۀ .215-197 .4
هوشــمندان مقدمفــرد ،زهــرا؛ اخبــار ،اســماعیل؛ و شــمس ،علــی (« .)1395مؤلفههــای اثرگــذار بــر آگاهــی
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.37  شــمارۀ، فصلنامــۀ پژوهــش مدیریــت آمــوزش کشــاورزی،»زیسـتمحیطی هنرجویــان کشــاورزی زنجــان
.84-73
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