
 

 

 محیطی رسانه و سوادزیست

 ای منتخب از ساکنان شهر تهران( )بر اساس نمونه

3، حامد سیار خلج2، جواد مداحی1فاطمه جواهری
 

 72/8/89، تاریخ تایید:61/4/89تاریخ دریافت :

 چکیده

رو، الزم است  امروز وضعیت نامناسب محیط زیست ایران، به یک دغدغۀ مهم ملی تبدیل شده است. ازاین

جویی در آن مورد بپردازند. نوشتار حاضر که حاصل  های مختلف از طریق تحقیق و تتبع، به چاره دیشمندان حوزهان

های جمعی و  باشد، با این هدف تنظیم شده است و کوشیده تا رابطۀ مصرف رسانه )رسانه یک فعالیت پژوهشی می

 لیل نماید. محیطی شهروندان تهرانی تح های اجتماعی( را با سواد زیستشبکه

نفر تعیین شد. نمونه 494روش این پژوهش، از نوع پیمایش است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 

ها، آوری دادهشده است. برای جمع ای و انتخاب افراد بر اساس نمونه در دسترس انجام گیری بر اساس روش خوشه

شیوۀ صوری، و پایایی آن با  ده شد. اعتبار پرسشنامه، بهساخته و استاندارد استفا از پرسشنامۀ ترکیبی محقق

 استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد. 

محیطی  های این پژوهش، بین متغیرهای سن، وضعیت تأهل، تحصیالت و درآمد با سواد زیستبر اساس یافته

محیطی مورد  ها و سواد زیستسانهرابطۀ معنادار وجود دارد. فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر رابطۀ میان استفاده از ر

گرانه نسبت به محیط زیست در اثر  تائید قرار گرفت. این تائید به آن معناست که آگاهی، نگرش و رفتار حمایت

گیری از رسانه تقویت خواهد شد. معادالت ساختاری نیز نشان داد که مدل تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار  بهره

 های تحقیق دربارۀ جامعۀ ایران به پایان رسیده است.  های یافته ح داللتاست. نوشتار حاضر، با طر

 های اجتماعی، مخاطره.  محیطی، شبکه های جمعی، سواد زیست رسانه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ایم. به این معنا که  معرض مخاطراتی است که اغلب خود، آنها را خلق کرده امروزه زندگی ما در

ست انسان، باعث شده حیات مردم و جوامع به درجات متفاوت با بحران دستاوردها و شیوۀ زی

نشینی و رشد شهرنشینی،  رویه، حاشیه های بیمواجه شود. فرایند تجدد و نوگرایی، مهاجرت

گرایی،  های مادی و مصرف های صنعتی، رواج ارزش آثار حاصل از توسعۀ اقتصادی و پیشرفت

زیست منتهی شده  گرایانه، در مجموع، به تخریب محیط فعتهای ابزارگرایانه و من توسعۀ نگرش

های وارده به آسیب تنیدگی مناسبات جهانی باعث شده است. در کنار عوامل یادشده، درهم

طبیعت در یک منطقۀ خاص محصور نماند، بلکه از سطح ملی به سطح فراملی گسترده شود؛ 

ها، دریاها، خورشیدی انی است. اقیانوسای جهویژه آنکه محیط زیست در ذات خود، پدیده به

 زند. ها را به هم پیوند می تابد و اتمسفری که پیرامون ماست، همۀ انسانکه بر ما می

آسانی خود را از پیامدهای فرسودگی  در چنین شرایطی، هیچ کشوری قادر نیست به

زیست رو به  همین نسبت در سطح جهانی نیز نگرانی دربارۀ محیط محیط زیست برهاند. به

میزان آگاهی  7001تا  6897های  متحده در فاصلۀ سال افزایش است. برای نمونه، در ایاالت

درصد از افراد، در  46حدود  6897شدن زمین رو به فزونی نهاده است. در سال  مردم از گرم

درصد رسید )کاستلز،  86به  7001شدن زمین مطلع بودند؛ این نسبت در سال  مورد گرم

6481 :419 .) 

های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و  قدری از مؤلفه طورکلی کیفیت محیط زیست به به

توان گفت وضعیت محیط زیست هر کشور، بازتاب شیوۀ  پذیرد که می سیاسی گوناگون تأثیر می

ترتیب، از آنجا که پیامدهای تخریب محیط زیست؛ سالمت  این مدیریت در آن جامعه است. به

مثابه یک مسئلۀ  کند، وجود آن اساساً بهزنده و کل جامعه را تضعیف می همۀ موجودات

 شود.  اجتماعی تلقی می

جویانه در برابر آن هم ظهور  های مخالفتموازات افزایش بحران محیط زیست، واکنش به

پیدا کرده است. به این دلیل، در دنیای معاصر، طرفداریِ از محیط زیست، به یکی از پردامنه

 طور خودجوش در همۀ کشورها نماینده دارد.  های اجتماعی تبدیل شده است و بهجنبش ترین

منظور احراز معیارهای یک حکمرانی خوب، به  کوشند بهها میدر سطح کالن نیز دولت

هایی بپردازند که در نتیجۀ آن منابع طبیعی پایدار بماند. البته تأکید بر اهمیت  اتخاذ سیاست

گرفتن نقش کنشگران  معنای نادیده مشی دربارۀ محیط زیست، به ر تعیین خطنهادهای دولتی د
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انسانی نیست. بدیهی است که داشتن یک محیط زیست سالم، متضمن وجود فرهنگ متناسب 

گذاری و التزام عملی به آن است. بر این اساس،  ای از آگاهی، ارزش مالحظه با آن و سطح قابل

وفور دیدن،  های فرهنگی جامعۀ آمریکا شامل؛ طبیعت را بهننظران معتقدند بنیا برخی صاحب

گرایی و فردگرایی، عامل تخریب محیط زیست  ایمان به تکنولوژی، اعتقاد به پیشرفت، مادی

 (. 622: 6481است )ایتزن و همکاران، 

کند. متأسفانه محیطی مردم اهمیت پیدا می های زیست به این دلیل است که مطالعۀ نگرش

محیطی، در وضعیت نامناسبی قرار  های زیستیران به دالیل متعدد، از حیث شاخصکشور ا

های بزرگ و واگذاری آن ها، خانهدارد. هریک از ما هرروزه شاهد به فروش رفتن مزارع، جنگل

وخاک، مصرف روزافزون مواد شیمیایی،  وسازهای شهری هستیم. آلودگی هوا، آب به ساخت

آبی و ریزگردهای موسمی بخشی از تجربۀ روزمرّه زندگی ما  ب، کممشکل دفع زباله و فاضال

 ایرانیان شده است. 

کشور جهان، در رتبۀ  780( ایران در بین 7069) 6محیطیبر اساس شاخص عملکرد زیست

کشور نسبت به ایران در وضع بهتری هستند. شرایط ایران در  620قرار دارد. در واقع،  90

 تیب زیر است:تر به تر های جزئیشاخص

، در کیفیت هوا رتبۀ 24، در آب و فاضالب رتبۀ 41محیطی رتبۀ ایران در سالمت زیست

، در تنوع زیستی و بوم رتبۀ 668، در حیات اکوسیستم رتبۀ 620، در فلزات سنگین رتبۀ 46

ابع ، در من642، از نظر اقلیم و انرژی رتبۀ 666، در بُعد آبزیان رتبۀ 8ها رتبۀ ، در جنگل644

  7باشد. را دارا می 24و در کشاورزی رتبۀ  89آب رتبۀ 

اند اذهان نظران ایرانی کوشیده های اخیر، اندیشمندان و صاحب به این دلیل، در سال

عمومی مدیران جامعه را متوجه خطر تخریب محیط زیست بنمایند. پایداری منابع طبیعی، 

های بقاء نیز ربط وثیقی دارد؛ زیرا محیط  با ارزشتنها دارای آثار اقتصادی فراوانی است، بلکه  نه

 زیست سالم، بر سالمت فردی، کیفیت زندگی مردم و ذخایر سرمایۀ انسانی جامعه اثر دارد. 

های  ها؛ اعم از رسانهتواند کارساز باشد، عملکرد رسانه یکی از عواملی که در این راستا می

پردازند.  های اجتماعی به فعالیت می که در شبکههایی است  جمعی و یا نسل جدید رسانه ارتباط

گیری رفتاری   یابی ذهنی و سویمندی از رسانه بر جهترود کمیت و کیفیت بهره انتظار می

                                                           
1 EPI 
2 Environmental Performance Index: 2018. 
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های متعددی انجام شود تا  نسبت به محیط زیست اثرگذار باشد. الزم است در این مورد، تحقیق

بخش در این مورد، فراهم شود.  اطمیناندر اثر تراکم اطالعات؛ امکان حصول به یک نتیجۀ 

پژوهش حاضر، درصدد است بخشی از این دغدغه را پاسخ دهد. در این راستا دو پرسش زیر مدّ 

 نظر است: 

 محیطی شهروندان تهرانی در چه سطحی است؟ سواد زیست

 رد؟محیطی شهروندان، رابطۀ معناداری وجود دا ها و سواد زیستمندی از رسانهآیا بین بهره

 مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته

های فرهنگی جامعه است. نگرش به طبیعت و محیط زیست و نوع ارتباط با آن، بخشی از آموزه 

ای از زندگی است که به این دلیل، ما به یک فرهنگ پایدار اکولوژیکی نیازمندیم و آن شیوه

های آینده به  حیط زیست را برای نسلسازد، بدون اینکه م نیازهای نسل فعلی را برآورده می

(، نخستین گام برای ساختن 47: 6492) 7( و کهیل794: 6491) 6خطر بیفکند. ازنظر کاپرا

دیگر، شرط بقای آیندۀ بشریت، سواد  عبارت به 4محیطی است. جوامع پایدار، کسب سواد زیست

 دن بر پایۀ آن است. کر محیطی، توانایی فهم اصول اساسی شناخت محیط زیست و زندگی زیست

 کند: این اصطالح را چنین تعریف می 4محیطی کمپین حمایت از سواد زیست

کردن بر اساس درک گسترده از اینکه مردم و جوامع چگونه با یکدیگر و با  توانایی عمل

توانند پایدار بمانند. الزمۀ این امر، وجود  کنند و چگونه می محیط زیست ارتباط برقرار می

محیطی را با تصمیم دربارۀ  هایی است که مالحظات زیست شناخت، مهارت و نگرشآگاهی، 

مصرف، سبک زندگی، فعالیت شغلی و امور مدنی ترکیب کند و وارد کنش فردی و جمعی شود. 

 ترتیب عبارتند از: های این نردبان، به پله

 ـ آگاهی عمومی از رابطۀ میان محیط و زندگی انسانی؛ 

 ها و فرایندهای طبیعی و انسانی؛  ظامـ شناخت و فهم ن 

 مند به محیط زیست؛  ـ نگرش قدرشناسانه و دغدغه 

 ـ مهارت حل مسئله و تفکر انتقادی؛  

                                                           
1  Capra  

2  Cahill 

3 Environmental literacy 

4 http://www.fundee.org/about/partners.htm 
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 ـ توانایی کنش فردی و جمعی و مشارکت مدنی.  

توان  محیطی را بسازند و تقویت کنند؛ ازجمله آنها می توانند سواد زیست عاملین مختلفی می

محیطی اشاره کرد؛ زیرا نحوۀ فهم ما از  کردن سواد زیست های ارتباطی در فراگیربه نقش رسانه

های ارتباطی شکل انگیز رسانه های بحثگری انواع شیوه محیطی، با میانجی های زیستمخاطره

 (.64: 6482گیرد )مک گوئیکان، می

دارای قدرتی نیرومند  ها راای قائل باشیم و رسانهنظر از آنکه به جبر تکنولوژی رسانه صرف

گر انسانی را  بدانیم یا آنکه به تأثیر محدود رسانه قائل باشیم و در عوض عاملیت کنش

  ای، بهتوان این واقعیت را منکر شد که مصرف رسانه کننده بدانیم، درهرصورت، نمی تعیین

ی هاریهگذارد. نظهای متفاوت بر ادراک، عواطف و رفتار کنشگران اثر میمیزان و شیوه

، رسانه را عامل نیرومند توجه به اعیان 4و یادگیری اجتماعی 4، تزریقی7، کاشت6سازی برجسته

عنوان یک الگو  ها را بهدانند. از نگاه آنها افراد پیام رسانهاجتماعی و رفتار معطوف به آن می

ها  گیرند. رسانه میای، رفتارهای مناسب را فرا های رسانهگزینند و از طریق مشاهدۀ نمونه برمی

نمایی  کردن و بزرگ کنند؛ اوّل آنکه با متمایز در این زمینه، اغلب به دو طریق عمل می

محیطی، قادرند موضوعات دیگر را از دستور کار اذهان  موضوعات مربوط به مشکالت زیست

 1«موضوع آشکار»به یک  8«موضوع خارج از ذهن»عمومی خارج کنند، محیط زیست را از یک 

مند می کنند و مردم را نسبت به آن دغدغه ای سیاسی تبدیل می در گفتمان عمومی و به پدیده

ها از این قابلیت دهند. دیگر آنکه رسانهگذاری قرار می کنند و آن را در دستور کار سیاست

محیطی را همچون یک بحران یا وضعیت خطرآفرین که نیازمند برخوردارند که خطرات زیست

 (. 491: 6481؛ کاستلز، 498: 6498زاده،  ی است، برساخته سازند )مهدیتوجه عموم

کنند، در کنار نسل زمانی که نسل جدید وسایل ارتباطی که در فضای سایبر عمل می

های شود. رسانه شوند، ضریب اثرگذاری آنها بیشتر می های جمعی وارد میدان میقدیمی رسانه

پذیری و  باالی اطالعات، سرعت زیاد انتقال پیام، تعامل واسطه برخورداری از حجم اجتماعی به

                                                           
1 Agenda setting 
2 Cultivation Theory 

3 Injection 
4 Social learning 
5 Objective issue  
6 Explicit issue 
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های  محیطی و جلب حمایت ای، ظرفیت بیشتری را برای آگاهی زیستپذیری رسانه اتصال

سازی در درون اجتماع علمی و در میان دانشمندان،  آورند. اقدام به شبکهوجود می عمومی به

با استفاده از امکانات موجود در این عرصه های مشهور در اصل، فعاالن محیط زیست و ستاره

 شود.  محقق می

خوبی به این امر تفطن دارند که برای اثرگذاری بر توده  پژوهشگران و اندیشمندان به

ای  شیوه توان به تدوین آثار علمی اکتفا نمود، بلکه الزم است بهمردم و کارگزاران اجرایی، نمی

های جمعی و اجتماعی در جهت انتقال اندیشه و معنا و  های رسانه منطقی و کارآمد از قابلیت

کنند که برداری کرد. آنها ما را متوجه این واقعیت می تهیج احساسی ـ عاطفی مردم بهره

تنها در توجه به حال یا گذشته، بلکه در نگاه به آینده  دهی اجتماعی جامعه را نه سازمان

 تنظیم کنیم. 

شده که تأثیر  هایی ارائه، یافته7های ملی نین پژوهشو همچ 6های خارجی در بین پژوهش

محیطی، شامل طورکلی دانش زیست کند. به محیطی را تأیید می ها بر بسط فرهنگ زیسترسانه

اطالعات فرد در مورد معضالت محیطی و عوامل مؤثر در گسترش آن و اطالع از آن چیزی 

محیطی، مجموعۀ پایداری از نگرش زیستتوان برای بهبود این وضعیت انجام داد.  است که می

هاست. محیط زیست، جزئی از نظام  های رفتاری اشخاص و گروهاحساسات، باورها، آمادگی

های افراد در مورد  باورها و احساسات است و نگرش، ریشه در نظام ارزشی اشخاص دارد. نگرش

دیگران قائل هستند. موضوعات محیطی بر اساس نوع ارزشی است که این اشخاص برای خود و 

محیطی، رفتار مثبت و مسئوالنۀ نسبت به محیط زیست است که در آن رفتار یا عملکرد زیست

کند به آن آسیب نرساند )شبیری و  کند یا تالش می گر از محیط زیست حفاظت می کنش

 طور مستقیم زیست، به رود رفتارهای حامی محیط(. بر این مبنا، انتظار می6487همکاران، 

مندی از رسانه باشد. نمودار طور غیرمستقیم تابعی از بهره محیطی و به تابعی از آگاهی زیست

 سازد.  ای از مباحث یادشده را منعکس می (، خالصه6شماره )

 

                                                           
1  Castells, 2018; Ostman, 2014; Liao, 2016; Huang, 2016; Rahim & Jalaladeen; 2016; Saikia, 

2017. 
زاده میمندی  ؛ حاجی6484؛ اصالنی و شبیری، 6484زاده میمندی و همکاران،  ؛ حاجی6484رضایی و شبیری،  7

 .6481؛ صالحی بابلسر و پازوکی نژاد، 6481الدین،  و فلک
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 ـ مدل نظری پژوهش 1نمودار 

 روش پژوهش

شده  م منظور پاسخگویی به دو پرسش تنظی ازاین گفته شد، این نوشتار به طور که پیش همان

 است:

محیطی(  گرانه، آگاهی و نگرش زیست محیطی )رفتارهای حمایتهای سواد زیستمؤلفه

 شهروندان تهرانی در چه سطحی قرار دارد؟

 ها، به چه شکلی است؟ مندی از رسانهمحیطی و بهرههای سواد زیستروابط چندگانه مؤلفه

مندی یعت و محیط زیست تابعی از بهرهگرانه از طب رود رفتار حمایتبر این مبنا، انتظار می

ای و میزان سواد از رسانه باشد. به این منظور در قالب روش پیمایش دربارۀ نوع مصرف رسانه

 محیطی مردم نظرخواهی شود. زیست

، 6488شود که بر اساس سرشماری سال جامعۀ آماری، شهروندان تهرانی را شامل می

نفر  494حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران نفر بوده است.  64712142جمعیت آن 

ای و انتخاب افراد نمونه بر اساس روش نمونۀ در گیری بر اساس روش خوشه برآورد شد. نمونه

منطقۀ شهری تهران، چند منطقۀ زیر  77صورت که ابتدا از بین  شده است. بدین دسترس انجام

: محدودۀ ولنجک و 6شهر )شامل منطقۀ های اصلی در نظر گرفته شد: شمال  عنوان خوشه به

: 1: محدودۀ قلهک و شریعتی(؛ مرکز شهر )شامل منطقۀ 4قیطریه، زعفرانیه، تجریش و منطقۀ 

: محدودۀ سرسبیل شمالی و 60 محدودۀ ولیعصر و پارک الله، انقالب و کارگر جنوبی و منطقۀ

های حامی رفتار

 محیط زیست

نگرش زیست 

 محیطی

 
 

آگاهی زیست 

 محیطی

 هامندی از رسانهبهره

وسایل ارتباط جمعی 

های اجتماعیشبکه 
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: 70 شمالی و جنوبی و منطقۀآباد  : محدودۀ خزانه و علی61جنوبی(؛ جنوب شهر )شامل منطقۀ 

آباد و زمزم( و غرب  آباد، نعمت : محدودۀ عبدل68آباد و منطقۀ  جوانمرد قصاب و دولت محدودۀ

 آباد(.  آباد و جنت : محدودۀ شهرک غرب، سعادت8و  7شهر )شامل مناطق 

ها  وشههای اصلی هر منطقه از شهر، در حکم بلوک برای خها و میدانبعد، خیابان در مرحلۀ

که هریک از افراد جامعۀ آماری،  نحوی در نظر گرفته شد. پاسخگویان به روش تصادفی ساده )به

های در دسترس، شدن باشند(، از طریق دستیابی به نمونه دارای شانس مساوی برای انتخاب

ه ساخته و استاندارد استفادها، از پرسشنامۀ ترکیبی محققآوری دادهانتخاب شدند. برای جمع

ای صوری، و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد.  شیوه شد. اعتبار پرسشنامه، به

 وتحلیل شد.  تجزیه AMOSافزار  نرم 74و نسخه  SPSSافزارنرم 77ها با نسخه داده

 تعریف متغیرها

 محیطی دارای سه بعد است که در ذیل تعاریف آن آمده است: متغیر تحقیق سواد زیست

دنبال به حداقل رساندن  ای است که بهرفتارهای آگاهانهرفتارهای حامی محیط زیست: 

به نقل از  Kollmuss & Agyeman, 2002تأثیر منفی اعمال شخصی بر جهان طبیعی است )

و همکاران  6(. این متغیر با استفاده از پرسشنامۀ برونفمن6488آبادی و همکاران،  زارع شاه

بُعد، شامل؛ ذخیرۀ انرژی، رفتار  1قرار گرفت. این پرسشنامه، دارای (، موردسنجش 7068)

حامی محیط زیست، حفاظت از تنوع زیستی، حفاظت از منابع آب، مدیریت مواد زائد  آگاهانه

عقالنی از اتومبیل است؛ تمامی سؤاالت پرسشنامۀ مذکور، عیناً در این  محیطی و استفاده زیست

ز استفادۀ عقالنی از اتومبیل که تغییر کرد و محققان، این بعد را جپرسشنامه آورده شد؛ به

 مجدداً تدوین کردند. 

محیطی و عوامل مؤثر میزان اطالعات فرد در مورد مسائل زیست محیطی:آگاهی زیست

به  Kairser, 1999در گسترش آن و شناخت از چگونگی رفتار، برای بهبود این معضالت است )

(. برای سنجش این متغیر از پرسشنامۀ فرهمند و همکاران 6488قیقتیان، نقل از احمدیان و ح

هایی چون آگاهی از ( استفاده شد؛ این پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت معرف6484)

وهوا و خاک، منابع تأمین آب، برق و  عوامل نابودکنندۀ حیوانات و گیاهان، عوامل نابودکنندۀ آب

شونده و های دیرتجزیهشده، زبالهها، فایدۀ مناطق حفاظتبالهآوری زگاز، سرانجام جمع

 سنجد.  همچنین مطالعۀ کتاب، نشریه و مطلب در مورد محیط زیست را می

                                                           
1 Bronfman 
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معنای مجموعۀ  محیطی از لحاظ مفهومی بهنگرش زیست محیطی:نگرش زیست

محیطی زیستهای یک فرد نسبت به یک پدیده یا رخداد احساسات، تمایالت، عقاید و قضاوت

تواند در جهت حفاظت از محیط زیست وحشی، گیاهان و  در زندگی است. این نگرش، می

: 6480جانوران بومی، حفظ منابع طبیعی و یا در جهت تخریب محیط زیست باشد )امامقلی، 

( در قالب طیف لیکرت 6829الیر ) (. این متغیر، با استفاده از پرسشنامۀ دانلپ و وان26

 است.  سنجیده شده

 تفکیک گویه ـ تعداد سؤاالت و ضرایب آلفای کرونباخ درمجموع به 1جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت متغیر

 986/0 47 رفتار حامی محیط زیست

 918/0 60 محیطی آگاهی زیست

 988/0 68 محیطی نگرش زیست

بر اساس میزان استفاده از  مندی از رسانه است. این متغیرمتغیر مستقل تحقیق، میزان بهره

های جمعی )رادیو، تلویزیون، ماهواره، کتاب، روزنامه و مجالت و فیلم( و شبکه وسایل ارتباط

حال،  بوک، توئیتر، تلگرام، واتساپ و الین( بررسی شده است. درعیناجتماعی )اینستاگرام، فیس

نس، سن و تحصیالت نیز ای مانند خصوصیات فردی پاسخگویان شامل ج نقش متغیرهای زمینه

 موردبررسی قرارگرفته است. 

 ها یافته

 های توصیفی یافته

تا  61درصد زن بودند. دامنۀ سنی پاسخگویان  46درصد مرد و  88پاسخگو،  494از مجموع 

درصد مجرد  4/48پاسخگویان متأهل و  1/14سال بوده است.  78سال متغیر و میانگین آن  18

درصد  42دیپلم،  درصد فوق 9ن دارای تحصیالت زیر دیپلم و دیپلم، درصد پاسخگویا 68بودند. 

 درصد دارای مدرک دکتری هستند.  1درصد کارشناسی ارشد و  44کارشناسی، 

محیطی دارای سه  ازاین اشاره شد، سواد زیست طور که پیش همانمحیطی:  سواد زیست

و شاخص آگاهی  محیطی عنصر شاخص رفتارهای حامی محیط زیست، شاخص نگرش زیست

 شود: آمده، به ترتیب گزارش می دست محیطی است. اطالعات به زیست
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درصد  10درصد از پاسخگویان در حد زیاد،  79: شاخص رفتارهای حامی محیط زیست

 گرانه بودند.  درصد در سطح کم دارای رفتارهای حمایت 67در حد متوسط و 

درصد در حد  80ر سطح زیاد، درصد از پاسخگویان د 44: محیطی شاخص نگرش زیست

 گرانه به محیط زیست هستند.  های حمایت درصد در حد ضعیف یا کم دارای نگرش 2متوسط و 

درصد از  48: از جهت آگاهی دربارۀ محیط زیست نیز محیطیشاخص آگاهی زیست

 درصد در سطح کم یا ضعیف هستند.  77درصد در حد متوسط و  44پاسخگویان در سطح باال، 

درصد از آنها در حد متوسط،  40ـ  10واقع، در هر سه شاخص، اکثر پاسخگویان یعنی در 

دهندۀ ضرورت اقدام برای  دارای رفتارهای حامی محیط زیست هستند. این واقعیت نشان

 محیطی است.  گسترش سواد زیست

درصد از پاسخگویان در حد زیاد،  60اطالعات تحقیق حاکی از آن است که مصرف رسانه: 

جمعی هستند.  کننده وسایل ارتباط درصد در حد ضعیف مصرف 77درصد در حد متوسط و  18

درصد در حد  14درصد در حد متوسط و  44درصد از پاسخگویان در سطح زیاد،  4همچنین 

مندی گیرند. از تلفیق دو یافتۀ یادشده، شاخص کل بهره های اجتماعی بهره میضعیف از شبکه

. اطالعات این شاخص، بیانگر آن است که در نمونۀ تحقیق، یازده درصد از دست آمد از رسانه به

ها درصد در حد کم، از رسانه 77درصد در حد متوسط و  12پاسخگویان، در سطح زیاد، 

 کنند. ها استفاده میکنند. در واقع، بیشتر پاسخگویان در سطح متوسط از رسانهاستفاده می

 های استنباطی یافته

محیطی آنها  های شخصی پاسخگویان با سواد زیست مت، ابتدا رابطۀ برخی ویژگیدر این قس

کنندگان با میزان استفاده از  محیطی مشارکتتحلیل خواهد شد، سپس همبستگی سواد زیست

 شود و درنهایت مدل معادلۀ ساختاری ارائه خواهد شد.  رسانه گزارش می

 محیطی رابطۀ متغیرهای جمعیتی و سواد زیست

 محیطی با سن بررسی شده است.  ، رابطۀ سواد زیست7جداول  شماره  در

شود،  مشاهده می 7طورکه در جدول شمارۀ  همانمحیطی با سن:  رابطه سواد زیست

محیطی )نگرش، آگاهی و رفتار(، رابطۀ معنادار و متغیر سن با هر سه مؤلفۀ سواد زیست

تری برخوردارند.  محیطی قوی ها از سواد زیستتر توان گفت جوان ترتیب، می این معکوس دارد. به
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پردازند،  های مجازی به فعالیت می شاید به این دلیل، که جوانان بیش از افراد مسن در شبکه

های مربوط  کنندۀ پیام واسطۀ تحصیالتشان بیشتر دریافت کنندۀ رسانه هستند و به بیشتر مصرف

 ارند. تری از آن د به محیط زیست هستند و یا درک عمیق

 (383محیطی با سن )تعداد:  ـ رابطه سواد زیست 2جدول 

متغیر 

 وابسته

 شاخص کل محیطی های سواد زیست مؤلفه

 سواد

 محیطی زیست

نگرش زیست

 محیطی

آگاهی زیست

 محیطی

رفتارهای حامی محیط 

 زیست

 سن
 ـ 496/0

** 

 ـ 488/0

** 

 ـ 481/0

** 

 ـ 406/0

** 

 درصد 99رصد، * معناداری در سطح د 99** معناداری در سطح 

، بیانگر 4اطالعات جدول شمارۀ محیطی با جنس و وضعیت تأهل:  رابطۀ سواد زیست

محیطی و رفتارهای حامی محیطی، آگاهی زیستآن است که میانگین نگرش زیست

لحاظ  هاست و این تفاوت به زیست، در زنان بیش از مردان و در مجردها بیش از متأهل محیط

پذیری جنسیتیِ خودآموخته  اری معنادار است. ممکن است زنان تحت تأثیر فرایند جامعهآم

تر باشند و بیشتر به مراقبت از اطرافیان خود بپردازند. نتیجه چنین  باشند که موجوداتی عاطفی

زیست است. ازنظر وضعیت تأهل نیز افراد مجرد بیش  ای توجه بیشتر به طبیعت و محیط روحیه

رسد این امر به آن دلیل نظر می محیطی برخوردارند. به که متأهل هستند از سواد زیستاز آنها 

 ها کنند. توانند زمان بیشتری را صرف ارتباط با رسانه باشد که مجردها می

 (383محیطی با جنس و وضعیت تأهل )تعداد:  ـ رابطۀ سواد زیست 3جدول 

 میانگین متغیر مستقل متغیر وابسته
 انحراف

 ارمعی

 Tمقدار آزمون 

 و معناداری

 جنس محیطینگرش زیست
 ـ 82/4 66/8 71/44 مرد

 18/9 86/41 زن **

 جنس محیطیآگاهی زیست
 ـ 48/7 27/1 88/70 مرد

 47/2 49/77 زن *

 جنس رفتار حامی محیط زیست
 ـ 08/1 94/68 68/88 مرد

 78/74 12/667 زن **

 جنس محیطی شاخص کلی سواد زیست
 ـ 47/8 71/47 01/614 مرد

 28/41 82/696 زن **
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 (383محیطی با جنس و وضعیت تأهل )تعداد:  ـ رابطۀ سواد زیست 3دول جادامه 

 میانگین متغیر مستقل متغیر وابسته
 انحراف

 ارمعی

 Tمقدار آزمون 

 و معناداری

 وضعیت تأهل محیطینگرش زیست
 84/4 08/9 64/41 مجرد

 89/8 18/47 متأهل **

 وضعیت تأهل محیطیآگاهی زیست
 87/4 07/1 48/77 مجرد

 64/9 48/68 متأهل **

 وضعیت تأهل زیست رفتار حامی محیط
 08/4 90/68 88/602 مجرد

 70/78 02/600 متأهل **

 وضعیت تأهل محیطی شاخص کلی سواد زیست
 14/4 98/78 69/621 مجرد

 40/46 76/617 متأهل **

 درصد 99درصد، * معناداری در سطح  99** معناداری در سطح 

(، بیانگر آن 4اطالعات جدول شمارۀ )محیطی با تحصیالت و درآمد:  رابطۀ سواد زیست

محیطی و شاخص کل آن با میزان تحصیالت و درآمد  لفۀ مختلف سواد زیستاست که سه مؤ

 ای معنادار و مثبت دارد. پاسخگویان رابطه

 (383محیطی با تحصیالت و درآمد )تعداد: ـ رابطۀ سواد زیست 3جدول 

متغیر 

 مستقل
ضریب 

همبستگی 

 پیرسون

 متغیر وابسته

نگرش 

زیست

 محیطی

آگاهی 

 محیطی زیست

ی رفتارها

  حامی محیط

 زیست

 شاخص کل

سواد 

 محیطی زیست

 ** 744/0 ** 644/0 ** 744/0 **767/0 تحصیالت

 **486/0 ** 408/0 **726/0 ** 448/0 درآمد

 درصد 99درصد، * معناداری در سطح  99** معناداری در سطح 

عی هستند، دهندۀ پایگاه اقتصادی ـ اجتما از آنجا که تحصیالت و درآمد، دو مؤلفۀ تشکیل

شان بهتر و بیشتر مندی از درآمد مکفی، نیازهای اساسیواسطۀ بهره توان گفت افرادی که به می

های مندی از درجۀ باالیی از تحصیالت، از آگاهیواسطۀ بهره تأمین شده و به موازات آن به

 عمومی بیشتری برخوردارند، نسبت به محیط زیست، بیشتر دغدغه دارند. 
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، فرضیۀ 8اطالعات جدول شمارۀ محیطی با مصرف رسانه: سواد زیسترابطۀ میان 

کند. در واقع، محیطی و مصرف رسانه را تأیید میاصلی تحقیق مبنی بر رابطۀ میان سواد زیست

محیطی ارتباط  های رسانه بودن، با سواد زیست رفت، در معرض پیامطور که انتظار می همان

 بخشد.  ماندن محیط زیست را شدت می دارد و توجه و حساسیت به پایدار

 (383محیطی با استفاده از رسانه )تعداد: ـ همبستگی سواد زیست 9جدول 

 درصد 99درصد، * معناداری در سطح  99** معناداری در سطح 

 مدل معادلۀ ساختاری

برخوردار است.  دهد که مدل تحقیق از برازش نسبتاً مطلوبی های برازش مدل نشان می شاخص

منظور بررسی برازش مدل پیشنهادی چند شاخص موردتوجه قرار گرفت. از آنجا که مربع  به

کای  )که از تقسیم مربع  6کای نسبی  گیرد از شاخص مربع تحت تأثیر حجم نمونه قرار می کای 

شده  96/7کای نسبی برابر با  آید( استفاده شده است. شاخص مربع  دست می بر درجه آزادی به

 آید.  حساب میکه مطلوب به

 ـ لیست متغیرها در مدل تحقیق 6جدول

  متغیرها
 هایرسانه

 جمعی

های شبکه

 اجتماعی

 شاخص

کل استفاده از 

 رسانه

 محیطینگرش زیست

ضریب 

همبستگی 

 پیرسون

**468/0 
**466/0 

**486/0 

 محیطیآگاهی زیست
**489/0 

**479/0 
**808/0 

 رفتارهای حامی محیط زیست
**448/0 

**429/0 
**814/0 

 محیطیشاخص کل سواد زیست
**441/0 

**487/0 
**824/0 

 اسم متغیر تعداد انواع متغیر

 مندی از رسانهبهره 6 پنهان بیرونی

 4 پنهان درونی
 محیطیمحیطی، نگرش زیستآگاهی زیست

 رفتارهای حامی محیط زیست

متغیر مشاهده

شدۀ بیرونی 

 )معرف(

 های جمعیی اجتماعی و رسانههااستفاده از شبکه 7
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 ـ لیست متغیرها در مدل تحقیق 6دولجادامه 

 

 ـ نتایج برازش مدل معادله ساختاری 7جدول

 نتایج برازش مدل معادله ساختاری

 PCFI CFI NFI NNFI IFI RMESA df p x2 مدل

6 964/0 867/0 920/0 806/0 864/0 018/0 464 000/0 960/7 

)در برخی منابع کمتر از  6/0یانگین مجذورات تقریب باید کمتر از همچنین ریشه خطای م

نیز  IFIو  CFI ،NNFIهای  است. میزان مؤلفه 02/0شده برابر با  ( باشد که در مدل ارائه9/0

است.  864/0و 806/0، 867/0باشد که در مدل تحت بررسی به ترتیب برابر  8/0باید بیشتر از 

آید. شاخص حساب می قبول به است که قابل 920/0قدار به م NFIهمچنین میزان مؤلفۀ 

 964/0باشد که در مدل فعلی،  8/0شده که بایستی باالتر از  محاسبه PCFIدیگری با عنوان 

توان  افزار آموس می های نرم ها و خروجی آید؛ با توجه به شاخصحساب میاست که مطلوب به

دهد ج اثرات مستقیم و غیرمستقیم نشان میگفت مدل از برازش مطلوبی برخوردار است. نتای

درصد اثرگذاری کل، دارای بیشترین تأثیر بر رفتارهای حامی  19مندی از رسانه که متغیر بهره

درصد اثر غیرمستقیم و بدون درصد اثر  19که این متغیر دارای  طوری باشد؛ به محیط زیست می

 اسم متغیر تعداد انواع متغیر

متغیر مشاهده

شدۀ درونی 

 )معرف(

78 

توان کم کرۀ زمین، تغییر محیط طبیعی، دخل و تصرف انسان، تعادل طبیعت، 

ازحد از محیط  محیطی، استفادۀ بیشآگاهی از عملکرد طبیعت، فجایع زیست

ت منفی، زیست، حق حیات حیوانات و گیاهان، ایستادگی طبیعت در مقابل تأثیرا

محیط زیست، محدود بودن منابع و فضای کرۀ زمین، طبیعت  اغراق در مورد بحران

 را تحت کنترل و سیطره درآوردن

وهوا و خاک، منابع تأمین آب، برق و گاز، سرانجام  آگاهی از: حیوانات و گیاهان، آب

های شده، زباله ها، مطالعۀ کتاب و نشریه، منابع حفاظتآوری زبالهجمع

 شونده رتجزیهدی

محیطی، حفاظت از تنوع زیستی، مدیریت مواد زائد زیسترفتار آگاهانۀ زیست

 محیطی، ذخیرۀ انرژی، حفاظت از منابع آب، استفادۀ عقالنی از اتومبیل

متغیر خطای 

 گیری اندازه
78 

d1, d2 
e1 ,e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8, e9, e10, e11, e12, e13, e14, e15, e16, e17, e18, 

e19, e20, e22, e23, e24, e25 

متغیر خطای 

 ساختاری
4 Z1, Z2, Z3 
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ثرگذاری کل، رتبۀ دوم را دارد؛ درصد ا 14محیطی با مستقیم است. متغیر آگاهی زیست

باشد؛ آخرین  درصد اثر غیرمستقیم می 79درصد اثر مستقیم و  41که این متغیر دارای  طوری به

درصد اثر مستقیم  89محیطی است؛ این متغیر دارای متغیر در این تحلیل مسیر، نگرش زیست

 باشد.  و فاقد اثر غیرمستقیم می

 
 ری پژوهشـ مدل معادله ساختا 2نمودار 

ها که دارای دو بعد مندی از رسانهشود، بهره مشاهده می 7طور که در نمودار شمارۀ  همان

محیطی و نگرش طور مستقیم بر آگاهی زیستهای اجتماعی است، بههای جمعی و شبکهرسانه

 محیطی ومندی از رسانه باالتر باشد، آگاهی زیستمحیطی تأثیر دارد؛ یعنی هرچه بهرهزیست
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محیطی بهمحیطی و نگرش زیسترود. همچنین آگاهی زیستمحیطی باالتر مینگرش زیست

طور ها بهمندی از رسانهاثر دارد؛ بنابراین بهره طور مستقیم بر رفتارهای حامی محیط زیست

 گذارد. غیرمستقیم بر روی رفتارهای حامی محیط زیست تأثیر می

 گیریبحث و نتیجه

( فقدان 480:6488ای مهم است که ریتزر ) اندازه طور نسبی سالم، به به وجود یک محیط زیستِ

داند. بنابراین شایسته است از همۀ امکانات موجود آن را عامل تدریجی فروپاشی اجتماعی می

 برداری شود.  منظور حفظ و پایداری محیط زیست بهره های ارتباطی، بهازجمله از رسانه

های تجربی و ادبیات نظری مختلف، حاکی از آن است که  اطالعات برآمده از پژوهش 

ای بر طرز فکر و عمل مردم دربارۀ محیط زیست تأثیر دارند. در پژوهش حاضر های رسانهپیام

محیطی یعنی آگاهی، نگرش و  و سواد زیست نیز، رابطۀ مستقیم و معنادار مصرف رسانه

آمده با نتایج  دست های به شد. یافته زیست شهروندان تهرانی تأیید  رفتارهای حامی محیط

( و سایکیا 7061الدین )(، رحیم و جالل7064(، استمن )6484پژوهش رضایی و شبیری )

 (، همخوان است. 7062)

البته برخی خصوصیات فردی مانند سن، جنس، وضعیت تأهل و تحصیالت نیز با سواد 

ترها نسبت به افراد مسن، زنان ه جوانمحیطی رابطه دارد. اطالعات این تحقیق نشان داد ک زیست

ها و  کرده ها در قیاس با کمتر تحصیل کرده ها، تحصیلدر قیاس با مردان، مجردها نسبت به متأهل

 درآمدها از دانش و سواد بیشتری برخوردارند.  در نهایت، پردرآمدها نسبت به کم

توجه  ها را در جهت جلبهتوان ظرفیت رسان های پژوهش حاضر، بیانگر آن است که مییافته

توانند ما را از ناآگاهی  ها میموضوع محیط زیست به کار گرفت. در واقع، رسانهافکار عمومی به 

کند، بلکه الزم است خود، آگاه سازند. البته بدیهی است که صِرف رشد آگاهی، کفایت نمی

های ها و برنامه در برابر سیاستها تفکر انتقادی مردم را هم بسط دهند تا آنها قادر باشند رسانه

محیطی را  ( دانش زیست798: 6491رسان به محیط زیست مقاومت کنند. کاپرا ) آسیب

 دانند.  همسنگ حکمت قدیم می

های تصویری ایران )مانند تلویزیون، تئاتر و سینما(، میزان تولید  هرحال در رسانه به

شمارند. شاید اگر تولید محتواهای  کم محیطی داشته باشد، های زیستمحتواهایی که داللت

ای در اولویت قرار گیرد، و به این منظور گذاری رسانه معطوف به محیط زیست در سیاست
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های ملی چنین مضامینی مورد تشویق و تقدیر  بودجۀ خاصی اختصاص داده شود و در جشنواره

 ترغیب شوند.  ای به تولید محتواهای حامی محیط زیستقرار گیرند، متصدیان رسانه

محیطی، درک درست از  همچنین اصولی مانند پرهیز از مصرف نمایشی، عدالت زیست

مندی از های آتی به بهرهویژه نسل مفهوم پایداری، به رسمیت شناختن حق همۀ شهروندان و به

هایشان  محیطی که آسیب نگری و پنداشت دقیق از مخاطرات زیست محیط زیست سالم، آینده

ای  دریجی و بلندمدت پدیدار خواهد شد، ازجمله موضوعاتی است که در تولید رسانهطور ت به

 سازی قرار گیرد.  تواند محور فرهنگ می

های مشهور، در ها و شخصیتتوانند از اعتبار ستاره ها میعالوه بر نکات یادشده، رسانه

اید بر همین پایه برداری کنند. ش محیطی بهره جهت افزایش نفوذ خود در بسط فرهنگ زیست

ها حضور  ها و رهبرانی که در رسانهها، سازماندارد پیام( اظهار می409: 6481است که کاستلز )

های توانند پیام نداشته باشند، در ذهن عموم مردم نیز وجود نخواهند داشت. تنها کسانی که می

های آنها را  میمخود را در مقیاس کالن به شهروندان برسانند، شانس تأثیرگذاری بر تص

( براین باورند که الزمۀ تغییر در جهت 464: 6481نژاد ) یابند. صالحی بابلسر و پازوکی می

 گیری و گسترش شهروندی محیط زیستی است. جلوگیری از آلودگی محیط زیست، شکل

آمدهای محیط زیستی تصمیماتش در زندگی روزمرّه  یک شهروند محیط زیستی به پی

دهد و به مصرفی پایدار و بهبوددهندۀ کیفیت زندگی معتقد است. بخشی  می توجه خاصی نشان

های مربوط به این سازی برای مصرف پایدار و توسعۀ پایدار و دخالت در وضع قانون از گفتمان

گیرد. پرواضح های محیط زیستی صورت می ها و بخش دیگر توسط سمنقلمرو، توسط رسانه

شود، بلکه این نظام سیاسی و اجتماعی عث تغییر فرهنگی نمیخود با خودی است که رسانه به

دهد. برای مثال در  گیرد، جهت می ها قرار می است که به موضوعاتی که در دستور کار رسانه

ها خود مروج مصرف بیشتر هستند و عملکردشان به تخریب داری، رسانهیک نظام سرمایه

 شود.  بیشتر محیط زیست منتهی می

تر وارد میدان شود. اگر شکلی فعال اقدامات یادشده، الزم است جامعۀ علمی نیز بهموازات  به

ویژه آنها که در حوزۀ علوم انسانی ـ اجتماعی به فعالیت  پژوهشگران و اساتید دانشگاه )به

های خویش را از طریق کردن دانش خود حرکت کنند و آموزه مدار سوی مردم پردازند(، به می

محیطی قرار دهند، در این صورت به  انی ساده در خدمت گسترش فرهنگ زیستها با زبرسانه

 شدن آن کمک خواهد شد.  عمومی
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معنوی بخشیدن به طبیعت و محیط  ـ   های جمعی از طریق معنای دینیحال، رسانه درعین

 مثابه ای برساخته سازند که هر نوع تخریب محیط زیست بهشیوه زیست، قادرند این عرصه را به

یک نوع گناه، معصیت و اتالف نعمت الهی تلقی شود و مردم به این دلیل، از ارتکاب به آن 

 اجتناب کنند. 

ای از زمان  مالحظه اگر این واقعیت را بپذیریم که امروزه، شمار زیادی از مردم بخش قابل 

ها و کنند، سازمانهای اجتماعی صرف میبستان در شبکه  و خود را در فضای سایبر و بده

توانند از این  ویژه سازمان محیط زیست و کلیۀ نهادهای مدنی( می نهادهای دولتی مختلف )به

 برداری کنند.  سازی بهرهبخشی و فرهنگ ظرفیت، برای آگاهی

فراتر از همۀ موارد یادشده، الزم است این نکته موردتوجه قرار گیرد که تأثیرپذیری از 

واسطۀ دستیابی به  ویژه امروز که به ذیری آنهاست. بههای جمعی منوط به اعتمادپ رسانه

های رسمی و غیررسمی افزایش پیدا کرده؛ میزان های اجتماعی ضریب رقابت بین رسانه رسانه

 تر شده است. تر و تالش برای حفظ آن ضروریاعتماد به رسانۀ ملی شکننده

محیطی، نباید  نش زیستپذیری شهروندان یک جامعه به کسب دا البته تأکید بر مسئولیت

کنندۀ  ترین آلوده به نادیده گرفتن نقش کلیدی نهادهای حکومتی منجر شود. اساساً بزرگ

ها هستند؛ زیرا در واقع، نظام سیاسی است که ترین حامی آن، دولت محیط زیست و هم بزرگ

دربارۀ گذاری  کند. سیاستمناسبات مسلط بر ساختار اقتصادی ـ سیاسی جامعه را تنظیم می

سوی اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، شیوه اخذ  برداری از منابع طبیعی، حرکت به زمین، الگوی بهره

ها و  نامه های پنهان و انحرافی(، متعهدشدن به توافقویژه یارانه مالیات، نظام تخصیص یارانه )به

ویژه در  صادی )بهالمللی مربوط به محیط زیست، نظارت بر عملکرد کارگزاران اقت معاهدات بین

های فسادبرانگیز و در نفوذ و یارانه های ذی خواری گروه بخش خصوصی(، مقاومت در برابر رانت

واقع در حیطه عمل نظام سیاسی یک  محیطی به کردن فرهنگ زیست نهایت، اهتمام به نهادینه

انتظار رعایت ای متعهدانه عمل نکند، شیوه که دولت در امور یادشده، به جامعه است. مادامی

 نتیجه خواهد ماند.  محیطی از مردم بی فرهنگ زیست

ها، و  ای فنی و مادی نیست، بلکه مسئلۀ ارزشای پایدار، فقط مسئلهگذار به آینده در واقع، 

 سبک زندگی مردم و مسئله خواست سیاسی ـ اجتماعی است. 
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 منابع

 ( .6488احمدیان، داریوش؛ حقیقتیان، منصور« .)شناختی نقش عوامل فرهنگی بر  عهتحلیل جام

مطالعات «. محیطی شهری مورد مطالعه )شهروندان شهر کرمانشاه( رفتارهای زیست
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