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چکیده

توسعه صنعتی و فناورانه جوامع ،تیییعا اویعوص م عای ،معیم و معناااس ناررسعس رر ا عارارص ا،
طبیعس موجب آسیبپذااص چاخه حیات ارگانیسمهاص گیاهی و جانورص و چشماننا،هاص طبیعی شن
اسس .رر اام راستا جامعهشناسی محیط ،اسس ا تکیه ا تفسیا ومشناختی رر پعی ارسعی مشعک ت
،اسسمحیطی ا ا گیاص ا ،رانش جامعهشناسی اسس؛ نا ااام گونه جناعنص ا ،شع اوننص عا انعوا
«ش اوننص ومشناختی» شکل گافته اسس کعه عا وفیفهمنعنص و مسعئوویسپذااص متع نانعه شع اوننا
مبتنی اسس و نشا میرهن که سامااه فاهنیعی میتوانعن رر افعیااش مسعئوویسپذااص شع اوننا نشعش
م می اافا کنن .رر اام مشاوه ارتباط ش اوننص ومشناختی و سامااه فاهنیی ا اسعتفار ا ،رو پیمااشعی
ارسی شن اسس .ا یار پژوهش پاسشنامه ور که ا ا گیاص ا ،پژوهشهعاص خعارجی طااحعی و عا
استفار ا ،تحلیل ااملی اکتشعافی ملوفعههاص آ مشعص و ومیسعا،ص شعن اسعس .جامععه آمعارص
پژوهش ش اوننا االص  51سال ش ا تباای رر سال  5931هسعتنن کعه  076نفعا ا ،آنعا عا اسعتفار ا،
فامول کوکاا و ه شیو نمونهگیاص خوشعهاص چننماحلعهاص انتصعا شعن انن .اافتعههاص تحشیع نشعا
خ
میرهن که ش اوننص ومشناختی ا مییا  77/17ررصن ا ،وضععیس نسعبتا خعو ی رر عیم شع اوننا
تباایص اخوررار اسس ویکم مییا اخوررارص ش اوننا ا ،سامااه فاهنیی ( 15/37ررصن) تا حعنص
کم ور اسس .نتااج آ،مو همبستیی پیاسو نشا میرهن که یم سعامااه فاهنیعی و ا ععار آ (غیعا ا،
عن ن ارص) ا ش اوننص ومشناختی ارتباط مثبس و معنیرارص وجعور رارر .نتعااج آ،معو رگاسعیو نیعی
حاکی ا ،اام اسس که ا عار سهگانه سامااه فاهنیی توانستهانن  7/1ررصن واراانس ما وط عه شع اوننص
ومشناختی را تبییم کننن.
کلیدواژهها :ش اوننص ومشناختی سامااه فاهنیی جامعهشناسی محیط ،اسس تباای.
عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 .رانشیار جامعهشناسی رانشکن حشوق و الوم اجتماای رانشیا تباای تباای اااا (نواسنن مسئول).
 .استار جامعهشناسی رانشکن حشوق و الوم اجتماای رانشیا تباای تباای اااا .
 .رانشیار جامعهشناسی رانشکن حشوق و الوم اجتماای رانشیا تباای تباای اااا .
 .رانشجوص رکتاص جامعهشناسی رانشکن حشوق و الوم اجتماای رانشیا تباای تباای اااا .

مقدمه

محیط ،اسس طبیعی پنان اص ثا س و مطل اسس که توا اکووعویاکی محعنورص عااص اسعتفار
انسا رارر .ا ،سوص رایا همیم محیط ،اسس تحس تأثیا اوامل متعنرص ماننعن توسععه شع اها
گستا واحنهاص مسکونی و صنعتی ااجار تیییا رر اویوص م ای ،میم و معناااس ناررسعس
هطور قا لتوج ی رچار فاسااش میشور که اام اما آسعیبپذااص چاخعه حیعات ارگانیسعمهاص
گیاهی و جانورص و چشماننا ،هاص طبیععی را رر پعی رارر و ررنتیجعه جامععه پااعنار را عا مشعکل
رو هرو میکنن؛ نا ااام عااص تحشع جامععه پااعنار انجعام پژوهشهعاای رر راسعتاص ار،اعا ی
همهجانبه پیامنهاص محیط ،اسس طبیعی ا ،ننگی انسا ا ،منظاهعاص گونعاگو عهواژ رواکعار
جامعهشععناختی ا ،اهمیععس ،اععارص اخععوررار اسععس .ا ،نیععا انناشععمننا الععوم انسععانی تیییععا
،اسسمحیطی ه هما اننا ،که مسئله الوم طبیعی اسس مسئله الوم اجتماای نیی هسعس؛ نعا ااام رر
تبییم و حل مشک ت ،اسسمحیطی مستلیم توجه ه رانش جامعهشناسی اسس .رر اام راسعتا عا توجعه عه
خ
روااروای جوام ،انسانی ا مشک ت محیطی جامعهشناسعی محعیط ،اسعس عهانوا شعاخه نسعبتا نوپعاص
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جامعهشناسی ارتباط جامعه و محیط طبیعی را هصعورت المعی ارسعی کعار و فافیسهعاص اجتمعاای و
انسانی رر حفظ اا تصااب محیط ،اسس را مطاوعه میکنن؛ نا ااام م متاام رستاورر جامعهشناسی محعیط
،اسس ارائه اام ت ور ور اسس که مشک ت ،اسسمحیطی هموار مشک ت اجتماای نیعی هسعتنن ،اعاا
را طه یم انسا ها و محیط ،اسسشا را رر ا میگیانن .ا همیم اساس اگعا قعاار اشعن را حلهعاای عااص
مشک ت ،اسسمحیطی پینا شور اام مارم و کل جوام ،هستنن که ااعن رفتارهعاص وااانیعا کنعونی خعور را
تیییا رهنن (ساتم .)11 5935
چنانچه افاار تواننن رر پیونن ا محیط طبیعی ه خور هواس بصشنن اشاان انسا محورانه مبتنی ا اتعاص
انسانی هچاوش کشین شن و منجا ه شکلگیاص جامعهاص وممحور خواهن شن .چنعیم جامععهاص عهجاص
اانکه اکوسیستمهاص طبیعی را ناران ییار طبیعس را رر اووواس نصسس قاار رار و سا،ما هاص اجتماای را
متناسب ا آ شکل میرهن .آنچه اام تیییاات را ااجار میکنن ف ور شکل جنانص ا ،ش اوننص اسس کعه
اسمیس ( )5337آ را شع اوننص ومشعناختی و عل ( )5660آ را شع اوننص ،اسعسمحیطی نامیعن
عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

اسس .ا ،نیا اسمیس شع اوننص ومشعناختی نعوای ا ،شع اوننص اسعس کعه حشعوق و مسعئوویسهاص
ش اوننص اکووویاکی محورهاص اصلی آ هشمار میآانن ( ه نشل ا ،ساتم .)30 5935

شع اوننص ومشععناختی ععا مبنعاص شع اوننص اجتمععاای شععکل گافتعه و ععه نشععش مشععارکتی
شعع اوننا رر ااجععار ج ععا پااععنار اشععار رارر (آنانتارامععا  .)571 5651رر شعع اوننص
ومشناختی ش اونن هرنبال گستا اصول ج انی ماتبط ا حشوق ،اسسمحیطی و گنجانعن آ
رر قانو فاهنگ و سیاسس اسس .رر اام نوع ش اوننص حن و ما،ص یم حو ،امعومی و خ وصعی
مطاح نمیشور .اام موضوع ه اام معنی اسس که ت میمهاص ما رر ،ننگی رو،ما ععع ماننعن اانکعه عا
آشیال و  ،اوه چه کنیم چیونه سفا کنیم چه چییص صعورام و ...ععع عه انناشعین رر عار پیامعنهاص
،اسسمحیطی آ ها نیا ،رارر (ک یل .)571 5977
ها و ااساس نیا ش اوننص ومشناختی ما اان تع نما را ه جانورا تشصی رهعیم و
ررنظا راشته اشیم که رر اام رنیا ما تن ا موجورات ذصشعور نیستیم و اان اثا شیو ،نعنگی انسعا را
ا حیات جانورا و سعااا موجعورات ،نعن طبیععس ررنظعا ییعاام (اسعمیس  .)5337را سعو
ش اوننص ومشناختی را روا ط یم ش اوننا ااساس احتاام و مسئوویس متشا ل و اناوس اجتمعاای
تعااف میکنن (پتاوواچ 16 5655؛ را سو  .)07 5669الاعس شع اوننص ومشعناختی را
مسئوویسپذااص انسا رر اا ا طبیعس قلمنار میکنن و معتشن اسس ش اوننص ومشناختی ا مبناص
مسئوویسپذااص راوطلبانه و متع نانه ش اوننا نا شن اسس ( ِکلی و آ ل .)1 5655
ا ،سوص رایا نوع رفتار و کنش ا محیط ،اسس ا ،مواررص اسس که رر ،ننگی انسا اهمیس
اساسی رارر ،ااا محیط ،اسس طبیعی پااه ،ننگی انسا و حفظ ،نعنگی انسعا مسعتلیم حفعظ
محیط ،اسس اسس؛ نا ااام رفتارها و کنشهاص افاار و ش اوننا رر ارتباط عا محعیط ،اسعس
میتوانن تأثیا روگانهاص ا محیط اطعاای انسعا راشعته اشعن؛ ا،اکسعو رفتارهعا و فعاویسهعاص
ش اوننا رر ارتباط ا محیط پیاامونشا میتوانن موجب وارر شن آسیبهاص جعنص عه محعیط
،اسس شور (رانلپ و همکارا 5655؛ جکسو  )5660کما اانکعه سعیارص انناشعمننا
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نا سامانیها و ا هم خورر تعارل ،اسسمحیطی را نتیجه رفتارهاص نا صارانه انسا میراننعن کعه
مسائل و مشک تی ماننن آوورگیهاص جوص هنررفس منا  ،انتشار گا،هاص گلصانعهاص و ...را رر
پی راشته اسس ا ،سوص رایا رفتارها و کنشهاص ش اوننا میتوانن مبتنی ا نیا اکووویاک عه
محیط پیاامو ور و منا  ،طبیعی هگونهاص ینه اسعتفار شعونن و رر راسعتاص نیراعک شعن عه
جامعه پاانار گام اراشته شور .رر اام راستا سامااه فاهنیی ا ،طاا سا،وکار آگاهی صشعی عه
ش اوننا میتوانن هانوا ااملی ااص ااجار کنشهعاص مسعئوالنه و متع نانعه انسعا ها رر اا عا
محیط ،اسس اشن .ا،آنجاکه سامااه فاهنیی اماص موون اسعس شع اوننا را قعارر میکنعن کعه
ار،شعی عهوجور آورنعن (ار، ،اسعسمحیطی) عه هعنفی اسعنن (پااعنارص محعیط طبیعععی)
مأموراتی را رر ،ننگی انجام رار و نششی رر ج ا اافا کننن (ج ا قا لسکونس ااص آاننگا ).
سامااه فاهنیی ه شیو هاص فاهنیی خاصعی کعه رر رونعن آمو ،هعاص رسعمی و خعانوارگی
(آمو، ،اسسمحیطی) رر افاار تثبیس شن اسس اشعار رارر و نیعی فافیعس شعناخس افعاار رر
کار ار ووا،م فاهنیی ماننن ا،اافس  ،اوهها را رر ا میگیار؛ نعا ااام نشعش سعامااه فاهنیعی رر
تحش ش اوننص ومشناختی راراص اهمیس شااانی اسس (صاوحی و امامقلی .)31 5935
ا توجه ه اانکه ش ا تباای یرگتاام اجتماع ،استی رر شمال غعا و غعا کشعور محسعو
میشور و همچنیم راراص ماکیاس ارارص صنعتی و اقت عارص و سعطب عاالص تماکعی فعاویسهعاص
صنعتی و خنمات ور اسس نا ااام رر افیااش جمعیعس سعاکم و توسععه ناپااعنار شع اص رشعن
شتا انی راشته اسس .هتب ،اام اما فشارهاص فییاکی و طبیعی انواع آوورگی هعوا و آوعورگی صعوتی
تووین انبو  ،اوه و رایا مشک ت ،اسسمحیطی رر ش ا تبااعی رو هگسعتا اسعس (ایرخواسعتی و
همکارا 9 5935؛ ا اای اقنم  .)576 5970همچنیم اماو ،آوورگی ،اسعسمحیطی اکعی ا،
م متاام مسائلی اسس که شا هرویل پیشافسهاص فناورص و رسسکارص یرواه رر محعیط ،اسعس
ا آ ررگیا اسس .ا توجه ه رونن فیاانن افیااش آوورگیهاص ،اسسمحیطی ماننن آوورگی آ وهوا اعا
خا رر ش اهاص یرگی ماننن تباای اهمیعس حفافعس ا ،محعیط ،اسعس و م عار ااعم آوعورگیهعا
رو ،هرو ،افیااش میاا ن (هاشمی نا و رفیعی .)77 5935
ا توجه ه موارر اارشن مطاوععه شع اوننص ومشعناختی و اوامعل معاتبط عا آ ضعاورص عهنظا
میرسن .ا ااعم اسعاس میتعوا گفعس ف عم سیاسعسهاص شع اوننص ومشعناختی تن ا عا رواکعار
میا رشعتهاص امکا پعذاا اسعس (رااضععی )556 5935؛ نعا ااام ااعم مشاوعه رر پععی ااعم اسعس کععه
ش ع اوننص ومشععناختی را رر سععنس نظععاص جامعهشععناختی ارسععی کنععن .رر پژوهشهععاص پیشععیم
ش اوننص مبتنی ا حشوق و تکاویف افاار تلشی میشن و ش اوننا ضمم اانکه تکلیفهاای رر ارتبعاط

ا محیط اطاای خور راشتنن ا ،حشوق متناسب ا آ تکاویف نیی ا منن میشننن کعه رر پژوهشهعاص
پیشیم ا ،اام اما ه ش اوننص ،اسسمحیطی اار شن اسس .شع اوننص ومشعناختی عهرنبال طعاح و
ارسی اام مسئله اسس که انسا ها رر ارتباط ا محیط پیاامو خور راراص وفیفه و تع ن هسعتنن و ااعم
متع ن ور هیچ حشی ااص آ هعا عههماا نصواهعن راشعس .اصعول شع اوننص ج عانی نیعی وفیفعه و
مسئوویسپذااص انسعا ها را فعار ا ،ما،هعاص جیاافیعاای اجسعته میکننعن .نعا ااام رر ااعم مشاوعه
ش اوننص ومشناختی رر میا ش اوننا ش ا تباای ا ،طااع اسعتصاا ملوفعههاص آ و عا اسعتفار ا،
رار هاص هرسسآمن تحلیل و ارسی شن اسس .همچنیم اام پژوهش ررصنر اسس که نشش سعامااه
فاهنیی را رر ش اوننص ومشناختی رر جامعه آمارص موررمطاوعه ارسی کنن.
 .1چارچوب مفهومی و نظری پژوهش
مف وم ش اونن ه اام معناسس که فار ا ،حشوق معینعی اخعوررار عور و تعا  ،تکعاویف و وفعااف
مشص ی اسس (راگا 750 5375؛ ه نشل ا ،ناگسعیا  .)1 5939موقعیعس شع اونن عا نعوای
حس اضواس راشتم رر اک جامعه گستار رالوس رارر؛ نا ااام میتعوا گفعس شع اوننص اعک
موقعیس اضواس اسس که مجمواهاص ا ،حشوق وفااف و تع نات را رر عا میگیعار و عا اا عاص
اناوس و استش ل رالوس رارر (فاوکس  .)55 5936ش اوننص میتوانعن ا ،اعک راعنگا جعام،تا
احسب چ ار جیء ا انوا هعاص حشعوق تکعاویف مشعارکس و هواعس تعااعف شعور (رونتعی
50 5667؛ ععه نشععل ا ،ناگسععیا  .)1 5939وای اکووععویص ( ومشناسععی) ا ،رو کلمععه اونععانی
«اواکوس » همعنی محل ،اسس و مسکم و «ووگوس » همعنی رانش مطاوعه تاکیب شعن اسعس.
رر ومشناسی ه توا سا،گارص و انطباقپذااص موجورات ،نن ا محیط توجه میشعور امعا رر معورر
انسا که راراص ساختارهاص خعا فاهنیعی و اجتمعاای اسعس ااعم سعا،گارص و انطباقپعذااص عا
سا،گارص گونههاص گیاهی و حیوانی تفاوت رارر (متفکعا آ،ار و خورشینروسعس  .)3 5936امعاو،
نیی ومشناسی را مطاوعه سیستمهاص طبیعی رر سطحی میراننن که رر آ انسا ها عا کعل موجعورات
،نن هانوا اجیاای ا ،اک سیستم رر کنش متشا ل هستنن .اام کنش متشا ل هم یم خور اجیا و هم
یم اوامل غیا،نن محیط اقاار اسس (ارو ای و مارشال .)5667
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پاانارص هانوا سیاسعس غاوعب ،اسعس محیطی عه ارتبعاط عیم جوامع ،م عافی اوامعل
،اسسمحیطی و سیاسسهاص اجتماای اشار رارر (ک یعل  .)5 5665مف عوم پااعنارص راراص
ا عار وا سته ه هم سیارص (شعامل ا ععار ومشعناختی اقت عارص سیاسعی و معافسشعناختی و
نیا،منن نوای رهیافس مشارکتی جام ،و یمرشتهاص ااص انامهرایص پیار سا،ص و ار،اا ی اسعس
(اوکاگا و همکارا  .)5656توسعه پاانار نا ه تعااف گیار اانتلنن ابارت اسس ا ،کعار ار
منا  ،تجنانشونن و احیاپذاا ااص پیشبار رشن اقت عارص حفافس ا ،گونعههاص جعانورص و تنعوع
،استی و پاابننص ه حفظ پاکی هوا آ و خا  .کمیسیو اانتلنن توسعه پاانار را «تأمیمکننعن
نیا،هاص ،ما حاضا نو هخطا انناختم تواناای نسلهاص آانن ااص تأمیم نیا،هااشا » قلمعنار
میکنن (گیننی .)771 5973
رر جامعه پاانار ا نشش ش اوننص تأکین میشور و رر الم جامعهشناسی محیط ،اسعس شع اونن
محیط،استی رر کنار ش اونن مننی مطاح اسس ( اکعوواتی و همکعارا  .)5661را سعو ()5669
معتشن اسس رر رور سوم مطاوعات ش اوننص عع رور پساج ا ش اگااای ععع واژگیهاص خاصی وجعور
رارر که آ را ا ،رور هاص پیشیم متماای میکنن .اکی ا ،م متاام اام واژگیها تأکین عا وفیفعه و تع عن
رر ش اوننص ومشناختی هجاص تأکین ا حشوق اسس .ا توجه ه اانکه ش اوننص ومشعناختی مبتنی عا
ش اوننص ج انی اسس رر اانجعا رایعا حشعوقی عااص شع اوننا مطعاح نیسعس لکعه آنعا متع عن
میشونن فعاویسهاص خاصی را رر راستاص رستیا ی ه جامعه پاانار انجام رهنعن .نعاوی نیعی رر تشعااب
ا عار ش اوننص ومشناختی موارر مشا ی را مطاح میکنن .بعاور وص شع اوننص ومشعناختی راراص
واژگیهاای ماننن مسئوویس غیامتشا ل توجه ه حو ،امومی و خ وصی توجعه عه فضعیلس (ار) ،
ش اوننص ومشناختی و غیاقلماوص ور اسس (ناوی .)5656
اکی ا ،م متاام تبییمهاص ومشناختی محیط ،اسس راشعه رر « ومشناسعی انسعانی» رارر کعه
را ات پار و همکارانش رر رانشیا شیکاگو مطاح کعار .پعار ضعمم عهکارگیاص وای ومشناسعی
،استی رر مورر اجتماعها و جمعیسهاص انسانی معتشن عور ومشناسعی انسعانی ا ،چنعنام جنبعه
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تفاوتهاص اساسیاص ا ومشناسی گیاهی و جانورص رارر .نصسس اانکه انسا ها هطور مسعتشیم عه
محیط ،اسس وا سته نیستنن و ه کمک فااانن تشسیم کار ا ،اام وا سعتیی رهعا شعن انن؛ روم اانکعه
فناورص اام موقعیس را ااص انسا فااهم کار اسس که ،استیا خواش و ج ا را ا،سا،ص کنعن و ا،
محنوراسها یاایر؛ سوم اانکه ساختار جوام ،انسانی را نهتن ا اوامل ،اسسشناختی لکه اوامل
فاهنیی هواژ ساختار ن ارص وا سته ه رسوم و سنسها تعییم میکننن؛ نا ااام جامععه شعاص رر
مشااسه عا رایعا اناصعا طبیععس رر رو سعطب «حیعاتی» و «فاهنیعی» سعا،ما رهی شعن اسعس
(هانییا  .)50 5935پار رر پی ارسی اام موضوع ور که چیونه تیییاات روصرار رر سعاختار
فییاکی و فضاای ش ا ا رفتارهاص اجتماای انسا تأثیا میگذارنن .هنظا او صش امن تیییعاات
فاهنیی جامعه ا تیییاات فضاای ش ا را طعه رارر (شعارعپور  .)597 5977رر تبیعیم ومشناسعی
انسانی تأثیا اوامل اجتماای و فاهنیی (ماننن ارتباطات و تشسیم کار) نسبس ه اوامعل ،اسعتی
فییاکی و اوامل تعییمکننن محیط ،اسس اووواس یشتاص رارنن (سوننر.)31 5935 ،
«پاراراام ومشعناختی جناعن » توسعط رانلعپ و کعاتم عهانوا جعااییانی عااص پعاراراام
خ
استثناگااای انسانی مطاح شن .فاض پاراراام استثناگااای انسانی اام اسس که انسا ها اساسعا عا
رایا آفاان ها متفاوت هستنن اعنی میتواننن سانوشس خور را رقم یننعن و هعیچ محعنوراتی عا
جامعه انسانی حاکم نیسس .ررحاویکه پاراراام ومشناختی جنان (اا ،اسسمحیطی) نوع شا را
تن ا هانوا جیئی ا ،اک اکوسیستم یرگتا معافی میکنن و معتشن اسس امور انسانی ا ،طبیعس
و همچنیم جامعه تأثیا میپذاانن (اروام  .)15 5939کاتم و رانلپ ا ااعم اصعاار راشعتنن کعه
نیاانی رر ار حاا ررحالرشن ،اسسمحیطی نهتن ا پیامنهاای رارر لکه ااص جامععه انسعانی
نیی نتااج م می ه ار خواهن آورر (صاوحی  .)566 5973ااعم رو پژوهشعیا عا طعاح پعاراراام
جنان وم محور رهیافس نوانی را مبناص تأثیا محیط ،اسس ا رفتار اجتمعاای و تعأثیا فااانعنهاص
اجتماای ا محیط ،اسس قاار رار انن .آ ها اامگونه نتیجعهگیاص کار انعن کعه انسعا ها همچعو
رایا گونهها ا طبیعس کنش متشا ل راشته و ه ،اسس ومهاص ج انی وا سته هستنن.
نیا « ومشناسی یری» هرنبال ااجار تیییاات ساختارص و راشهاص رر جاایعا انسعا عهانوا
صشی ا ،محیط ،اسس رر کل مجمواعه طبیععس اسعس .ااعم نعوع نیعا عهرنبال ارسعی اثعاات
فعاویسهاص انسا رر محیط ،اسس ا انسا نیسس لکعه ااعم اثعاات را رر مجمواعه کعل محعیط
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،اسس ارسی میکنن .اام نوع اکووویص هرنبال هماهنگ کار شیو ،ننگی شاص ا طبیععس اسعس
(رورنباگ  .)5655ومشناسی یری ا مسئوویسپذااص فارص ااص حفافس ا ،محیط ،اسس تأکیعن
رارر .ومگاااا یری هرنبال تیییا فاهنگ جوام ،هسعتنن و فعاویسهااشعا را تن عا عه نظعام سیاسعی
رسععمی محععنور نمیکننععن .سععیارص ا ،ومشناسععا یری ا ،مععارم میخواهنععن سععبکهاص ،نععنگی
مارصگاااانه خور را که مبتنی ا م ای یش ا ،حن انایص و منا  ،طبیعی اسس تیییا رهنن .گاوهعی
ا ،اام نظااهپارا،ا معتشننن ج ا غا ه یمعارص ثاوتمنعنص اعنعی یمعارص م عای افااطعی
مبت اسس و رر مشا ل ،ننگی سار و «سارگی اختیارص» را توصیه میکننن تا تأثیا انسا عا محعیط
،اسس کاهش اا ن و ررنتیجه موجب حفظ طبیعس شور (ساتم .)35 5935
اووااش ک رر «نظااه جامعه مصاطا آمیی » موضوع مصاطا را عه حاا هعاای کعه عا توسععه
جامعه صنعتی رر ارتباط هستنن پیونعن می،نعن و اسعتنالل میکنعن کعه توسععه اش نیعس المعی و
پیشافس اقت ارص رر ا ا منرنیته مصاطاات ،اسعس ومی فااوانعی عهرنبال راشعته اسعس (گیعننی
 .)737 5973ک معتشن اسس اام جامعه جنان جامعه راسک اسعس .رر ااعم جامععه مشعکل
رایا رهاای ا ،کمبورها و کاستیهاص طبیعی و گاای ا ،اا و فجاا ،طبیعی و گستا محعنوراسهاص
سنس نیسس مسئله رر اما مانن ا ،آسعیبها معضع ت و راسعکهاص ناشعی ا ،خعور منرنیتعه
اسس .ه اام معنا منرنیته رفلکسیو اا تأملی شن اسس .ه،ام ک مشعکل و تنعاقا اساسعی رر
جامعه معاصا خطاهاص یرگ و ااص وخیمعی اسعس کعه مح عول جامععه هسعتنن امعا جامععه
هتن اای قارر ه رف ،آ ها نیسس .همچنیم ک رر کتا «جامعه ج انی راسعک» یعا میکنعن کعه
جامعه راسک جامعهاص رر اصل ج انی اسس ،ااا سیارص ا ،راسعکها حاوعس ج عانی رارنعن و
نو همکارص و مشارکس ج انی را حلی ااص آ ها وجور ننارر؛ نا ااام اان ه وضععیس موجعور
پاسصی اجتماایعاکووویاک رار که منظعور ا ،آ رواکعارص اسعس کعه پیچیعنگی یپااعا و پیونعن
پیچین سیستمهاص اجتماای اقت عارص و ،اسعسمحیطی را ررنظعا میگیعار .همچنعیم عا توجعه عه
شکایهاص هوجورآمن رر گفتما هاص ،اسسمحیطی مشارکس فارص ع جمعی رر شبکههاص ج عانی
اقنامی م م و اثاگذار اسس (قاسمی .)93 5977
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رر «رواکار اس می» چاوشهاص اماو ،اکووویاک نیا،منن راهکارهعاای مبتنی عا اشع عه
طبیعس و شناخس آ اسس .ا ،رانگا ج ا ینی اس می م متاام کعار ار طبیععس نشعش آ رر
افیااش شناخس و تعاوی انسا اسس ،ااا طبیعس هطورکامل تجلی صش صفسهاص خناونعنص
اسس .ررحاویکه اتکا ه فاااننهاص خطی و تکنووویص رنیاص منر منجا ه فنا کعار همعاهنیی
طبیعس و ررن ااس نا ورص امور معنوص میشور .اام ررحاوی اسعس کعه قعنررانی ا ،رحمسهعاص
تجلی اافته رر طبیعس و ج ا هستی خور ااص انسا وفارارص و وفیفهشناسی ااجار میکنعن تعا
ه انسجام و انتظام قوانیم طبیعس احتاام یذارر و فناورصهاص نوام را هصورت سا،گار ا طبیععس
و ا ررنظا گافتم قوااعن ،اسعسمحیطی عهکار نعنر .آنچعه امعاو ،هشعنت عه آ نیعا ،راراعم
جااییانی اس می اسس .تاامها میتوانن ا ،طاا تبییم رو ار آمو ،هاص شااعس رر ار حفعظ
طبیعس و همچنیم ا ،طاا تجنان حیات آمو ،هوسیله الوم و آموختههاص تجا ی تحش اا ن.
کورکا نباان تن ا آمو ،هاص اس می رر ار مفاهیم طبیعس و اکووویص را یامو،نعن لکعه رر کنعار
خ
آ اان تشوا شونن که ارتباط روجانبه ها رو ،خور ا طبیعس را محتام شمارنن .آمعو ،صعافا
نباان جنبه اط عرسانی راشته اشن لکه اان تع نها و انییی هاص قوص رر ش اوننا ااجعار کنعن
(فووتی و همکارا .)551 5939
ررن ااس ا ،طاا رهیافس اس می توسعه میتوانن ا تکیه ا ار ،هاص فاهنیعی هصعورت
،اسس وممحور گستا اا ن .ررواق ،ا،سا،ص مفاهیم معنوص اس م رر را طه ا محعیط ،اسعس
ا ،نیا،هاص اساسی جامعه ما اسس .رر اام مورر اصل توحین میتوانن هانوا نیعارصتاام مف عوم
ااص گستا نیا اکووویاک ا ،عن معنوص ررنظا گافته شعور کعه ررواقع ،تمعامی آفااعن ها و
کثات فاهاص آ ها را ا مف وم وحنت ا ،عن هستیشناختی اا ا میرانن.
استا و همکارانش چارچو نظاص«ار ،ع اورع هنجار » را ااص مطاوععه رفتعار ،اسعسمحیطی
ارائه رار انن که ررواق ،پیونن یم نظااه ار ،نظااه هنجار اخ قعی امعلگاا و پعاراراام جناعن
،اسسمحیطی اسس (استا 5666؛ استا و همکارا  .)5333نظااعه ار ،عع اور ع هنجعار
چ ار نوع رفتار را رر ارتباط ا محیط ،اسس ا ،هعم متمعاای میکنعن؛  .5فععالگااای ،اسعسمحیطی
(ماننن مشارکس فعال رر سا،ما ها اا گارهماایهاص ،اسسمحیطی)  .5رفتارهاص غیافعال رر حو،
امومی (ماننن ش اونن ،اسسمحیطی اا پذاا سیاسعسهاص امعومی)  .9محیط،اسعسگااای رر
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حو ،خا ( ماننن خاان استفار و رف ،تووینهاص شص ی کعه آثعار ،اسعسمحیطی رارنعن) .1
فعاویسهاص سا،مانی (ماننن طاح و انامهرایص تووینهاص یخطا ا ،نظا ،اسسمحیطی).
استا یا میکنن که رفتار ،اسسمحیطی ا ،هنجارهاص شص ی ماننن احساس تع ن اعا وفیفعه
اخ قی ااص امل کار هصورت ،اسسمحیطی ناشی میشور .اام هنجارهعاص شص عی عا ااعم
ااتشار فعال میشور که شاااط ،اسسمحیطی ار ،هاص فارص را ت نان میکننن (آگاهی ا ،نتااج اعا
اشاان) و افاار میتواننن اام ت نانها را کاهش رهنن (مسئوویسپذااص) .نظااه ار ،ع اور ع هنجعار
یا میکنن رانگا هاص افاار رر مورر نتااج و مسئوویسپذااص ه اشاان کلعی اعا امعومی رر عار
خ
ارتباطات انسا عمحیط ،اسس و تا حنورص ج سگیاصهعاص ار،شعی تشاابعا ثا عس وا سعتهانن
(منتی،ار و همکارا  .)051 5939اافتههاص اوویه ا ،فاضیههاص هنجارهاص اخ قعی شص عی
که مبناای ااص افاار مستعن انجام رفتارهاص مسعئوالنه ،اسعسمحیطی اسعس پشعتیبانی میکننعن.
ا و ا اام نظااه ار ،ع اورعهنجار مشص میکنن کعه اورهعاص ما عوط عه شعاااط امعومی
یوفییاکی محیط ،اسس ااص ااجار ارتباط یم ار ،ها و رفتار ،اسسمحیطی مناسعب هسعتنن
(صاوحی و امامقلی .)31 5935
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شکل شماره ( .)6نظریه ارزشـباورـهنجار ()VBN
منبع :استرن 2777 ،؛ استرن و همکاران6333 ،
عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 .2پیشینه پژوهش
صععاوحی و امععامقلی ( )5935رر پژوهشععی ععه ارسععی سععامااه فاهنیععی و نیععا و رفتارهععاص
،اسسمحیطی پاراختهانن .رو تحشی آنا ا ،نوع پیمااشی ور و نمونه آمارص شعامل  116نفعا
ا ،افاار االص  57سعال سعاکم رر منعاط شع اص اسعتا کارسعتا اسعس کعه عه رو خوشعهاص
چننماحلهاص انتصا شن انن .رار هاص اام پژوهش ا استفار ا ،پاسعشنامه گعارآورص شعن انن.
نتااج پژوهش اام رو نواسنن نشا میرهن که  75ررصن ا ،افعاار موررمطاوععه راراص رفتارهعاص
،اسسمحیطی مسئوالنه و  75ررصن راراص سامااه فاهنیی رر حن ،اار هستنن .هاچنن وضععیس
«آگاهی» و «نیا » ،اسسمحیطی متوسط ور اسس .ااسعاس نتعااج ااعم پعژوهش سعامااه
فاهنیی یشتاام تأثیا را ا رفتارهاص ،اسسمحیطی راشته اسس.
حسیمنژار ( )5935رر پژوهشی اوامل اجتمعاای معاتبط عا سعبک ،نعنگی محعیط ،اسعتی
ش اوننا ش ا تباای را ارسی کار اسس .رر ااعم تحشیع ا ،رو پیمعااش و ا عیار پاسعشنامه
ااص جم،آورص رار ها استفار شن و نمونه آمارص  075نفا ا ،شع اوننا عاالص  51سعال شع ا
تباای ور انن .نتااج اام پژوهش نشا میرهن که یم سامااه اجتماای فاهنیعی و اقت عارص عا
سبک ،ننگی ،اسسمحیطی نیی را طه معنیرار و مسعتشیم و عا نیعا ا عیارص را طعه معکعوس و
معنیرارص وجور رارر .همچنیم نتااج رگاسیو چننمتییا نشا رار اسس کعه متییاهعاص مسعتشل
پژوهش حنور  97ررصن ا ،سبک ،ننگی محیط ،استی ش اوننا تباای را تبییم میکننعن کعه رر
میا آ ها سامااه فاهنیی یشتاام س م را راشته اسس.
صاوحی و پا،وکینژار ( )5939رر پژوهشی ه تحلیل اجتماای نشش ش اوننص محیط ،استی
رر مشا له ا پیامنهاص تیییا آ وهوا پاراختهانن .جامععه آمعارص ااعم پعژوهش  956715نفعا ا،
ساکنا ش استا قائمش ا هستنن که ا استفار ا ،نمونعهگیاص ت عارفی سعار  916نفعا ا ،آنعا
هانوا نمونه آمارص انتصا شن انن .اافتههاص اام پژوهش نشا میرهن که تع ن ش اوننا عه
محیط ،اسس و مشا له ا اکی ا ،حاا هاص محیط ،استی اعنی تیییا آ وهوا متوسعط رو عه اال
اسس .مییا تع ن ش اوننا ه مشا له ا پیامنهاص منفی و ،اانبار تیییا آ وهعوا احسعب سعم و
تح ی ت متفاوت ور اسس هابارت رایا ا افیااش سم وضعیس ش اوننص محیط ،اسعتی
بور اافته اما ا افیااش تح ی ت تع ن ه ش اوننص محیط ،استی افول کار اسس.
صععاوحی و کععاام،ار ( )5939رر پژوهشععی تععأثیا ار ،هععاص ،اسععسمحیطی ععا رفتععار
،اسس محیطی را رر مناط شع اص ارومیعه ارسعی کار انعن .رو تحشیع پیمااشعی عور و ا،
پاسشنامه ااص گارآورص رار ها استفار شن اسس .ار، ،اسعسمحیطی عا اسعتفار ا ،مشیعاس

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

551
نقش سرمایه فرهنگی در
تحقق شهروندی ...

کاایر و همکارا و رفتار ،اسسمحیطی ا پاسشنامه محش ساخته سعنجین شعن اسعس و تععنار
 979نفا ه شیو نمونهگیاص خوشهاص انتصا شن انن .نتااج پژوهش یانیا وجور را طه مثبعس و
معنیرار یم ار، ،اسسمحیطی و رفتار ،اسسمحیطی اسعس .همچنعیم سعه اامعل موقعیعس
جیاافیاای فعاویسهاص اقت ارص و آمو ،هاص رانی رر اال ور ار، ،اسعسمحیطی رر منطشعه
موررمطاوعه ملثا ورنن (صاوحی و کاام،ار .)5939
را سو ( )5667رر مشاوهاص ا انوا «ش اوننص ،اسسمحیطی :هسوص توسععه پااعنار» عه
طاح و پاسخ ه اام پاسش پاراخته اسس که آاا ال،مه توسعه پاانار تیییا رر رفتار افاار ن ارهعا و
سا،ما ها اسس؟ رر اام مشاوه چیونیی وقوع اام تیییعاات ارسعی شعن اسعس .عیم تیییعا رر
رفتارها و تیییا رر نیا ها تفاوت وجور رارر و تیییا رر نیا ها منجا عه تیییعاات مطمئمتعا و
پاانارتاص میشور .مشوقهاص ماوی هانوا ا عیارص عااص تیییعا رفتعار و رر مشا عل شع اوننص
،اسسمحیطی هانوا مسیاص ااص تیییا نیا مطاح میشعور کعه راشعه رر م حظعاتی ماننعن
اناوس و یاناوتی رارر .ررن ااس آمو ،شع اوننص رر سعطب ر یاسعتا راهعی عااص ارتشعاص
فصلنامه علمی ـ پژوهشی
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ش اوننص ،اسسمحیطی اا ومشناختی تلشی میشور.
چم و همکارا ( )5655رر پژوهشی ه ارسی تأثیاات اوامعل نیاشعی و جمعیسشعناختی عا
رفتارهاص ،اسسمحیطی رر چیم پاراختهانعن .هعنی ااعم پعژوهش منلسعا،ص اوامعل نیاشعی و
جمعیسشععناختی ععا رفتارهععاص ،اسععسمحیطی رر کشععور چععیم اسععس .رر ااععم پععژوهش رفتععار
،اسسمحیطی هانوا تا عی ا ،نیا ،اسسمحیطی (اننا ،گیاصشن ا اسعتفار ا ،پعاراراام نعوام
اکووویاکی) و اخی واژگیهاص جمعیسشناختی منلسا،ص شعن اسعس .پاسعخرهننگا شعاغل
راراص موقعیسهععاص رهبععاص سععاکم ش ع اهاص یرگتععا و مجععار مشععارکس یشععتاص رر رفتارهععاص
،اسسمحیطی راشتهانن .اام نتااج ا مطاوعات گذشته مطا شس رارر که نشا رار ور افاار جعوا تا
،نا و افاار راراص تح ی ت االتا تماال یشتاص ه رفتارهاص ،اسسمحیطی راشتهانن .ش انشعینی
ساا ،و توسعه اقت ارص هطور معنیرارص ا رفتارهاص ،اسسمحیطی رر آانن تأثیاگذار ور انن.
ِکلی و آ ل ( )5655رر پژوهشی تعاواج شع اوننص ومشعناختی و اعارگیاص ،اسعسمحیطی رر
کاستاراکا را ارسی کار انن .هنی مطاوعه اارشن پاسخ ه ااعم پاسعش عور اسعس کعه «چیونعه
تح ی ت تجا ی ااث تاواج ش اوننص ،اسسمحیطی اا ومشناختی میشور؟» هابارت رایا
«آاا آمو ،ضمم خنمس تأثیاص ا ش اوننص ومشناختی رارر؟» اام مطاوعه ا استفار ا ،رواکعار
عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

رو هاص چننگانه کمی و کیفی انجام شعن اسعس .متییاهعاص هکارگافتهشعن عا اسعتفار ا ،نظااعه
ار ،ع اور عهنجار نشععا رار انععن کععه تجا ععههاص اععارگیاص خععنمتی ،اسععسمحیطی ععا آگععاهی ا،
پیامععنهاص ،اسععسمحیطی و اورهععاص هنجععارص شص ععی تععأثیا میگععذارر؛ نععا ااام ش ع اوننص
ومشناختی هطور غیامستشیم تحس تأثیا متییاهاص پیش یم روانشناختی اجتماای اسس.
مین ( )5659رر پژوهشی مییا ارتشاص ش اوننص ومشناختی پاانار رر میا رانشعجواا را
ارسی کار اسس .اام پعژوهش شع اوننص ومشعناختی را رر سیاسعسها و طاحهعاص پااعنارص
ن ارها ارسی کار و همچنیم کنشهاص ن ارهعاص مسعئول تح عی ت رانشعیاهی را رر حعو،
تاواج ش اوننص ومشناختی پاانار رر میا رانشجواا مطاوعه کار اسس .نمونه تحشیع شعامل
 51رانشکن و رانشیا رر اااالت متحن امااکاسس .چنعنام شعاخ عااص مطاوععه و سعنجش
ش اوننص ومشناختی انتصعا شعن اسعس .نتعااج هرسعسآمن نشعا میرهعن کعه حثهعاص
ش اوننص ومشناختی رر ار تع ن پاانارص یشتا ا ،کنشهاص ما عوط عه شع اوننص و پااعنارص
مطاح ور اسس .همچنیم رانشکن هاای که عهطعور رسعمی شع اوننص عومشعناختی را تعاواج
میکارنن مییا تع ن قوصتاص ه ار ،هاص ش اوننص و پاانارص نشا رارنن.
 .3بررسی و نقد پیشینه پژوهش و ارائه فرضیهها

نیاهی ه پیشینه تجا ی پژوهش نشا میرهن که ه پژوهشهاص انن انجامشن رر راخل کشعور ا،
نظا تأکین ا شع اوننص ومشعناختی هگونعهاص مناسعب و کعافی توجعه نشعن اسعس .عا توجعه عه
شععکلگیاص مف ععوم ش ع اوننص رر مطاوعععات خععار ا ،کشععور ااععم مف ععوم ععهتا،گی رر ار یععات
جامعهشناسی محیط ،اسس رر اااا مطاح شن و ا،اامرو پژوهشهاص ماتبط و م می رر اام حعو،
انجام نشن اسس .ا ،طافی میتوا گفس مشووعه ومشناسعی رر شعاخههاص رایعا العوم انسعانی ا،
منتها پیش حتی رر مطاوعات راخلعی معورر توجعه عور وعیکم نیعا جامعهشعناختی عه مشووعه
ومشناسی نیا جنانص اسس که رر اام پژوهش ارسی شن اسس؛ نا ااام اام مشاوه رر ا تعنا
ا اام هنی مبتنی اسس که شکلگیاص و تنوام مف وم ش اوننص ومشناختی را ا توجه ه مطاوععات
انجامشن رر خار ا ،کشور رر جامععه ااعاا و عهواژ شع ا تبااعی کعاو کعار و سعسس عا ارائعه
شاخ هاص سنجش آ ارتباط آ را ا سامااه فاهنیی ارسعی کنعن .عا توجعه عه پیشعینه نظعاص و
تجا ی پژوهش فاضیههاص ابارت اسعس ا :،عیم سعامااه فاهنیعی و شع اوننص ومشعناختی را طعه
عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
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معنیرارص وجور رارر؛ یم عن اینی سامااه فاهنیی و ش اوننص ومشعناختی را طعه معنعیرارص وجعور
رارر؛ یم عن ذهنی سامااه فاهنیی و ش اوننص ومشناختی را طه معنیرارص وجور رارر؛ یم عن ن ارص
سامااه فاهنیی و ش اوننص ومشناختی را طه معنیرارص وجور رارر.
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 .4روششناسی پژوهش
پژوهش حاضا ا ،نوع پیمااشی اسس ،ااا اط اعات هصعورت ارسعی نظعاات پاسعخرهننگا
گارآورص شن اسس .ا و ا اام اام مشاوه ا ،نظعا اجاااعی ا ،نعوع پژوهشهعاص کعار ارص و ا،
وحاظ ارسی ،مانی رر ،ما تحشیشات مشطعی اسس .جامعه آمارص اام پژوهش کلیه ش اوننا
االص  51سال ساکم رر مناط ر گانه ش ا تباای هستنن .ااساس نتااج ساشمارص نفوس و مسکم
رر سال  5936جمعیس االص  51سال ش ا تباای  5531119ور کعه ا ،ااعم تععنار 065915
نفا مار و  135767نفا  ،هستنن (ساشعمارص نفعوس و مسعکم  .)5936حجعم نمونعه آمعارص
پژوهش موررمطاوعه ا ،یم همه ش اوننا ش ا تباای عا اسعتفار ا ،فامعول نمونعهگیاص کعوکاا
هشاح ،اا هرسس آمن اسس:
6.66  / 25
n
 666  670
/ 0025

(2 / 58) 2  .5  .5
(/ 05) 2

t 2 p.q
n
d2

ا ،آنجا که هیچ ف استی ا ،جامعه آمارص رر رسس نیسس وذا انتصا نمونه احتماوی عا رو
نمونه گیاص ت عارفی سعار اعا سیسعتماتیک ا ،افعاار میسعا نیسعس؛ نعا ااام مناسعبتاام رو
نمونهگیاص ااص اام پژوهش نمونهگیاص خوشهاص چننماحلهاص اسس .ااص استفار ا ،اام شیو
ا ررنظا گافتم اام نکته که ش ا تباای ا ،وحاظ کار اص شامل  56منطشعه اسعس پعس ا ،تعیعیم
حجم نمونه و تشسیم ش ا ه مناط ر گانه ه نسبس جمعیس ها منطشه نمونهها تص ی اافتعه
سسس ا ،ها منطشه لو هاای و ا ،ها لو خانههاای هصورت ت ارفی انتصا شن انن.
 .5تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
 .5-1شهروندی بومشناختی

مبناص ش اوننص ومشناختی ش اوننص اجتماای اسعس کعه رر آ شع اوننا عهرنبال گسعتا
اصول ج انی ماتبط ا مسائل ،اسسمحیطی و گنجانن آ رر قانو فاهنگ و ار ،هعا هسعتنن
همچنیم واژگی اصلی ش اوننص ومشناختی ناپنان شن ما ،یم حعو ،امعومی و خ وصعی

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

اسس (اسمیس )5337؛ نا ااام ش اونن ومشناختی کسی اسعس کعه خعور را عه حفعظ محعیط
،اسس و حل مسائل محیط ،استی متع ن میرانن .ملوفههاص مصتلف شع اوننص ومشعناختی رر
مشاوه حاضا ابارتنعن ا :،سعوار ومشعناختی کعنش ومشعناختی مشعارکس معننی اجتمعاای و
فاهنیی ومشعناختی و هواعس ومشعناختی (میعن  )5659کعه هاکعنام ا ،ااعم ملوفعهها راراص
،ااملوفههاص ما وط ه خور اسس.
 .5-2سرمایه فرهنگی

سامااه فاهنیی رر اگیانن تماا ت پاانار فار اسس کعه رر فااانعن اجتماایشعن رر وص انباشعته
میشونن .ورراو تح ی ت را نمورص ا ،سامااه فاهنیی میرانسعس وعیکم گعاااش عه اشعیاص
فاهنیی و جم ،شن مح والت فاهنیی رر نیر فار را سامااه فاهنیی میخوانعن .همچنعیم وص
سامااه نمارام را جیئعی ا ،سعامااه فاهنیعی میرانسعس (فاضعلی  .)97 5975عااص سعنجش
سامااه فاهنیی ا ،معایهاص ،اا استفار شن اسس:
ع مییا وقس گذاشتم ااص کار عا اانتانعس مطاوععه رو،نامعه نشعااهها و مجلعهها خوانعن
کتا هاص راستانی و ار یات گو رار ه موسعیشی تماشعاص فعیلم و تئعاتا و نمعااش رفعتم عه
مجاوس سصناانی کنفاانسها و سمینارها رفعتم عه معو ،نمااشعیا ها و فاهنگسعاا اعارگیاص
 ،ا هاص خارجی جم،آورص تا لوهاص نشاشی اا اشیاء اتیشه اکاسی خطاطی و نشاشی؛
ع مییا ا قهمننص ه کار ا اانتانعس مطاوععه رو،نامعه نشعااهها و مجلعهها خوانعن کتا هعاص
راستانی و ار یات گو رار ه موسیشی تماشاص فیلم و تئاتا و نمااش رفعتم عه مجعاوس سعصناانی
کنفاانسها و سمینارها رفتم ه مو ،نمااشیا ها و فاهنگساا اارگیاص  ،ا هاص خارجی جمع،آورص
تا لوهاص نشاشی اا اشیاء اتیشه اکاسی خطاطی و نشاشی؛
ع اضواس رر کتا صانه تعنار کتا هاص موجور رر کتا صانه شص ی منیل میعیا تح عی ت
تح ی ت مارر تح ی ت پنر.
 .6اعتبار و پایایی پژوهش

رر اام مشاوه ااص تعییم ااتبار پاسشنامه ا ،ااتبار صورص و سعا ،اص اسعتفار شعن اسعس اعنعی
رر حو ،محیط ،اسعس
اانکه پاسشنامه ا تناای پس ا ،طااحی اوویه رر اختیار استارا متص
گذاشته شن و پس ا ،گارآورص و اص ح رانگا هاص آ ها پاسشنامه ن اای استصاا شن اسعس.
همچنیم همنظور اآورر ااتبارسا،هاص گواههاص متییا ش اوننص ومشعناختی ا ،تحلیعل اعاملی
عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
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اکتشافی استفار شن اسس .نتااج هرسسآمن ا ،تحلیل ااملی اکتشافی نشا میرهن که تفکیک
و رسته ننص گواههاص ما وط ه ش اوننص ومشناختی هخو ی انجام شن اسعس؛ هگونعهاص کعه
هرسسآمن اا ا ا  6/773ور که نشا رهنن کفااس تععنار نمونعهها عااص انجعام
مشنار
تحلیل ااملی اسس و همچنیم معنی رار ور آ،مو کاواس ارتلس یانیا آ اسعس کعه تفکیعک
ااملها هررستی انجام شن اسس .ااساس نتااج ارائهشن رر جنول شمار ( 13 )5گواه ما وط
ه ش اوننص ومشناختی رر  55ملوفه اامل ننص شعن انن کعه ااملهعاص اول و روم عهتاتیب عا
مشاراا واژ  56/07و  1/57راراص یشتاام مشنار هستنن .همچنعیم اامعل اول عا 55/71ررصعن
یشتاام مییا تبییم واراانس را رر میا ااملها ه خور اخت ا رار اسعس .رر کعل  55ملوفعه
توانستهانن حنور  06ررصن واراانس ما وط ه اام متییعا را تبیعیم کننعن .رر جعنول شعمار ()5
مشاراا واژ و واراانس تبیینی هاکنام ا ،ااملها ارائه شن اسس.
جدول شماره ( .)6نتایج تحلیل عاملی مربوط به گویههای شهروندی بومشناختی
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مقادیر ویژه

وار یانس تبیینشده

ابعاد

متغیر

56/07

55/71

ومشناختی

1/57

0/57

( )9آگاهی ومشناختی

5/36

1/70

( )1اضواس رر انجممهاص ،اسسمحیطی

5/65

1/17

( )1اورهاص ،اسسمحیطی

5/71

1/71

( )0رفتارهاص ،اسسمحیطی شص ی

5/05

1/11

( )7ا،اافس و حفافس منا ،

5/15

1/15

( )7رانش ومشناختی

5/95

1/97

( )5احساس تعل ومشناختی
( )5نیا

دوره نهم
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بهار 6931

ش اوننص
ومشناختی

( )3معافس ومشناختی

5/57

1/55

( )56ار ،هاص ،اسسمحیطی

5/50

1/66

( )55پیوستیی ا محیط ،اسس

5/55

9/71

کل واریانس
تبیینشده

06/95

ااص محاسبه پاااای مشیاس ا ،آوفاص کاونباخ استفار شعن اسعس .نتعااج ما عوط عه آوفعاص
کاونبعاخ شع اوننص ومشععناختی و ا عععار اا،ر گانععه آ نشععا میرهععن کععه هععم خععور شع اوننص
ومشناختی و هم ا عار آ ا ،پاااای قا لقبووی اخوررار هستنن .نتااج آوفاص کاونبعاخ شع اوننص
ومشناختی و ا عار آ رر جنول شمار ( )5ارائه شن اسس.

جدول شماره ( .)2نتیجه پایایی مربوط به شهروندی بومشناختی و ابعاد آن و سرمایه فرهنگی
تعداد گویه

آلفای کرونباخ

ابعاد شهروندی بومشناختی

56

6/36

ومشناختی

0

6/70

( )9آگاهی ومشناختی

1

6/77

( )1اضواس رر انجممهاص ،اسسمحیطی

9

6/77

( )1اورهاص ،اسسمحیطی

1

6/07

( )0رفتارهاص ،اسسمحیطی شص ی

9

6/07

( )7ا،اافس و حفافس منا ،

9

6/77

( )7رانش ومشناختی

1

6/09

( )3معافس ومشناختی

9

6/13

( )56ار ،هاص ،اسسمحیطی

1

6/00

( )55پیوستیی ا محیط ،اسس

9

6/10

51

---

( )5احساس تعل ومشناختی
( )5نیا

سامااه فاهنیی

آلفای کرونباخ کل

6/733

6/735

 .7یافتههای پژوهش
ااساس اافتههاص پژوهش متییا ش اوننص ومشناختی (متییا وا سته) که ا  13گواه سنجین شعن
اسس رر ارارنن  55عن اسس .پاایمتاام نما ممکم ااص شع اوننص ومشعناختی  13و عاالتاام
نما ممکم  531اسس .ااساس اافتههاص توصعیفی پعژوهش میعانییم شع اوننص ومشعناختی رر
خ
رامنه  506تا  579اا ا ا  595/17اسس که نشا میرهن ش اوننص ومشناختی ا ،وضععیس نسعبتا
خو ی رر میا ش اوننا اخوررار اسس .میانییم ش اوننص ومشناختی رر پیوستار ،اا و آمار هعاص
توصیفی ما وط ه متییا ش اوننص ومشناختی رر جنول شمار ( )9آورر شن اسس.
خیلی زیاد
232

زیاد
222

تا حدودی زیاد
631

تا حدودی کم
620

خیلی کم
39

کم
23

همچنیم نتااج هرسسآمن ااص ا عار رایا ش اوننص ومشناختی نشعا میرهعن کعه ملوفعه
اضواس رر انجممهاص ،اسعسمحیطی راراص پعاایم تاام میعانییم رر میعا شع اوننا عور و
ملوفههاص احساس تعل ومشناختی اورهاص ،اسسمحیطی رفتارهاص ،اسسمحیطی شص ی
رانش ومشناختی معافس ومشناختی و ار ،هاص ،اسسمحیطی ا ،االتاام میانییم رر میعا
ش اوننا ش ا تباای اخوررار ور انن.
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جدول شماره ( .)9آمارههای توصیفی مربوط به شهروندی بومشناختی و ابعاد آن
تعداد
پرسشها

دامنه
تغییرات

میانگین

میانگین
درصدی

وضعیت پاسخگویان

ش اوننص ومشناختی

13

506-579

595/17

77/17

تا حنورص ،اارع،اار

( )5احساس تعل ومشناختی

56

51-06

13/59

75/77

،اار

ومشناختی

0

0-90

51/10

76/75

تا حنورص ،اار

( )9آگاهی ومشناختی

1

7-96

55/17

71/3

تا حنورص ،اارع،اار

ابعاد شهروندی بومشناختی

()5نیا
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( )1اضواس رر انجممهاص ،اسسمحیطی

9

9-57

56/56

10/00

تا حنورص کم

( )1اورهاص ،اسسمحیطی

1

7-51

55/55

77/15

،اارعخیلی ،اار

( )0رفتارهاص ،اسسمحیطی شص ی

9

1-57

51/15

71/00

،اار

( )7ا،اافس و حفافس منا ،

9

9-57

59/51

79

تا حنورص ،اار _ ،اار

( )7رانش ومشناختی

1

7-51

56/91

71/71

،اار

( )3معافس ومشناختی

9

1-57

51/75

77/99

،اار

( )56ار ،هاص ،اسسمحیطی

1

3-96

51/76

71/00

،اار

( )55پیوستیی ا محیط ،اسس

9

1-57

55/07

76/97

تا حنورص ،اار

متییا سامااه فاهنیی ا  51گواه اننا ،گیاص شن اسس .نما  51نشعانیا پعاایمتاام میعیا
سامااه فاهنیی و نما  571نشانیا االتاام مییا سامااه فاهنیعی رر میعا شع اوننا اسعس.
اافتههاص توصیفی نشا می رهن که میانییم متییا سامااه فاهنیی رر میا شع اوننا تبااعیص رر
رامنه  57تا  515اا ا ا  35/76اسس که یانیا اام اسس که میعانییم سعامااه فاهنیعی رر میعا
ش اوننا ش ا تباای ا ،حن متوسط پاایمتا می اشن .میانییم سامااه فاهنیی رر پیوسعتار ،اعا و
آمار هاص توصیفی ما وط ه آ رر جنول شمار ( )1ارائه شن اسس.
خیلی زیاد

زیاد

تا حدی ز یاد

تا حدی کم

کم

خیلی کم

ً
اصال

602

627

622

677

02

27

22

رر مورر ا عار سه گانه سعامااه فاهنیعی هما گونعه کعه رر جعنول شعمار ( )1مشعاهن
می شور عن اینی سامااه فاهنیی راراص میانییم پاایم تا ا ،حن متوسط اسس ررحاوی که
عن ذهنی آ نسبس ه شیه ا عار میانییم االای راشته و االتا ا ،حن متوسعط اسعس .ععن
ن ارص ا ،میانییم خیلی پااینی اخوررار ور و پاایم تاام میانییم را نسبس عه ا ععار رایعا
سامااه فاهنیی رارر.

جدول شماره ( .)2آمارههای توصیفی مربوط به سرمایه فرهنگی و ابعاد آن
ابعادسرمایه فرهنگی

تعداد
پرسشها

دامنه
تغییرات

میانگین

میانگین درصدی

وضعیت پاسخگویان

سامااه فاهیی

51

57-515

35/76

15/37

کمعتا حنص کم

عن اینی

56

56-76

91/70

13/01

کمعتا حنص کم

عن ذهنی

56

56-76

11/67

05/37

تا حنص کمعتا حنص ،اار

عن ن ارص

1

1-53

51/11

15/17

خیلی کمعکم

ااص آ،مو را طه یم سامااه فاهنیی و ش اوننص ومشناختی ا توجه ه فاصلهاص ور سطب
سنجش ها رو متییا ا ،ضااب همبستیی پیاسو استفار شن اسعس .نتعااج ااعم آ،معو نشعا
میرهن که ا توجه ه سطب معنیرارص هرسعسآمن ( )6/665ارتبعاط معنعیرارص عیم سعامااه
فاهنیی و ش اوننص ومشناختی وجور رارر .ضااب همبستیی هرسسآمن عااص ااعم رو متییعا
 6/517اسس که نشا رهنن همبستیی مثبس و ضعیف اسس اعنی ا افعیااش سعامااه فاهنیعی
رفتارهاص ش اوننص ومشناختی افیااش اافته و ا کعاهش سعامااه فاهنیعی رفتارهعاص معاتبط عا
ش اوننص ومشناختی کاهش میاا عن .همچنعیم نتیجعه آ،معو همبسعتیی پیاسعو شع اوننص
ومشناختی ا ا عار سامااه فاهنیی نشا میرهن که را طه شع اوننص ومشعناختی عا ععن اینعی
سامااه فاهنیی معنیرارص نبور ویکم ا عن ذهنی و ن ارص آ را طه معنیرارص رارر .ضعااب
همبستیی هرسسآمن ااص ارتباط ش اوننص ومشناختی ا عن ذهنی و ن ارص هتاتیب اا عا عا
 6/531و  6/517هرسس آمن اسس که نشا میرهن همبسعتیی مسعتشیمی عیم ا ععار ذهنعی و
ن ارص و ش اوننص ومشناختی وجور رارر اعنی ا افیااش عن ذهنی و ن عارص سعامااه فاهنیعی
ش اوننص ومشناختی نیی افیااش میاا ن و ااکس .جنول شمار ( )1نتااج آ،معو همبسعتیی
پیاسو ش اوننص ومشناختی و سامااه فاهنیی و ا عار آ را نشا میرهن.
جدول شماره ( .)2نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین شهروندی بومشناختی و ابعاد سرمایه فرهنگی
متغیر
ش اوننص
ومشناختی

سرمایه فرهنگی

بعد عینی

بعد ذهنی

بعد نهادی

ضااب همبستیی

6/517

6/699

6/531

6/517

سطب معنیرارص

6/665

6/131

6/666

6/665

تعنار مشاهنات

159

111

115

111
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نتااج ارسی آ،مو همبستیی پیاسو یم ا عار ش اوننص ومشناختی ا سامااه فاهنیعی نشعا
میرهن که ا ،میا ا عار اا،ر گانه ش اوننص ومشناختی ا عار احساس تعل ومشعناختی اضعواس
رر انجممهعاص ،اسعسمحیطی و پیوسعتیی ععا محعیط ،اسعس ارتبععاط معنعیرارص عا شع اوننص
ومشناختی رارنن .ضااب همبستیی هرسسآمن ااص ارتباط اام سه عن ا شع اوننص ومشعناختی
هتاتیب اا ا ا  6/500 6/576و  6/570اسس که نشا میرهن ارتباط اام سه ععن عا شع اوننص
ومشناختی ارتباط مستشیمی اسس اعنی ا افیااش سامااه فاهنیی میعیا سعه ملوفعه اارشعن نیعی
افیااش میاا ن و ا کاهش مییا سامااه فاهنیعی میعیا آ هعا رو عهکاهش میگعذارر .ا ععار رایعا
ش اوننص ومشناختی ارتباط معنیرارص ا ش اوننص ومشناختی ننارنن .جعنول شعمار ( )0نتعااج
آ،مو همبستیی پیاسو یم ا عار ش اوننص ومشناختی و سامااه فاهنیی را نشا میرهن.
جدول شماره ( .)1نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین شهروندی بومشناختی و سرمایه فرهنگی
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ابعاد شهروندی بومشناختی

سرمایه فرهنگی
ضر یب همبستگی

سطح معنیداری

تعداد مشاهدات

6/576

6/666

155

ومشناختی

-6/656

6/010

151

( )9آگاهی ومشناختی

-6/600

6/551

197

( )1اضواس رر انجممهاص ،اسسمحیطی

6/500

6/666

150

( )5احساس تعل ومشناختی
( )5نیا

( )1اورهاص ،اسسمحیطی

6/601

6/591

115

( )0رفتارهاص ،اسسمحیطی شص ی

6/607

6/555

110

( )7ا،اافس و حفافس منا ،

6/655

6/055

119

( )7رانش ومشناختی

-6/650

6/769

119

( )3معافس ومشناختی

-6/655

6/779

111

( )56ار ،هاص ،اسسمحیطی

6/695

6/109

197

( )55پیوستیی ا محیط ،اسس

6/570

6/666

111

ررن ااس ا استفار ا ،تحلیعل رگاسعیونی سع م و تعأثیا ا ععار سعامااه فاهنیعی رر تبیعیم و
پیش ینی تیییاات شع اوننص ومشعناختی ارسعی شعن اسعس .آمعار آ،معو رور عیم واتسعو
هرسسآمن ااص اام منل  5/76اسس که یانیا استش ل خطاها اا اقیمانن ها عااص ااعم معنل
رگاسیونی اسس .ا اآورر شن پیشفاضهاص رگاسیونی ا ،تحلیل رگاسیونی چننمتییا ه رو
گام هگام استفار شن اسس .نتااج هرسسآمن ا ،انجام تحلیل رگاسیونی نشانیا اام اسس کعه ا،

میا  9عن متییا سامااه فاهنیی که وارر معاروه شن انن ها سه ععن رر معنل ن عاای رگاسعیونی
اقی مانن انن و حنور  7ررصن واراانس متییا وا سته (ش اوننص ومشعناختی) را تبیعیم کار انعن.
هما گونه که رر جنول شمار ( )7مشاهن میشور ضااب همبستیی چننگانعه عااص ااعم معنل
رگاسیو  6/575ضااب تبیعیم  6/671و ضعااب تبیعیم تعنالشعن  6/607هرسعس آمعن
اسس اعنی مییا ررصن تبییم تعنالشن تیییاات ش اوننص ومشناختی توسط سعه متییعا عاال
 0/7ررصن اسس؛ نا ااام معاروه رگاسیونی ش اوننص ومشناختی هشاح ،اا اسس:
( عن ن ارص)  ( +6/555عن اینی)  ( +6/561عن ذهنی)  =557/556+ 6/956ش اوننص ومشناختی

ااساس معاروه اال م حظه میشور که عن ذهنی سامااه فاهنیی ا تاص  6/956یشتاام سع م را
رر تبییم تیییاات ش اوننص ومشناختی رارر و پس ا ،آ عن اینی سامااه فاهنیی عا تعاص 6/561
و عن ن ارص سامااه فاهنیی ا تاص  6/555رر تبییم تیییاات ش اوننص ومشناختی ملثا ور انن.
جدول شماره ( .)0نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره شهروندی بومشناختی
ضریب همبستگی
چندگانه
ضااب تبییم
ضااب تبییم
ت حیبشن
اشتبا معیار اآورر
کمیس رور یم
واتسو

7/202

متغیر

b

β

سطح
معنیداری

6/671

مشنار ثا س

557/556

---

19/907

6/666

6/607

عن ذهنی سامااه فاهنیی

6/103

6/956

1/775

6/666

53/50773

عن اینی سامااه فاهنیی

6/903

6/561

9/567

6/665

5/737

عن ن ارص سامااه فاهنیی

6/135

6/555

5/637

6/697

نتیجه آ،مو تحلیل واراانس =6/666 =56/573

بحث و نتیجهگیری
مشاوه حاضا ا هنی مطاوعه جامعهشناختی وضعیس ش اوننص ومشعناختی رر میعا شع اوننا
تباایص و ارتباط آ ا سامااه فاهنیی انجام شعن اسعس .ااسعاس اافتعههاص توصعیفی پعژوهش
رفتارهاص ش اوننص ومشناختی رر میا ش اوننا تباایص تا حن ،اارص ور اسس .همچنیم عن
اورهاص ،اسسمحیطی یشتاام مییا و عن اضواس رر انجممهعاص ،اسعسمحیطی کمتعاام
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مییا را رر میا ا عار شع اوننص ومشعناختی راشعتهانن ررحاویکعه اخعوررارص شع اوننا ا،
سامااه فاهنیی تا حنص کم ور اسعس .همچنعیم رر میعا ا ععار سعامااه فاهنیعی ععن ذهنعی
یشتاام و عن ن ارص کمتاام مییا را راشته اسس.
امععاو ،حاا هععاص ،اسععسمحیطی هگونععه نیاا کننععن اص ،نععنگی انسععانی را ععه مصععاطا
انناختهانععن و مصععاطاات ومشععناختی ماننععن تییی عاات آ وهععواای ذو شععن اخهععاص قطبععی
جنیل ،راای بور سطب ،ننگی و افیااش تشاضاهاص ش اوننا استفار غیااصعووی ا ،طبیععس
استفار یرواه ا ،انایص و ...افکعار امعومی ج عا را ررگیعا خعور کعار اسعس .عا وجعور ااعم
مصاطاات ومشناختی گستار و افیااش رو،افیو آ ها اام اراا مطاح میشور کعه رگاگونیهعاص
طبیعی و مصاطاات ومشناختی مستشل ا ،ارار و تأثیا اامل انسانی هستنن؛ نا ااام پژوهشیاا
،اسسمحیطی ا اام اورنن که ااص کاهش ت نانهاص ،اسسمحیطی اان ه کنش و رفتار انسعا
رر اا ا محیط ،اسس توجه شور .اکی ا ،م متاام اواملی که رر منش و رفتار انسا رخیل اسس
مییا اخوررارص ا ،سامااه فاهنیی اسس .ا افیااش سامااه فاهنیی نیا هاص ،اسعسمحور و
رفتارهاص مسئوالنه ،اسسمحیطی رر جامعه شکل میگیار و سیارص ا ،مصعاطاات ومشعناختی را
میتوا ا افیااش آگاهی حاصل ا ،سامااه فاهنیی اطای کار .اام موضوع همسو عا اافتعههاص
اام پژوهش اسس که ا وجور ارتباط مستشیم یم ش اوننص ومشناختی و سامااه فاهنیعی صعحه
گذاشته اسس .ا توجه ه اانکه سامااه فاهنیی رالوس عا شعناخس و آگعاهی رارر هاچعه میعیا
آگاهی مارم و تعل خاطاشا ه مسائل فاهنیی یشتا اشن نیا حمااسکننن و مسئوالنهتاص
ه محیط ،اسس خور خواهنن راشس .ا ،سوص رایا انناشمننا معتشننعن نیعا مسعئوالنه عه
محیط ،اسس اک اما شناختی و فاهنیی اسعس کعه میتوانعن پیونعن مسعتشیمی عیم شع اوننص
ومشناختی و سامااه فاهنیی هوجور آورر.
رانگا ومشناسی انسانی نیی ه اام موضوع توجه کعار اسعس .ااسعاس ااعم راعنگا جامععه
شاص رر مشااسه ا رایا اناصا طبیعس رر رو سطب حیاتی و فاهنیی سا،ما اافته اسس؛ ه اام
صورت که رر سعاختار جوامع ،انسعانی رر کنعار اوامعل ،اسسشعناختی اوامعل فاهنیعی نشعش
تعییمکننن اص رارنن و تیییاات فضاای و فاهنیی رر محیط ش ا ارتباط تنیاتنیی عا هعم رارنعن.
هاامتاتیب می توا رراافس که مسائل و موضواات فاهنیعی ا ،راا عا ،معورر توجعه انناشعمننا
جامعهشناسی ش اص ور اسس .رانگا ومشناسعی یری نیعی هروشعنی عا توجعه عه موضعواات
فاهنیی تأکین کار اسس و ا ااجار تیییعاات سعاختارص و راشعهاص رر جاایعا انسعا رر ج عا
اکووویاک ا ،طاا سا،وکار فاهنیی تأکین رارر (رورنبعاگ  .)5655همچنعیم ومشناسعی یری

ا مسئوویسپذااص فارص ااص حفافس ا ،محیط ،اسس تأکیعن رارر .ااعم رواکعار تحعول سعبک
،ننگی مارصگاااانه افاار هسوص سارگی را ا ،طاا تیییا فاهنگ جوام ،ضاورص تلشعی میکنعن؛
نععا ااام ا ،رو راععنگا مطاحشععن اسععتنباط میشععور کععه هععا رو ععا نشععش اوامععل فاهنیععی رر
مسئوویسپذااص انسعا رر اا عا محعیط ،اسعس تأکیعن رارنعن؛ اااماسعاس میعیا اخعوررارص
ش اوننا ا ،سامااه فاهنیی میتوانعن عهانوا اامعل مسعتشیم و تسع یلکننن مسعئوویسپذااص
ش اوننا را رر ارتباط ا محیط ،اسس خور تشواس کنن .نظااه ار ،ع اورع هنجار نیعی ت عااب
میکنن که رفتارهعاص ،اسعسمح یطی افعاار ااسعاس آگعاهی ا ،پیامعنهاص رفتارهعاص آنعا شعکل
میگیار .رر اام نظااه اشاان افاار رر مورر نتااج و مسئوویسپذااص ه مییا اخوررارص آ هعا ا،
سامااه فاهنیی هواژ عن ذهنی آ ستیی رارر .رواکار اس می نیی تأکین میکنن که نیا ه
ج ا اکووویاک نیا ،منن آگاهی و شناخس رر معورر آ اسعس و ا ،راعنگا ج عا ینی اسع می
م م تاام کار ار طبیعس نشش آ رر افیااش شناخس انسا ور اسس؛ نعا ااام راشعتم سعامااه
فاهنیی اال نیا مساانتاص ه ج ا اکووویاعک ااجعار میکنعن و ا ،سعوص رایعا طبیععس
منبعی ااص ارتشاص سامااه فاهنیی قلمنار میشور که هصورت هم،ما امل میکننن.
نتااج هرسسآمن ا ،اام پژوهش ا نتااج پژوهش حسعیمنژار ( )5935و صعاوحی و امعامقلی
( )5935همسو اسس .ااسعاس نتعااج پعژوهش صعاوحی و امعامقلی ( )5935سعامااه فاهنیعی
یشتاام تأثیا را ا رفتارهاص ،اسسمحیطی راشته اسس .حسیمنژار ( )5935نیی رر پژوهش خعور
ه اام نتیجه رسس اافته اسس که رر تبییم سبک ،ننگی محیط،اسعتی شع اوننا تبااعیص متییعا
سامااه فاهنیی راراص یشتاام س م ور اسس .رفیعی و همکارا ( )5977نیعی رر ارسعی نشعش
آمو ،رر افیااش تماال افاار ه حفافس ا ،محیط ،اسس ه نتااج مشا ی رسس اافتهانن .ه اام
معنی که سامااه فاهنیی ا مییا شناخس و آگاهی مارم رالوس رارر و هاچه مییا آگعاهی معارم
ه مسائل فاهنیی االتا اشن راراص رفتار و نیا حمااتیتاص میشونن .ا ،سوص رایعا نیعا
ه محیط ،اسس اک اما شناختی و فاهنیی اسس؛ نا ااام میتوا رر حل مسائل محیط،اسعتی
ا ،ان ا سامااه فاهنیی هانوا اک اامل م م و تأثیاگعذار عا عار .را سعو ( )5667معتشعن
اسس آمو ،ش اوننص روشی ااص ارتشاص ش اوننص ،اسسمحیطی اا ومشناختی اسس .میعن
( )5659نیی رر پژوهش خور ا نشش آمو ،و اارگیاص رر رفتارهاص ش اوننص ومشناختی تأکین
راشته اسس .رر مطاوعاتی که توسط چم و همکارا ( )5655انجام شن نشا رار شن اسس کعه
افاار راراص تح ی ت االتا تماال یشتاص ه انجام رفتارهاص ،اسسمحیطی راشتهانن.همچنعیم
رر پژوهش ِکلی و آ ل ( )5655نشش تح ی ت تجا ی رر تاواج رفتار ومشناختی ارسی شعن
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اسس؛ نا ااام روشم اسس که تح ی ت هانوا اکی ا ،ملوفههاص سامااه فاهنیی میتوانن رر
کنشهاص ومشناختی ش اوننا ملثا اشن .همچنیم میتوا رر قاوب ارائه ستههاص آمو،شی عه
ش اوننا ه مفاهیم امن اکووویاکی ،اسسمحیطیاص توجه کار که هم ااث اال رفعتم سعوار
ومشناختی ش اوننا شن و هم م ارتهعاص شع اوننص را رر آ هعا تشواعس میکنعن (شعبیاص و
شمسی .)595 5931
اافتههاص رایا اام پژوهش حاکی ا ،اام اسس کعه رر میعا ملوفعههاص سعامااه فاهنیعی ععن
ذهنی سامااه فاهنیی یش ا ،سااا ملوفههاص آ ا ،توانعاای تبیعیم و پیش ینعی رفتارهعاص شع اوننص
ومشناختی اخوررار ور اسس؛ نا ااام میتوا گفس ا افیااش اا کاهش سامااه فاهنیی و عهواژ
عن ذهنی آ میتوا رفتارهاص ش اوننص ومشناختی را رر میا ش اوننا تباایص تشواس کار.
هما گونه که رر ا تناص مشاوه مطاح شن اساس کار اام پعژوهش مبتنی عا ااعم عور اسعس کعه
ش اوننص ومشناختی را هانوا اک موضوع میا رشتهاص و رر قاوب جامعهشناسی محعیط ،اسعس
ارسععی کنععن .همچنا کععه ماهیععس موضععواات میا رشععتهاص اقتضععا میکنععن ااععن ععا ا گیععاص ا،
شاخههاص مصتلف المی مسائل اجتماای ا ،چشماننا،هاص گوناگو واکاوص شور .میاس نسبی اام
پژوهش میتوانن اام اشن که رو اما ،استی و فاهنیی رر راستاص هم و هماا ا هم مطاوععه شعن انن.
نتااج پژوهش حاضا هخو ی نمااانیا ااعم اسعس کعه مسعائل ،اسعسمحیطی و فاهنیعی جعناص ا،
همنایا نیستنن و رر جوام ،انسانی هماا ا هم املمیکننن؛ نا ااام ا ا گیعاص ا ،اافتعههاص ااعم
پژوهش میتوا استنباط کار که تیییا رفتارهاص ومشناختی ش اوننا ه مییا اخعوررارص آنعا ا،
سامااه فاهنیی ستیی رارر و ش اوننا ااساس مییا سامااه فاهنیی خعور رفتارهعاص شع اوننص
ومشناختی متفاوتی خواهنن راشس.
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پیامنهاص تیییا آ و هوا.
صاوحی صارق؛ و کاام،ار سارا ( .)5939ارسی تاثیا ار ،هاص ،اسعس محیطعی عا رفتعار ،اسعس محیطعی؛
مطاوعه مناط ش اص ارومیه .مسائلاجتماعیایرا .05-70 )5(1
فاضلی محمن ( .)5975مصرفوسبکزندگی قم :صبب صارق.
فاوکس کیس ( .)5936شرروندی (متاجم :محمن تشی روفاو .)،ت اا  :کواا.
فععووتی راچععارر؛ رنععی فارراععک؛ و اراوععنام ایاععیا ( .)5939اس ت مومحتتیطزیستتت (متععاجم :محمععن
خواجهحسینی و سینش ا اونام معیماونانی) .مش ن :ج ار رانشیاهی.
قاسمی محمنالی ( .)5977جامعه راسک و اهمیس آ ااص مطاوعات استااتژاک .مطالعاتراهبردی )11(55
.57-17
ک یل مااکل ( .)5977محیطزیستوسیاستاجتماعی (متاجم :حسعیم حعاتمینژار و سع اا امیااعا ) .ت عاا :
رانشیا ت اا .
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جامعهشناسی (متاجم :حسم چاوشیا ) .ت اا  :نشا نی.

گیننی آنتونی (.)5973
متفکا آ،ار محمنالی؛ و خورشین روسس الیمحمن ( .)5935محیطزیستونگرشاس می .تباای :رانشیا تباای.
منتی،ار میثم؛ ،مانی غ محسیم؛ و کامی ایتاوله ( .)5939منلاا ی رفتار ،اسس محیطی ،اراات ش استا
شیاا ،عا اسعتفار ا ،تئعورص ار– ،اشیعن -هنجعار اسعتا  .تحقیقتاتاتتصتادوتوستعهورتاورزیایترا
.059-051 )1(11
ناگسیا اباس ( .)5939مطالعاتشرروندی؛رویکردشرروندمداربهمدیریتدولتی .ت اا  :انتشارات رانشعیا
ت اا .
هاشمی نا صناشه؛ و رفیعی حامن ( .)5935ار ،کاهش آوورگی ،اسس محیطی رورخانه آجی چعاص ا ،راعن
ش اوننا تباایص .اتتصادوراورزی .71-36 )1(0
جامعهشناسیمحیطزیست (متاجم :موسی انبعاص انعور محمعنص و معی ر رسعتمی) .ت عاا :

هانییا جا (.)5935
رانشیا ت اا .
ایرخواستی جس؛ حاجیلو فتانه؛ و الییار اقنم محمن اقا ( .)5935ارسی را طه سامااه فاهنیی ومشناختی
ا ررپاص ومشناختی؛ مورر مطاوعه :ش اوننا تباای .اخ قزیستی .565-595 )7(9
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