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 چکیده
 یرفتارها بر یرپذیجامعه و هارسانهاستفاده از تأثیر  حاضر به بررسیمطالعه 
 –. تحقیق از نوع توصیفی پردازدمی باریو جو یسار یشهرهادر محیطی زیست

جامعه آماری افراد باالی  اجرا گردید. پیمایشیتحلیلی بوده که با استفاده از روش 
بودند که با استفاده از  در استان مازندران ل شهرهای ساری و جویبارسا 07

حجم نمونه تعیین عنوان بهنفر  011 ، تعدادکوکرانتعیین حجم نمونه  فرمول
ای استفاده ای چندمرحلهگیری خوشهروش نمونه ازها برای انتخاب نمونه گردید.

 ه با متغیرهای مستخرج ازها، پرسشنامه محقق ساختگردید. ابزار گردآوری داده
 منیکالموس و اج هانیگراطیرفتار مح یالگواینگلهارت،  هایتئوری ارزش

ها از تحلیل دادهبرای باشد است. می است وبوده چارچوب تئوریک عنوان به
قرار  تأییدمورد اعتبار صوری  از طریق اعتبار ابزارشد.  استفاده SPSSافزار نرم

 تأیید 7/1با ضریب باالی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، ابزار و پایایی  گرفت
مورد  ییهانمونهدر محیطی زیسترفتار  به دست آمده، نتایجبا توجه به  شد.

رابطه محیطی و رفتار زیستپذیری . بین جامعهندباال بوددارای میانگین  بررسی
محیطی زیسترفتار  نهچهارگا دابعاپذیری با جامعههمچنین  آمد. به دستمعنادار 

 در سفرمحیطی زیست رفتار، ستیز طیحفاظت از مح رفتاری، رفتار مصرف انرژ)
و تبلیغات  است داشتهو مثبت  معنادار ( رابطهمحیطیزیست دیخر یالگوو 

رابطه محیطی زیستها تنها با بعد الگوی خرید و استفاده از رسانهمحیطی زیست
 یینرا تب محیطیرفتار زیست یانسدرصد از وار 51،مستقل یرهایمتغمعنادار دارد. 

 یرفتارهامطالعه تطبیقی در استفاده از  مطالعه حاضرنوآوری  کنند.یم
 .باشدبین دو شهر ساری و جویبار با روش کمی میمحیطی زیست

 

 کلیدی گانواژ

 .جویبار ،ساری ،پذیریجامعه، رسانه، محیطیزیسترفتارهای 

 

Abstract 
The present study investigates the effect of media use and 
socialization on environmental behaviors in the cities of Sari 
and Joibar. The research was descriptive-analytical which was 
conducted using a survey method. The statistical population 
was people over 18 years old in Sari and Joibar cities in 
Mazandaran province. Using the Cochran sample size 
determination formula, 400 people were determined as the 
sample size. Multi-stage cluster sampling method was used to 
select the samples. The data collection tool was a researcher-
made questionnaire with variables derived from Inglehart's 
theory of values, the pattern of environmental behavior of 
Kalmus and Ajigman as a theoretical framework. SPSS 
software was used to analyze the data. The validity of the 
instrument was confirmed by face validity and the reliability of 
the instrument was confirmed by Cronbach's alpha test with a 
coefficient above 0.8. According to the results, environmental 
behavior in the samples had a high average. There was a 
significant relationship between sociability and environmental 
behavior. Also, sociability has a significantand positive 
relationship with the four dimensions of environmental 
behavior (energy consumption behavior, environmental 
protection behavior, environmental behavior in travel and 
environmental purchasing pattern) and environmental 
advertising and media use only with the dimension of 
environmental purchasing pattern. It has a significant 
relationship. Independent variables explain 20% of the variance 
of environmental behavior. The novelty of the present study is 
the use of a comparative study of environmental behaviors 
between the two cities of Sari and Joibar with a quantitative 
method. 
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 مقدمه
رباید که موجودیت آرامش و امنیت را از زندگی انسان می تنهانهمحیطی زیستله حفظ محیط زیست است. فاجعه ئجهان مساز مسائل روز 

)والیی،  ترین بحث روز استپرسروصداترین و جدیمحیطی زیستبه همین دلیل در محافل علمی و سیاسی بحث  کند.بشر را تهدید می
تا  زندگی انسان را تهدید کرده یاکنندهنگرانبه طرز محیطی زیستهای ند که امروزه بحرانمحیطی معتقدمحققان زیست(. 50: 0370

به اقدام  شیو گرا یآمادگ، به محیطیزیسترفتارهای  حدی که حیات انسان و دیگر موجودات را در کره خاکی به مخاطره انداخته است.
رفتار بنابراین . (57: 0350، شهبازی و دیگران) شودیاطالق م ،یستیز طیمح و یا عملکرد یستیز طیجهت بهبود مسائل مح در یعمل

 .(75: 0351، دیگراننواح و ) دهدیاز خود بروز م ستیز طیکه فرد در برخورد با مح ستی ارفتار، محیطیزیست
 پذیرندمیتأثیر  ز از عواملیگذارند خود نیمیتأثیر  محیطیزیستمسائل و تهدیدهای  تربیشبر  کهاین ضمنمحیطی زیست رفتارهای

حفاظت از منابع زیستگاهی و طبیعی استان صورت نپذیرد، در آینده نزدیک  ةاگر اقداماتی اساسی درزمین(. 57: 0352)احمدیان و حقیقتیان، 
ارد شود، مشکالتی جدی در خصوص محیط زیست استان خواهیم داشت. اگر به هر صورتی به محیط اجتماعی، فرهنگی و طبیعی آسیب و

ها له فقط به گروه محدودی از انسانتی اگر چنین تصور کنیم که این مسئحها احساس خواهند کرد، های این آسیب را تمامی انسانبازتاب
 (.65، 0358حافظی و شبیری، ) مربوط شود

محدوده و  ت،یچون جمع ییهامؤلفه ( معتقد است که0357) برندکاثرگذار باشند. محیطی زیستتوانند بر رفتارهای می عوامل مختلفی
 یستیعملکرد ز ی برنهرها مناطق شهر زانیتعداد درختان موجود و م ،یسبز شهر یفضاها زانیم نیپسماند و همچن دیتول زانیمساحت، م

بررسی شده،  طالعهکه در این ممحیطی زیستاثرگذار بر رفتارهای یکی از این عوامل (. 03: 0357)برندک،  ی اثرگذار استمناطق شهر
 نیو به ا یشناسو جذاب در حوزه مطالعات جامعه دیاز موضوعات جد یکی یطیمحستیز یریپذجامعه محیطی است.پذیری زیستجامعه

توانند بر یم زانیتا چه مغیره  ها وخانواده، مدرسه، رسانه لیدر جامعه، از قب یریپذکردن و جامعه یست که نهادها و عوامل اجتماعا معنا
: 0352)عبدالملکی و ساروخانی،  سازند یرا درون یستیز طیمح یهابگذارند و ارزشتأثیر  رفتار مردم تیو در نها ینیبنگرش، جهان یرو
00). 

پذیری جامعه .دبروز دهمحیطی زیست یهاتیرا در برخورد با واقع یکه چه نوع احساسات آموزندیبه افراد م یریپذجامعه یهاهیرو
پذیری از سوی گیرد. جامعههای جامعه خویش را یاد میها و ارزش عرفعرفکه در آن شخص در طول حیات خویش، هنجارها، ی فرآیند

 ستپذیری سازوکاری برای استمرار جامعه و فرهنگ ا، جامعهرونیازاشود. ها آموزش داده مینهادهای مختلفی مثل خانواده، مدرسه، رسانه
 به ایرسانه یا مصرف هااستفاده از رسانه ها است.استفاده از رسانه، محیطیزیستیگر عوامل اثرگذار بر رفتارهای (. از د010: 0355)کوئن، 
 (.0351:006)شکربیگی و دیگران، است جمعی هایاز رسانه استفاده میزان معنای

های آن به فرآیندمدرنیته و تأثیر  زیست تحت دارای مفاهیم اجتماعی هستند و رفتار انسان در قبال محیط قاًیعممحیطی زیستمسائل 
آن  یستیز طیاز عوامل مهم و قابل توجه در هر جامعه، رفتار مح یکی .(5: 0352)کالنتری و دیگران،  آفرین تبدیل شده استرفتاری بحران

موضوع حائز  نی. لذا، اباشدیم یرگیاز عوامل د ریپذتأثیر خود ،زیستمحیط بر مسائل و مشکالت  یگذارتأثیر برعالوهجامعه است که 
 .(00: 0357)کالهی و دیگران،  شود مطالعه یابر آن، در هر جامعه گذارتأثیر و عوامل یزیستمحیط که رفتار  باشدیم تیاهم

شهری است.  محیطیزیستپذیری بر رفتارهای و جامعه یجمعارتباطهای استفاده از رسانههدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات دو متغیر 
مورد توجه بسیاری از دانشمندان قرار گرفته است. زیرا حفظ و نگهداری محیط زیست و منابع  های اخیردر دههمحیطی زیستشکالت م

به نیاز بسیار به  با توجهترین دغدغه انسان هایی است که بشر در قرن بیست و یکم با آن مواجه است و بزرگچالش ترینمهمطبیعی از 
با افزایش مسائل محیط زیستی مانند بحران انرژی، اتالف و تخریب منابع طبیعی و افزایش پسماندهای ناشی  .است تربیشو تولید توسعه 

بسیاری از این معضالت را ناشی از ها آن از توسعه شهرنشینی و صنعتی، اثر انسان بر محیط مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. زیرا
ثر بر ؤو م یو اجتماع یفرهنگ یاز نهادها یکیعنوان به صرفاًها امروزه، رسانهدانند. و غیرمستقیم رفتارهای انسان میپیامدهای مستقیم 

که  یاگونهبه. ابدییم انیو اجتماع در آن جر استیآورند که فرهنگ، سیفراهم م یشوند، بلکه فضا و چارچوبینم یقلمروها تلق گرید
افکار  جییها در ته. کمک رسانهردیگیحول محور ارتباطات و رسانه شکل م عمدتاً یو اجتماع یخیتارهای یازسو گونهها یبندمیتقس

 یکیسالح در  ترینمهم ،یابرنامه ای استیموافقت با س ایدر مخالفت  یافکار عموم قیو تشو بیترغ ج،ییته ستیز طیبه سود مح یعموم
 .(55: 0353)ربیعی و ربیعی،  اندبوده مداراناستیدو قرن گذشته در دست س

و  هایگذاراستیاست که توجه به آن در س داریتوسعه پا یزیربرنامه فرآیندابزارها در  ترینمهماز  یکی ،یطیمحستیز یداریپا یابیارز
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از  یکی ،یطیمحستیز یاردیپا یابیارز دند که( در تحقیقی بیان کر0356) فیروزی و دیگران است. ریناپذاجتناب یامر هایزیربرنامه
 است ریناپذاجتناب یامر هایزیرو برنامه هایگذاراستیاست که توجه به آن در س داریتوسعه پا یزیربرنامه فرآیندابزارها در  ترینمهم

 خواجه نوری دسترس و(، 0355) یآصف و پرستحق ،یرهاشمیم(، 5100) 0گرامیته(، 0356) ربیعی تحقیقات(. همچنین 03: 0356، )فیروزی
 نیالدفلک ی ومندیزاده میحاج(، 0353) انیقتیحقو  یواقف(، 0353) خواهو خالق یفرد؛ ناصحیقهرمان(، 0352) الحی و امامقلیص ،(0357)
 ،خوشفر (،5105) دیگرانو  3، هالکوس(5106) 5آکرام ،(0350) زندی و شهبازی، شبیری، (2035) پور، منتظرقائم و عرفانی حسین(0356)

محیطی در جامعه قابل توجه است. های زیستناهنجاریکه دادند نشان  (0352) کالنتری و همکاران، (0350) زادهوصال و عباس ،یالحص
عنوان بهتوان شاهد بود. ها وجود دارد که آن را در زندگی روزمره میو اقسام آلودگی در استان مازندران و شهرهای ساری و جویبار نیز انواع

ها، استفاده بیش از اندازه از سموم شیمیایی، آلودگی صوتی و غیره برخی از این زیست، از بین رفتن جنگل آلودگی هوا، تخریب محیطمثال 
پذیری در این زمینه ها و جامعهاثرگذار هستند که توجه به نقش رسانهمحیطی زیستمحیطی هستند. عوامل مختلفی بر رفتار مسائل زیست

بنابراین است. محیطی زیستپذیری بر رفتارهای های ارتباطی و میزان جامعهبررسی اثر رسانه طالعه حاضرلذا هدف مت. حائز اهمیت اس
بر رفتارهای محیط زیستی در بین ساکنین شهرهای  تأثیری چهپذیری جامعه و یجمعارتباطهای استفاده از رسانهکه  ال اصلی این استؤس

 ؟داردساری و جویبار 
 

 ی نظریمبان

 چارچوب نظری
بر جامعه اعمال  یقیعمتأثیر  هارسانهاشاره شود. محیطی زیستپذیری با رفتارهای در ارتباط با مباحث نظری باید به ارتباط رسانه و جامعه

که رسانه در  ستین یکنند. شک جادیرا در فرهنگ جامعه ا یریی، هر نوع تغپسندعوام و یرفتنیپذ یهاوهیبا ش قادرندکه طوریبهکنند یم
گوناگون  یهادارد. نقش یانکاررقابلیغتأثیر  افراد جامعه یزندگ تیآن و بهتر شدن وضع بیممانعت از تخر ست،یز طیو شناخت مح یمعرف

در ها و باورها و خلق ارزشمحیطی زیست یها و نمادهاسمبل دیتول یبرا ستیز طیدر رابطه با حفظ مح یجمع یهاگاه متضاد رسانه و
 ةنیسازد. درزمیم ستیز طیگوناگون مح یهاها در رابطه با حفاظت از حوزهاست که ما را ملزم به شناخت عملکرد رسانه یژگیجامعه، و

 (.27: 0353 ،یمی)کر داشته باشند عیو پوشش وس یجنبه عمل دیاتخاذ شده با یهاروش ،یسازو فرهنگمحیط زیستی اخالق  جیترو
 و هادر توسعه دانش، فرهنگ، مهارت ایندهیها، سهم فزامثبت آن یو کارکردها هایتوانمند بررسی و هاانهرس تیماه قیشناخت دق

 یضرورت یجمع هایو عامالن رسانه زانریمردان، برنامهدولت یرسالت مهم، برا نیبشر دارند. توجه به ا یو اجتماع یفرد هاینگرش
 یحضور مؤثر در جامعه و درون یآماده ساختن افراد برا ،یریپذجامعه فرآیند یآرمان اصل .(03: 0351 ،یدیو رش یدی)رش است ریانکارناپذ

: 0357)دهقان، مروت و غفاری،  است یبه اهداف جمع دنیو رس ازهایبه ن ییپاسخگو منظوربهحاکم بر جامعه  یها و هنجارهاکردن ارزش
به افراد است.  ،یعلم یهاروش، از آداب و عادات و رفتار روزمره گرفته تا یات اساسآموزش قواعد و نظام یریپذاز مقاصد جامعه یکی .(00

 تأکیدمحیطی زیستی و همچنین رفتارهای و فرهنگ یاخالق یها و هنجارهابر ارزش توانندنهادهای اجتماعی مانند خانواده و مدرسه می
 کنند.

پردازان اجتماعی برخی ت دچار تغییر و دگرگونی شده است. در بین نظریهی اخیر نگرش افراد نسبت به جامعه و محیط زیسهاسالدر 
شناسی جامعه بعداًگیری نظریه اجتماعی و اند که بحث این افراد در نهایت منجر به شکلبه موضوع طبیعت و محیط زیست اشاره کرده

و  پردازدیم محیط زیستها و مسائل مدرن با بحران رابطه جامعه یعلم یبه بررس عمدتاً  ستیز طیمح یشناسجامعهگردید.  محیط زیست
بر ابعاد  تربیش انیم نیپرداخته و در ا ستیز طیو مح یجامعه انسان انیاشکال مختلف تعامل م یبه بررس یشناساز جامعه یاشاخهعنوان به

انواع نگرش به  (0375) نژاد و تهرانیمحرم .(70: 0352، کیاو فروتن )نواح ساخته متمرکز است و بشر یعیطب یهاطیمح رامونیپ یاجتماع
به  نگرش، باغ ایروستا عنوان به محیط زیستبه  نگرشی، عیطب محیط زیستنگرش به ی را به چهار دسته اجتماع هیدر نظر محیط زیست

 (.0: 0375نژاد و تهرانی، )محرم کنندی تقسیم میجهان ستیز طیبه مح نگرشی و شهر ستیز طیمح
باور است که تمام مشکالت  نیبر ا یاجتماع شناسیبوم شناسی اجتماعی است.بوم، محیطیزیست ةهای موجود درزمینافتیکی از رهی

درک  یروشنبه توانندینم زین شناختیبوم مشکالت هاحل آن یبرا یو بدون عزم جد شوندمی یناش یاز مشکالت اجتماع، محیطیزیست

                                                      
1. Grimmette 

2. Akram 

3. Halkos, George 
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 .(07: 0356و دیگران، پور )سلیمان برطرف شوند ایشده و 
را در متن جامعه ها آن دیاست و با یاجتماع یاز مسائل اساس یناش یطیمحستیطبق آن مشکالت ز که یدگاهید 0یاجتماع یشناسبوم

فضا و در چارچوب  یاز آن رو به مطالعه روابط موجودات انسان یاجتماع یشناسطیمح: »دیگویم پارک در اثرش با نام شهر درک و رفع کرد.
 (.057: 0355، 2)کوزر «رندیپذیمتأثیر  یعیطب طیانطباق بخش محو  کنندهعیتوز ،نندِیگز یروهایروابط از ن نیپردازد که ایزمان م

 ازجملهتوسعه پایدار است. در توسعه پایدار بایستی همه منابع  رهیافت ،محیط زیستهای نظری مرتبط با یکی از جدیدترین رهیافت
مدار گرا و انسانعتیجامع، طب یکردیرو یدارا داریتوسعه پا(. 58: 0353)ازکیا و غفاری،  های بعدی نیز حفظ شوندرای نسلمحیط زیست ب

 ،یبشر یازهاین نیمدت و تأمدر بلند یکیاکولوژهای ها و نظامو بهبود سالمت انسان ارتقاحفظ،  نهیدر زم یارزشمند میو دربردارنده مفاه
از ابعاد مهم آن به  یاجتماع یو برابر یقابل زندگ ستیز طیمح ،یاقتصاد ییایبه پو دنیاست و رس یآت یهانسل ییتوانابردن  نیبدون از ب

 .(083: 0350)عمرانی و دیگران،  دیآیشمار م
به کار برد.  انهیگراطیرفتار مح نییتب یبرا یشناسروان یرا همانند فاکتورها یاجتماع یفاکتورها 6و کسل تکویف ییگرارفتار بوم یالگو

)دسترس و خواجه نوری،  گذارندیمتأثیر  انهیگراطیمح یبر رفتارها میرمستقیغو  میصورت مستقدارد که بهدربر را  ریپنج متغها آن یالگو
 جادیرا ا ییتوانا نید اافرا یکه برا اندییربنایو ز یعوامل اقتصاد انه،یگراطیکنش مح یو امکانات برا هاتیقابل ،الگو نی. در ا(05: 0357

 ی)برا کنندیم تیو تقو تیرا حما یکیاکولوژ یکه رفتارها اندیعوامل درون یرفتار یهاعمل کنند. مشوق یکیصورت اکولوژکه به کنندیم
رفتار  یفرد برا ،ست که امکان داردا معنا نیبه ا یکی(. بازخورد رفتار اکولوژیانداز پولو پس یزندگ تیفیک ،یمطلوب اجتماع طیمثال شرا

آشغال کردن و مانند نظافت یکاردرستاز انجام  تیرضا مثل) باشد یبازخورد ممکن است درون نیکند. ا افتیمثبت در تیتقو یکیاکولوژ
: 0352 ا،یکنواح و فروتن) (شدهیآورجمع یهایبطر یپول برا افتیدر مثل) باشند یرونیب ای( اندیماعاجت ندیخوشا یهاتیفعال ،ختنینر

561.) 
در نظر گرفته  انهیگراطیمح یو رفتارها یستیز طیدانش مح نیب یمیمستق هرابط، 8منیکالموس و اج هانیگراطیرفتار مح یالگودر 

 یبا نام آگاه دهیچیپ یبیترک همنزلبه یعاطف وندیرا همراه با پ یطیمحستیز یهاها و نگرشدانش، ارزشها آن نشده است؛ بلکه
 یهایژگیبا و یرونیاحاطه شده است و همانند عوامل ب یاهگسترد یفرد یهابا ارزش دهیچیمفهوم پ نیاند. ادر نظر گرفته یطیمحستیز

اند. عوامل در نظر گرفته شده یرونیبعد ب ،یو فرهنگ یالگو، عوامل اجتماع نی. در اشودیشکل داده م یعوامل درون گریو د یتیشخص
فرد(  کی طیمح یعنی) یرونیاز عوامل ب ستیز طیرفتار انسان نسبت به مح. دارندمحیط زیستی  یبا رفتارها میقمست هرابط یو درون یرونیب

که  یدر حال .گذارندیمتأثیر  عیوس یاجتماع یهاعوامل بر گروه ی. برخردیگیمتأثیر  فرد( کی یو روان یکیزیف یها)جنبه یو عوامل درون
 (.03: 0357نوری، دسترس و خواجه) دارندتأثیر  اداز افر یتنها بر گروه گرید یبرخ

 یهادر رشته یطیمحستی. مطالعات زکنندیم تیحما ،یتیاز رفتار حما طیتر است که شراراحت یزمان ستیز طیبرخورد دوستانه با مح
تأثیر  عموم یطیمحستیبر رفتار ز یکه چگونه عوامل خارج ندهست نیا به دنبال یو مذهب یاقتصاد، حقوق، مطالعات فرهنگ ،یشناسجامعه
 تیریوساز، مدساخت یو استانداردها یبه آلودگ یحقوق طیمح ک،یدسترس و ارگان محصوالت در ها،متیبه ق یقتصادا طی. توجه محگذارند

 یها، رسانههاازمانستأثیر  ها ومذهب و نظام ارزش ،یبه رسوم، قواعد اخالق یو اجتماع یفرهنگ طیمح وانات،یاز ح سوءاستفادهمصرف و 
مصرف  تیریو مد یمدن ی، سازگارونقلحملسازمان  ،یستیز طیمح طیشرا ط،یمح تیفیبه ک یکیزیف طیو مح یاجتماع یهاو گروه یجمع

 یسشنا. جامعهگذارندتأثیر  یو اجتماع یفرهنگ طیهم بر مح ،هم بر خودشان ی. عوامل اقتصادگذارندتأثیر  گریکدیبر  یاست. عوامل خارج
تأثیر  هابر تجربه و رفتار انسان یطیو مح یاجتماع ،یچگونه عوامل اقتصاد دهدیماست که نشان  یو درون یرونیاز عوامل ب یاشامل دامنه

 یفتارکه ر یاگونهبه گذارد؛یمتأثیر  ستیز طیبه مح توجهیبر افراد ب ونیزیتلو ایدر روزنامه  یستیز طیمح ریتصو مثال چگونه یبرا .گذارن
 ایدهد؟ آ رییها را تغاز مکان یاریدر بس ونقلحمل هقاعد تواندیم نیبنز تریل کی یبرا متیداشته باشند؟ چه ق ستیز طیدوستانه با مح

 طیشرا ردادنییبا تغ گذارد؟یمتأثیر  چگونه بر رفتار تیپرجمع یدر شهر یاست؟ زندگ یباطله کاف یهاکیسوزاندن پالست یبرا یقانون رسم
 (.Krajhanzl, 2010: 257) ست داشتیز طیدوستانه در برابر مح یانتظار رفتار توانیم یارجخ

 ازجملهمخاطب  یازهایدهد و با اشاره به نیها، جامعه و مخاطبان را مورد توجه قرار مرسانه نیمخاطبان، روابط ب یوابستگ هینظر

                                                      
4. Social ecology 
5. Coser 

6. Fietkau & Kessel 

7. Kollmuss & Agyeman 
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ها منفعل و وابسته به رسانه یاو را عنصر گر،ید یاز سو اتیاز واقع زیانستن و گرند زیو ن سوکیاز  رامونیپ یدادهایداشتن اطالعات از رو
مخاطبان را وابسته بودن مخاطبان به منابع  یوابستگ هینظر دهیا نیتریو اصل ترینمهم ،5ندالیو سون و 7لئیکو. مکندکیفرض م
-)مک کنندیذکر ممحیطی مانند رفتارهای زیست یاجتماع یدادهاینسبت به رو یریگدانستن و جهت یبرا یجمع یهارسانه یاطالعات

 .(036: 0377کوئیل، 
محیطی زیستبر مسائل  تأکیدمطرح شده است به نظر او دگرگونی اخیر جوامع باختری با  01بکالریش آمیز توسط نظریه جامعه مخاطره

اخص  طوربهوری ااعم و تولید مبتنی بر علم و فن طوربهحیطی مزیستبر بهداشت اثرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی  تأکیداشاره دارد با 
ملی است، بلکه باید در سطح جهانی به آن توجه کرد.  تنهانهمحیطی زیست(. به اعتقاد بک مخاطرات ایجاد شده 510 :0370)بری،  باشدمی

کند، همچنین معتقد می تأکیدها آن آمیزمخاطرهها و پیامدهای های جمعی برای نمایاندن ریسکدر چنین وضعی او به نقش مهم رسانه
اری تا باالترین سطوح آن ارتباط گذتر سطوح سیاستها و مخاطرات باید بین فعاالن عرصه محیط زیست از پاییناست برای مقابله با ریسک

 (.7 :0356)علیزاده اقدم و دیگران،  اشدبرقرار ب
یورگن توان به می ،پردازندمی های جهان مادیهای انسانی با پدیدهابطه کنششناسان سرشناس که به بررسی راز دیگر جامعه

رابطه  ی،عیطب ستیز طیتنها رابطه ما با مح معتقد استهابرماس نظریه جهان زیست و جهان نظام او اشاره کرد. یورگن و  00هابرماس
نژاد و محرماست )بر آن حاکم  ،میکن یکشبهتر از آن بهره میتوانیمچگونه  کهاین ما درباره یحسابگرانه و فن ،یدیاست که منافع تول یابزار

 (.6: 0375تهرانی، 
انجامد که توسعه ای میشود و این عقالنیت به جامعهبه اعتقاد هابرماس در جامعه مدنی هم جهان نظام و هم جهان زیست عقالنی می

گیرد و از نظارت همگانی بر محیطش ی وفور مادیات و رفاه نادیده نمیهای عقالنی، توجه به حقیقتِ زیست جهان عقالنی را برانظام
و  یشهر یهاطیبه مح یاجتماع هیبر پرداختن نظرمحیطی زیستخود درباره موضوعات  یهادر نوشته دنزیگآنتونی  برخوردار است.

درک از آن و عمل در برابر آن  ،یعیطب طیمح لیشکت یدر مورد چگونگ زین ییامدهایپ ینیکه آثار شهرنش لیدل نیبه ا دارد. تأکید یساختگ
-یم ینیکه چگونه شهرنش ردیبگدربر نکته را  نیداد تا ا میتعم یساختگ یبه فضا یبه توجه و دیرا با ینیدرباره شهرنش دنزیگ نییتب. دارد

: 0375نژاد و تهرانی، )محرم ستندیوابسته ن یعیها به جهان طبکه آدم ندیافریاحساس را ب نیرا از صحنه به در کند و ا یعیطب طیتواند مح
داند که به سمت اخالقی شدن نظم اجتماعی، نهادها و روابط گرایش هایی میرا پیشرفتمحیطی زیستهای سیاست 05گیدنزآنتونی  .(03

میان نظم طبیعی است  های نوسازی شهری، از دست رفتن حس زندگی دریکی از پدیده» دارد و این نکته برای او بسیار ارزشمند است.
 (.050 :0370)بری،  «کندزندگی در محیط شهری، مردم را از واقعیات دنیای طبیعی و وابستگی جامعه به آن دور می

های این های مادی انسانهای پیشرفته صنعتی، تحول در ارزشمعتقد است که در اثر توسعه اقتصادی در کشور 03اینگلهارترونالد 
دهد. دگرگونی فرهنگی زمانی های فرامادی را نشان میهای مادی به ارزشکه روند این تحول، حرکت از ارزش یاونهگبهجوامع رخ داده، 

از طریق  و یآرامبهها هایی در محیط اقتصادی، تکنولوژیکی، سیاسی و یا اجتماعی روی دهد. البته این دگرگونیدهد که دگرگونیروی می
در  تربیشو در این تحول کیفیت زندگی و ابراز نظر فردی برجستگی  (05: 0352، )اینگلهارت یابدق میتحق دیجدهای پذیری نسلجامعه

دهد نه داند که از نسلی به نسل دیگر رخ میرا روندی می مقابل هنجارهای اجتماعی، اخالقی، سیاسی و مذهبی گذشته دارد. او تغییر ارزشی
 (.502 :0355سفی، )یو از سالی به سال دیگرطور مداوم به

ها بر شکاف ارتباطات و رسانه شدنیجهاندر عصر کنونی، که طوریبهها شده است های جمعی منجر به تغییرات ارزشاشاعه رسانه
 های نسلرسانه بر تغییر رفتارها و ارزشتأثیر  یانمودهنداشته است. لباس متحدالشکل جوانان و موسیقی پاپ از تأثیر  های نسلیارزش

 .(000 :0352 )اینگلهارت، های فرهنگی خود استکنونی و عدم پایبندی به نسبت
های گرایی نمودی از ارزشگرایی هستند. طبق نظر وی محیط زیستها پایه و اساس محیط زیستدر مجموع نظریه اینگلهارت، ارزش
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توان کشورهای پیشرفته ظهور پیدا کرده است. پس می فرامدرن است مانند کیفیت زندگی که در نتیجه کسب ثروت و امنیت فزاینده در
های فرامادی و یا د و مطرح نمود که افرادی که ارزشهای رونالد اینگلهارت نسبت داها و نظریه ارزشرا به ارزشمحیطی زیسترفتارهای 

 باالتری را هم دارا هستند.محیطی زیستهای ی دارند، فعالیتتربیشهای دیگرخواهانه ارزش
 

 حقیقپیشینه ت
ها آن را مورد مطالعه قرار دادند. روانیش شهروندان یزیستمحیط بر رفتار  یاجتماع یفرهنگ یهانقش مؤلفه ،(0357) کالهی و همکاران

 یکردهاعمل ،افراد التیسن و تحص ت،یجنستأثیر  تحت زیاست. رفتار ن مؤثر شهروندان شیروانی افراد بر رفتار یستیز طیباور مح دریافتند
محیط  یکننده رفتارهاینیبشیپ توانندیم یاجتماع یفرهنگ یهامؤلفه نشان داد کهها آن نتایج تحقیق. دهدیاز خود نشان م یمتفاوت
 مسئوالنه باشند. یزیست

ها آن تایج تحقیقپرداختند. ن شهروندان سنندج یستیز طیمح یرفتارها برفرهنگ  و رسانهتأثیر  به مطالعه ،(0357) صالحی و امامقلی
ها و بر دغدغه یااوصاف، مصرف رسانه نیدارد. با اتأثیر  یستیز طیبر نگرش، ارزش و رفتار مح یامصرف رسانه زانیکه م ندداد نشان
 طیروبرو است که بتوانند مشکالت مح یبا کمبود کارشناسان و متخصصان مایرسد صدا و سیندارد. به نظر م تأثیری یستیز طیمح یآگاه

 عرضه کنند. «گرید یاگونه»را به  یستیز
مردم نهاد  یهاسازمان یاعضامحیط زیستی بر رفتار  محیط زیستآموزش  یهامؤلفهنقش رسانه و  ،(0357) کرمی، حجازی و رضایی

و رفتار  یستیز طیمح رشگدر ن گذارتأثیر ریمتغ نیعنوان دومرسانه بهها آن بررسی نمودند. طبق نتایج مطالعه استان تهران یستیز طیمح
 شده است. شناخته یستیز طیمح

شهروندان  مسئوالنه یطیمحستیز یمؤثر بر رفتارها یفرهنگی عوامل اجتماع یبررسبه  ،(0356) نیالدفلک ی ومندیزاده میحاج
با  یاجتماع یهااستفاده از شبکه وی سبک زندگ، محیطیزیست یآگاه یرهایمتغ نیکه ب نشان دادها آن نتایج مطالعهپرداختند.  آبادخرم

 معنادار وجود دارد. مسئوالنه رابطه یطیمحستیز یرفتارها
 نوجوانان شهر تهران یطیمحستیز یریپذدر جامعه یجمع یهانقش رسانه یشناختجامعه یبررسبه  ،(0352) عبدالملکی و ساروخانی

و  یشناسو جذاب در حوزه مطالعات جامعه دیاز موضوعات جد یکی یطیمحستیز یریپذجامعهکه  ندنشان دادها آن پرداختند. نتایج تحقیق
بر  توانندیم زانیها و... تا چه مخانواده، مدرسه، رسانه لیدر جامعه، از قب یریپذکردن و جامعه یمعناست که نهادها و عوامل اجتماع نیبه ا
و سهم  کنندیاستفاده م ونیزیاز تلو یدرصد نوجوانان تهران 71از  شیهرچند ب .دبگذارنتأثیر  رفتار مردم تیو در نها ینیبنگرش، جهان یرو
 یریپذدر جامعه ونیزیتلو تربیش یگذارتأثیر ینگرش نوجوانان است، برا رییدر تغ یریپذجامعه یهاعوامل و سازوکار ریاز سا شیب ونیزیتلو

 .دیشیاند یگرید یبه راهکارها دیتر نوجوانان باکامل
 نیبرا مطالعه نمودند.  دختر دانشگاه قم انیدانشجو ستیز طیمح ینگرش و رفتار حام ،یآگاه نیرابطه ب ،(0352) ای و دیگرانهسبز

آگاهی . وجود داردمعنادار رابطه  ستیز طیمح یحام یو رفتارها یستیز طیبه رفتار مح لیتما ،یستیز طینگرش مح و یآگاه یرهایمتغ
برای بهبود رفتارهای حامی محیط زیست الزم  .غیرمستقیم بر رفتار محیط زیستی تأثیر قابل قبولی دارد و مصورت مستقیمحیط زیستی به

ها انجام و نهادهای دولتی و غیردولتی و خانواده هاسازمانپذیری محیط زیستی به کمک همه جامعه .بخش تقویت شونداست منابع آگاهی
 .یابند ارتقاها شود و کیفیت آموزش

سال( و  60-05) نیوالد» یدو نسل کره جنوب نیرا در ب یطیمحستیز یرفتارها یاساس یهازهیانگ ،(5150) و دیگران 00یهند
. وجود دارد یطیمح یرفتارها یهازهیانگ یسازنهیدر زم یتفاوت نسلها آن هایطبق یافته ، مطالعه نمودند.«سال( 57-07)ها آن فرزندان

ها افتهی. مهم است نیوالدتأثیر  و یاجتماع یها، شبکههارسانه ازجمله عواملیتأثیر  بررسی، هازهیانگ یریگلنحوه شک تربیش یسبرر یبرا
 یطیمح یهازهیانگ لیبه دل، کودکان و فرزندان وجود دارد نیوالد نیدر ب یطیمح یاز رفتارها ییهاشباهت اگرچهاز آن است که  یحاک
 یارتقاباعث  احتماالً یطیمحستیز یهازهیانگ برند.یو عادت و فشار خانواده را نام م یفشار اقتصاد یهازهیشوند و انگیم تیهدا ترکم

 شود.یم یکره جنوب یهانسل نیدر ب یطیمحستیز یرفتارها
 دادنشان تحقیق پرداختند. نتایج  در چین ستیز طیمح یحام یبر رفتارها نترنتیاستفاده از اتأثیر  به مطالعه ،(5150) و دیگران 02لیو 

                                                      
14. Handy 
15. Liu 
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بر دانش  یادیمثبت زتأثیر  نترنتیاستفاده از ا همچنیندهد. یرا شکل م ستیز طیطرفدار مح یرفتارها نترنتیچگونه استفاده از اکه 
 تنهانه نترنتیدارد. استفاده از ا یدولت ستیز طیاز حفاظت از مح تیبر رضا یمنفتأثیر  و یطیمح یآلودگ یدهایو تهدمحیطی زیست

 زین میرمستقیغ طوربه و یاواسطه اتتأثیر قیبلکه از طر ؛آن کم است(تأثیر  )اگرچه گذاردیمتأثیر  ستیز طیمح یحام یبر رفتارها ماًیقمست
و  نترنتیا نیب یریچشمگ یهاندارد. تفاوت یتحرک مثبتتأثیر  شهیهم نترنتی، استفاده از اقتیگذارد. در حقمی تأثیر یطیمح یبر رفتارها

 چارچوب جامع وجود دارد. نیتحت ا ستیز طیمح یحام یبر رفتارهاها آن تأثیر و مجالت در ونیزیوها، تلمانند روزنامه یسنت یهارسانه
نشان ها آن پرداختند. نتایج بررسی ستیز طیبه مکان و رفتار طرفدار مح یبستگدل نیرابطه ب لیراتحلف به ،(5151) 06داریانتو و سانگ

 یهادر فرهنگتأثیر  نای دوم،. استمثبت است و قدرت اثر متوسط  ستیز طیبه مکان بر رفتار طرفدار مح یوابستگ یکلر تأثی ،اول که داد
 یمحل انگردشگران در مقابل ساکن یدارد و برا یبستگ زیبه نوع کاربر مکان نتأثیر  نی، ااست. سوم تربیش ییدر مقابل فردگرا انهیگراجمع
کند. یم جادیا یتربیشاز ابعاد آن، اندازه اثر  یکیمکان نسبت به اقدامات متمرکز بر  وستیپ یکل یریگندازه، ااست. چهارم تربیش

 کنند.یم دی، تولخاص رینسبت به موارد غ یتربیش، اندازه اثر یطیمح یخاص رفتارها یارهای، معسرانجام
 را مطالعه نمودند. نتایج یتوانیدر ل ستیز طیدم و رفتار طرفدار محمرمحیطی زیستمالحظات  نیابطه بر ،(5105)همکاران و  08بالوندی

را  ستیز طیتواند رفتار طرفدار محمی ،محیطیزیست تیکره و هو ستیز ریمقاد یعنی، مردم یعموممحیطی زیستکه مالحظات  دادنشان 
 .رابطه مثبت داردمحیطی زیستهای تیو فعال افتیافراد با باز یعموممحیطی زیستمالحظات . کند جادیدر افراد ا

 نشان داد هاآنرا مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق  چین در بر محیط دانشگاه یمحیطو رفتار زیست آگاهی ،(5107) انو همکار 07فو
و آگاهی  بوده یمحیطتر از آگاهی زیسترایج یعلمئتیهمیان هر سه گروه دانشجویان، مدیران و اعضای محیط زیستی رفتارهای که 

 یمحیطاست. عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز بر رفتار زیستمحیطی قرار گرفته تری نسبت به رفتار زیستدر سطح پایین یمحیطزیست
 رفتار است. همچنین پاسخگویان در رفتارهای ویژه میان مدیران که تأییدی بر فهم ما از چرایی شکاف آگاهیاند. بهگذار بودهتأثیر

خصوصی از محیطی زیست رفتارهای هاند و گسترعمومی مشارکت داشتهمحیطی زیست از رفتارهای تربیشخصوصی حیطی مزیست
 .است بوده تربیشعمومی محیطی زیست رفتارهای
وم و مستمر، بهبود آموزش مدا که ها نشان دادیافته را مورد مطالعه قرار داد. در هندوستانمحیطی زیسترفتارهای ، (5106) 05برنارد

 ستیز طیمعطوف به حفظ مح یبر بهبود رفتارها گذارتأثیر یرهایاز متغ یاخالق اجتماع یارتقاو  یینگرش، احساس تعلق به مناطق روستا
 ییمبناکه  ییهاهیفرض کنند؛یم یبانیو پشت تیحما یشخص یاخالق یارزش، باور و هنجارها یهاهیاز فرض هاافتهی. اندییدر مناطق روستا

 ارتباط یبرا ستیز طیمح یکیزیوفیب یعموم طیمربوط به شرا یباورها همچنین. اندیطیمحستیز همسئوالن یبه رفتارها عدافراد مست یبرا
 .اندمناسب یطیمحستیرفتار ز یسو ها بهدادن ارزش
-ینشان م جینتا را بررسی نمود. ستیز طیار محرفتار طرفد با ی، خودکارآمدیطیمح ی، باورهااستفاده از رسانه، رابطه (5106) 51هانگ

کنند. مواجهه و ی( اعتماد منترنتیها و ا، روزنامهونیزیها )تلوبه رسانه محیطیرفتارهای زیستدر مورد  اطالعاتکسب  یدهد که افراد برا
، سازگار یجمله رفتارها، ازدارد ستیز طیحم یبر سه نوع رفتار حام یمثبت مثبتتأثیرات  نیگرم شدن کره زم یاتوجه افراد به پوشش رسانه

دارد.  میرمستقیغ اتتأثیر یطیمح یها بر انواع رفتارهابا استفاده از رسانه زین یو خودکارآمد یطیمحستیز تقادات. اعرانهیگشیو پ یغاتیتبل
ها توانند از رسانهیم هاسازمانها و هد. دولتدیمردم را نشان ممحیطی زیست یها بر رفتارهااستفاده از رسانه یاتیها عملکرد حافتهی نیا

 کیتحر یفعاالنه برا یهاو تالش فیتخف یهااستی، سیامختلف رسانه یهاکانال قیاستفاده کنند و از طر یغاتیتبل یابزارهاعنوان به
 .را انجام دهندمحیطی زیستاقدامات 

 

 روش تحقیق
 باریو جو یسار یسال شهرها 07 یافراد باال ی. جامعه آماردیده از روش پیمایشی اجرا گردبوده که با استفا یلتحلی یفیاز نوع توص قیتحق

 نفر در جویبار ساکن هستند، 56388نفر در ساری و  500672نفر بوده است که  567165اساس آمار رسمی کشور بر که در استان مازندران
 یریگاز روش نمونه هانمونهانتخاب  ی. برادیگرد نیینفر تع 011ان، تعداد حجم نمونه کوکر نییحجم نمونه با استفاده از فرمول تع. بود

                                                      
16. Daryantoa, Ahmad, Zening, Song 
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 محیطی شهریپذیری بر رفتارهای زیستتأثیر رسانه و جامعهعباسی اسفجیر و همکاران:                           00

 

 .باشندیم باریدرصد ساکن شهر جو 7/37بوده و حدود  یدرصد ساکن شهر سار 5/60 باًیتقر. همچنین دیاستفاده گرد یاچندمرحله یاخوشه

کالموس و  انهیگراطیرفتار مح یالگو نگلهارت،یا هایارزش یز تئورمستخرج ا یرهایها، پرسشنامه محقق ساخته با متغابزار گردآوری داده
ابزار با استفاده از آزمون  ییایقرار گرفت و پا تأییدمورد  یاعتبار صور قیاعتبار ابزار از طر. تنظیم گردید نظریچارچوب عنوان به منیاج

 یهمبستگ بیضر های تحقیق،آزمون فرضیه ورد استفاده برایهای مآزمون. (0)جدول  شد تأیید 65/1 یباال بیکرونباخ، با ضر یآلفا
 انجام گرفت. SPSSافزار و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم ریمس لیپیرسون، تحل

 پایایی و ضریب آلفای کرونباخ متغیرها .6جدول 
 ضريب آلفای کرونباخ هاتعداد گويه متغیر و ابعاد آن

 محیطیزيست رفتارهای

 35 727/1 
 738/1 05 رفتار مصرف انرژی

 65/1 6 رفتار حفاظت از محیط زيست
 860/1 6 رفتار در سفر
 812/1 7 الگوی خريد

 787/1 01 محیطیزيستپذيری جامعه

 هارسانه
 705/1 7 میزان تبلیغات
836/1 هااستفاده از رسانه

 

 محدوده مورد مطالعه
 ←این استان از شمال با دریای مازندران ) .باشدیشهرستان م 55 با یتیاز لحاظ تراکم جمع رانیمناطق ا نیترتیاز پرجمع یکیمازندران استان 

 .است همسایه گلستان استان با غرب از و سمنان استان با شرق جنوب از تهران، استان با جنوب از قزوین، و گیالن هایاستان با غرب از( خزر
 یرود پ ،یبخش مرکز 6شهرستان در شرق استان مازندران قرار دارد و از  نیاستان مازندران است. ا شهرستان نیتربزرگ یشهرستان سار

 یهامازندران، از مشرق به شهرستان یایاز شمال به در ی. شهرستان سارشده است لیرستاق تشک جانیچهاردانگه، دودانگه، کل ،یرود پ ،یشمال
شهرستان از  نی. اشودیمحدود م یو سوادکوه شمال باری، سوادکوه، جوشهرقائم یهااز مغرب به شهرستاناز جنوب به استان سمنان و  ،انرودیمنکا و 
 ، مرکز استان مازندران است.زمانهم یشهرستان، شهر سار نیشمال کشور است. مرکز ا یهاشهرستان نیترتیپرجمع

مازندران از  یایحدود آن از شمال به در است. شهر ساری جوارهمو  استان مازندران یمرکز یهااز شهرستان یکی باریشهرستان جو
 نیا انیاز م اهرودیرودخانه س .رسدیو از طرف غرب به شهرستان بابلسر م یاز شرق به شهرستان سار شهرقائمجنوب به شهرستان 

، موقعیت 0شکل  .شودیان شناخته مجه یکشت تختیپاعنوان بهدر حال حاضر شهر  این .زدیریخزر م یایشهرستان عبور کرده و به در
 دهد.و جویبار را در استان نشان می یاستان مازندران را در ایران و شهرهای سار

 در استان باریو جو یسار یو شهرها رانیا تقسیمات جغرافیایی استان مازندران در تیموقع .6شکل 
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 هایافته
ین فراوانی متعلق به تحصیالت تربیشاز نظر سطح تحصیالت  ،سال 37رابر با پاسخگویان ب یمیانگین سنطبق اطالعات مطالعه حاضر، 

 تر را ارئه کرده است.اطالعات کامل ،5جدول  بودند.راهنمایی و پایین تر از مربوط به تحصیالت دکترا فراوانی، ین ترکملیسانس و 
 

 شناختیمتغیرهای جمعیتتوزیع پاسخگویان بر حسب  .6جدول 
 درصد فراوانی تحصیالت متغیر درصد اوانیفر سن متغیر

 سن

 7/56 018 62از  ترکم

 تحصیالت

 0 06 ابتدايی

 2/3 00 دبیرستان 8/31 053 62-66

 05 86 ديپلم 5/50 58 62-66

 3/5 38 فوق ديپلم 3/00 02 62-66

 2/33 030 لیسانس 8 57 06از  تربیش

 وضعیت تأهل

 2/55 51 فوق لیسانس 2/50 57 مجرد

 0/5 7 دکترا 65 586 متأهل

 3/6 52 بی پاسخ 2/6 56 ساير

 جنسیت
 3/67 583 مرد

 محل سکونت
 5/60 502 ساری

 7/37 022 جويبار 7/30 058 زن

 

گوی خرید در سفر و المحیطی زیستگویه و در چهار بعد رفتار مصرف انرژی، رفتار حفاظت از محیط زیست، رفتار  35با محیطی زیسترفتار 
است.  87/3برابر با  2باال بوده و میانگین آن از عدد  در بین افراد نسبتامحیطی زیستسنجیده شده است. میانگین الگوهای رفتار محیطی زیست

د در درص 2/52درصد در حد کم، حدود  3/05 دانند. حدودرا در حد خیلی کم می شانمحیطی زیسترفتار میزان  درصد 5/01در مجموع حدود 
(.3)جدول  دانندرا در حد خیلی زیاد می شانمحیطی زیسترفتار میزان درصد نیز  08درصد در حد زیاد و حدود  57حد متوسط، حدود 

 

 محیطیزیسترفتار توزیع پاسخگویان بر حسب  .6جدول 
 6از میانگین جمع خیلی زياد زياد متوسط کم کمخیلی محیطیزيسترفتار 

 یرفتار مصرف انرژ
 011 60 006 71 80 36 تعداد

55/3 
 011 06 2/36 51 2/07 5 درصد

 رفتار حفاظت از محیط زيست
 011 050 001 88 21 05 تعداد

07/0 
 011 3/51 2/58 5/05 2/05 2/01 درصد

 در سفرمحیطی زيسترفتار 
 011 31 57 031 58 02 تعداد

06/3 
 011 2/8 2/50 2/35 3/50 3/00 درصد

 محیطیزيستخريد  الگوی
 011 26 58 053 70 01 تعداد

07/3 
 011 00 3/50 8/31 50 01 درصد

 محیطیزيسترفتار مجموع 
 011 67 005 015 88 00 تعداد

87/3 
 011 08 57 2/52 3/05 5/01 درصد

 
درصد  51درصد در حد کم،  58/2در بین  رفتار مصرف انرژیدهد که الگوی نشان می یطیمحستیرفتار زبررسی پاسخگویان بر حسب 

درصد  56در بین  محیط زیسترفتار حفاظت از است. الگوی  55/3با  رفتار مصرف انرژیدرصد در حد زیاد بوده و میانگین  2/36متوسط و 
است.  07/0برابر با  رفتار حفاظت از محیط زیستدرصد در حد زیاد بوده و میانگین خصوصیت  7/08درصد متوسط و  5/05در حد کم، 
رفتار درصد در حد زیاد بوده و میانگین  35درصد متوسط و  2/35درصد در حد کم،  6/32در بین  محیطی در سفررفتار زیستخصوصیت 

درصد در  3/37درصد متوسط و  31/8درصد در حد کم،  30در بین  محیطیالگوی خرید زیستاست.  06/3برابر با  در سفرمحیطی زیست
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 است. 07/3برابر با محیطی زیستالگوی خرید ن ینگحد زیاد بوده و میا
محیطی در زیست مسائلشان در حوزه  پذیریجامعه زانیم درصد 5گیری شد. حدود با ده گویه اندازه ستیز طیمح پذیریمتغیر جامعه

درصد  2/02حد زیاد و حدود درصد در  2/57درصد در حد متوسط، حدود  5/55درصد در حد کم، حدود  7/08حد خیلی کم بوده است. حدود 
محیطی زیست مسائلدر حوزه  پذیریمیانگین جامعهباشد. در حد خیلی زیاد میمحیطی زیست مسائلشان در حوزه  پذیریجامعه زانیمنیز 

 .(0جدول است ) 55/3برابر با  2در بین افراد باال بوده و میانگین آن از عدد 
 

 هاپذیری و استفاده از رسانهجامعه زانیمتوزیع پاسخگویان بر حسب  .6جدول 

 میزان
 های ارتباطیاستفاده از رسانه پذيریجامعه غاتیتبل زانیم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 7/03 22 5 36 06 60 خیلی کم
 5/50 58 7/08 80 2/52 015 کم

 30 050 5/55 008 2/52 015 متوسط
 5/50 72 2/57 000 2/53 50 زياد
 7/5 35 2/02 65 2/5 37 زيادخیلی 

 011 011 011 011 011 011 جمع

 77/5 55/3 28/5 6میانگین از 

دانند. را در حد خیلی کم میمیزان تبلیغات  درصد 06حدود یکی دیگر از متغیرهای مستقل، میزان تبلیغات در حوزه محیط زیست است. 
میزان تبلیغات در درصد نیز  2/5درصد در حد زیاد و حدود  2/53سط، حدود درصد در حد متو 2/52درصد در حد کم، حدود  2/52حدود 

 است. 28/5 میانگین میزان تبلیغات در حوزه محیط زیست نسبتا پایین بوده و میانگین آندانند. را در حد خیلی زیاد میحوزه محیط زیست 
درصد  5/50دانند. حدود را در حد خیلی کم می های ارتباطیسانهاستفاده از ر زانیم درصد 7/03ها نشانگر آن است که حدود نتایج بررسی

را در  های ارتباطیاستفاده از رسانه زانیمدرصد نیز  7/5درصد در حد زیاد و حدود  5/50درصد در حد متوسط، حدود  30در حد کم، حدود 
 (.2جدول ) است 77/5ده و میانگین برابر با های ارتباطی نسبتا پایین بومیانگین استفاده از رسانهدانند. حد خیلی زیاد می

 

 اسمیرنوف متغیرها -نتایج حاصل از آزمون کولموگوروف .6جدول 

 سطح معناداری Zآماره مقدار  متغیر

 555/1 771/1 محیطیزيسترفتارهای 

 070/1 156/0 تبلیغات

 575/1 573/1 میزان استفاده از رسانه ها

 103/1 370/0 محیطیزيستجامعه پذيری 

 

سطح است.  555/1و سطح معناداری آن  771/1مقدار آزمون برابر با محیطی زیستنتیجه آزمون نرمال بودن نشان داد که در رفتارهای 
تایید ها آن بوده و نرمال بودن 12/1از  تربیش هامیزان استفاده از رسانهو  میزان تبلیغات در حوزه محیط زیستداری برای متغیرهای معنی

های پارامتری مانند رگرسیون خطی و ضریب توان از آزمونبنابراین، میفرض نرمال بودن رد شده است. پذیری جامعهشود. در متغیر یم
 ها استفاده کرد.همبستگی پیرسون جهت آزمون فرضیه

ه شده است. نتایج نشان داد که از همبستگی پیرسون استفادمحیطی زیستها و رفتار برای سنجش رابطه بین میزان استفاده از رسانه
 یهامؤلفهها و همبستگی معناداری وجود ندارد. همچنین بین استفاده از رسانهمحیطی زیستها و رفتار بین دو متغیر میزان استفاده از رسانه

همبستگی محیطی زیستفتار الگوی خرید ر مؤلفهها با همبستگی معنادار وجود ندارد. تنها میزان استفاده از رسانهمحیطی زیسترفتار 
بین متغیر  026/1 و همبستگی 110/1داری ست که رابطه مستقیمی در سطح معنامعناداری داشته است. نتیجه این آزمون حاکی از آن ا

، میزان الگوی امیزان استفاده از رسانه هوجود دارد؛ یعنی با افزایش در محیطی زیستالگوی خرید رفتار  مؤلفهها با میزان استفاده از رسانه
یابد. نیز کاهش میمحیطی زیستها، الگوی خرید رفتار یابد و با کاهش در میزان استفاده از رسانهنیز افزایش میمحیطی زیستخرید رفتار 

محیطی زیستو رفتار محیطی زیستدر بین تبلیغات باشد. می نتایج آزمون همبستگی بیانگر وجود همبستگی پایین و مثبت بین دو متغیر
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همبستگی معناداری داشته است. نتیجه این محیطی زیستالگوی خرید رفتار  مؤلفههم همبستگی معناداری وجود ندارد. این متغیر تنها با 
 مؤلفهبا محیطی زیستبین متغیر میزان تبلیغات  032/1همبستگی  و 118/1آزمون حاکی از آن است که رابطه مستقیمی در سطح معناداری 

 .(6جدول ) وجود داردمحیطی زیستالگوی خرید رفتار 
 

 رفتار زیست محیطی و استفاده از رسانهضریب همبستگی پیرسون بین  .0جدول 

 آن یهامؤلفهمتغیر وابسته و 

 محیطیزيستتبلیغات  استفاده از رسانه

 ضريب همبستگی
سطح 

 معناداری
 نتیجه

ضريب 

 مبستگیه
 نتیجه سطح معناداری

 رد 027/1 80/1 رد 353/1 105/1 رفتار زيست محیطی

 رد 503/1 -112/1 رد 088/1 -167/1 رفتار مصرف انرژی

 رد 030/1 135/1 رد 377/1 103/1 محیط زيسترفتار حفاظت از 

 رد 501/1 163/1 رد 350/1 121/1 رفتار در سفر

 تأيید 118/1 032/1 تأیید 110/1 066/1 الگوی خريد

و رفتار محیطی زیستپذیری جامعهپرداخته است. بین محیطی زیسترفتار  ومحیطی زیست پذیریم به بررسی رابطه بین جامعهفرضیه دو
محیطی زیستو رفتار محیطی زیستپذیری جامعهرابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون بین میزان محیطی زیست

افزایش محیطی زیسترفتار شود، میزان  تربیشمحیطی زیستپذیری جامعهچه آن صفر است. یعنی هرداری و سطح معنا 020/1برابر با 
یابد. این همبستگی مثبت با احتمال کاهش میمحیطی زیسترفتار شود، میزان  ترکممحیطی زیستپذیری جامعه چهیابد و برعکس هرمی

 .(8جدول است )درصد معنادار  55بیش از 
 

 

 و رفتار زیست محیطیمحیطی زیستپذیری جامعهیب همبستگی پیرسون بین ضر .6جدول 
 نتیجه سطح معناداری ضريب همبستگی پیرسون متغیرها

 همبستگی مثبت و معنادار 111/1 **020/1 رفتار زيست محیطی

 همبستگی مثبت و معنادار 111/1 **033/1 رفتار مصرف انرژی

 همبستگی مثبت و معنادار 111/1 **362/1 رفتار حفاظت از محیط زيست

 همبستگی مثبت و معنادار 111/1 **521/1 در سفرمحیطی زيسترفتار 

 همبستگی مثبت و معنادار 111/1 **507/1 محیطیزيستالگوی خريد 

رابطه معنادار در سطح یک درصد خطا  **  
 

 رفتار، ستیز طیحفاظت از مح رفتاری، رفتار مصرف انرژ) عاددارای چهار بعد بوده که رابطه هر چهار این ابمحیطی زیسترفتار متغیر 
رفتار مصرف بعد باشد. مثبت و معنادار میمحیطی زیستپذیری جامعهبا متغیر مستقل  (محیطیزیست دیخر یالگوو  در سفر یطیمحستیز

الگوی بعد است. همچنین  033/1برابر با ها آن داشته و ضریب همبستگی پیرسون بینپذیری جامعهباالترین ضریب همبستگی را با  انرژی
را به خود اختصاص داده محیطی زیسترفتار در بین ابعاد محیطی زیستپذیری جامعه( را با 507/1) ین همبستگیترکم محیطیخرید زیست

و معنادار و در حد متوسط رو به مثبت محیطی زیستپذیری جامعهبا متغیر مستقل محیطی زیسترفتار رابطه هر چهار بعد  این وجود است با
 .(7جدول ) پایین است

 

 به تفکیک شهر محل سکونتمحیطی زیستو رفتار  متغیرهای مستقلضریب همبستگی پیرسون بین . 6جدول 

 متغیرها
 جويبار ساری

 سطح معناداری ضريب همبستگی پیرسون سطح معناداری ضريب همبستگی پیرسون

 857/1 -157/1 105/1 *056/1 استفاده از رسانه

 600/1 -137/1 101/1 *060/1 محیطیزيستتبلیغات 

 111/1 **053/1 111/1 **017/1 پذيری زيست محیطیجامعه

 **رابطه معنادار در سطح یک درصد خطا
 رابطه معنادار در سطح پنج درصد خطا
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با احتمال رابطه مثبت و مستقیم و شهر ساری و جویبار به تفکیک دمحیطی و رفتار زیستمحیطی زیستپذیری جامعهمیزان بین همچنین 
 52با احتمال رابطه مثبت و مستقیم در شهر ساری محیطی رفتار زیستبا محیطی زیستتبلیغات و  استفاده از رسانهبین  وجود دارد.درصد  55

 .(5ل جدو) اما بین این متغیرها در شهر جویبار رابطه معناداری مشاهده نشد وجود دارد.درصد 
 

 در شهرهای ساری و جویبارمحیطی زیسترفتار  آزمون مقایسه میانگین .2جدول 
 سطح معناداری درجه آزادی مقدار آزمون آزمون متناسب متغیر

-62/6 آزمون تی مستقل محل سکونت  626 666/6 

 

محل  نیمستقل ب یاست. مقدار آزمون ت 5/053برابر با  باریجو نیساکن و 5/007برابر با  یسار نیساکنمحیطی زیسترفتار  نیانگیم
و  یسار یشهرها نیساکنمحیطی زیسترفتار  نیانگیم جهیاست. در نت 110/1 یو سطح معنادار -555/3محیطی زیستسکونت و رفتار 

 خورد.یبه چشم م ترکممحیطی زیسترفتار  یشهروندان سارو نیدر ب با هم دارد. یمعنادار تفاوت باریجو
ضرایب همبستگی از تحلیل رگرسیونی استفاده شد. تحلیل رگرسیونی این امکان را  برعالوهآزمون فرضیات تحقیق  برای بررسی و

بینی و سهم هر یک از متغیرهای مستقل را را از طریق متغیرهای مستقل پیشمحیطی زیسترفتار دهد تا تغییرات متغیر وابسته میزان می
مستقل  یرهایمتغ ینبی باال عدم وجود رابطه هم خط یونرگرس یلمهم تحل یهافرض یشاز پ . یکیدر تبیین متغیر وابسته تعیین نماید

باشد، می 5از  ترکمنیز ها آن عامل تورم واریانس باشد ویم 0به عدد  یکمستقل نزد یرهایمتغهمه و اغماض تولرانس  یزانچون م .است
گر است که به وسیله آزمون ها، استقالل خطاها از یکدیفرضباشد. از دیگر پیشیمستقل م یرهایمتغ ینب ینشان دهنده عدم وجود هم خط

مستقل بودن خطاها از یکدیگر است.  دهندهقرار گرفته است، نشان 2/5تا  2/0 واتسون بررسی شد که چون در این مدل در بازه دوربین
 استفاده نمود.محیطی زیسترفتار  متغیرهای مستقل وین توان از تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای بررسی رابطه ببنابراین می

 یبضردهنده ضریب همبستگی متوسطی است. است که نشان 020/1ضریب همبستگی چندگانه برابر با  نتایج نشان داد که مقدار
و  یینرا تبمحیطی زیسترفتار  ییراتو تغ یانسدرصد از وار 6/51، مستقل یرهایمتغ مجموعه دهدیاست که نشان م 516/1یین تع
درصد معنادار  55در سطح بیش از  استفاده از رسانهی و ریپذجامعهکه متغیرهای دهد مقادیر ضرایب رگرسیونی نشان می کنند.یم ینیبیشپ

ف معیار میزان بوده است. به ازای یک واحد افزایش در انحرا استفاده از رسانهاست. باالترین مقدار بتا متعلق به متغیرهای جامعه پذیری و 
 .(01جدول ) یابدافزایش میمحیطی زیسترفتار انحراف معیار متغیر  53/1 پذیری به اندازهجامعه

 

 رفتار زیست محیطیمیزان مقادیر ضرایب رگرسیونی . 66جدول 

 متغیرها
ضريب 

 رگرسیون
 خطای استاندارد

ضريب رگرسیون 

 استاندارد شده

آزمون 
T 

سطح 

 معناداری

 تولرانس

 غماضيا ا

عامل تورم 

 واريانس

   111/1 07/7  55/0 31/06 مقدار ثابت
 08/0 75/1 50/1 52/0 16/1 12/1 16/1 تبلیغات

 13/0 58/1 111/1 62/0 53/1 10/1 05/1 پذيریجامعه

 01/0 50/1 10/1 08/5 03/1 10/1 01/1 استفاده از رسانه

 سطح معناداری Fآزمون  مون دوربین واتسونآز خطای استاندارد یینتع يبضر ضريب همبستگی چندگانه

020/1 516/1 65/03 65/0 52/30 111/1 
 

تأثیر  غیرمستقیم را متغیر تبلیغات و باالترینتأثیر  پذیری و استفاده از رسانه و باالترینمستقیم را به ترتیب متغیرهای جامعهتأثیر  باالترین
 .(00جدول ) دارندمحیطی زیستر رفتا ی بر رویطیمحستیز پذیریکل را نیز جامعه

 

 

 رفتار زیست محیطیمستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر تأثیرات  .66جدول 

 متغیرهای مستقل
 انواع تأثیر ات

 کل غیرمستقیم مستقیم

 53/1 - 53/1 پذيریجامعه
 00/1 10/1 03/1 استفاده از رسانه

 13/1 13/1 - تبلیغات
 01/1 10/1 36/1 جمع
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 رفتار زیست محیطی مدل تحلیل مسیر. 6 شکل

 گیریبحث و نتیجه
ای برخوردار شده است. ی محیط زیست از اهمیت ویژهسشنای اخیر، توجه به جامعههاسالبه دلیل توجه و اهمیت روزافزون محیط زیست در 

 تأثیر  یمتعدد خود نیز از عوامل ،گذارندمیتأثیر  محیطیستزیمسائل و تهدیدهای  تربیشکه بر  ضمن اینمحیطی زیست رفتارهای
و  یسار یدر شهرها یطیمحستیز یبر رفتارها یریپذها و جامعهاستفاده از رسانه ریتأث یمطالعه حاضر بررسبر همین اساس  .پذیرندمی
 .انتخاب نمود اصلیهدف عنوان بهرا  باریجو

شود،  تربیشمحیطی زیستپذیری جامعهچه هر مشاهده شد کهمحیطی زیسترفتار  ومحیطی زیست پذیریجامعهدر بررسی رابطه بین 
زیست الزم است منابع آگاهی بخش تقویت شوند، رای بهبود رفتارهای حامی محیطبنابراین ب .یابدافزایش میمحیطی زیسترفتار میزان 
ها ها انجام شود و کیفیت آموزشدهای دولتی و غیردولتی و خانوادهو نها هاسازمانکمک همه  به« پذیری محیط زیستیجامعه» فرآیند
معناست که نهادها و  نیو به ا یشناسو جذاب در حوزه مطالعات جامعه دیاز موضوعات جد یکیمحیطی زیست یریپذجامعه یابند. ارتقاء

و در  ینینگرش، جهان ب یتوانند بر رویم زانیها تا چه مرسانه و خانواده، مدرسه لیدر جامعه، از قب یریپذکردن و جامعه یعوامل اجتماع
 سازند. یرا درون یستیز طیمح یهابگذارند و ارزشتأثیر  رفتار مردم تینها

تأثیر  و تحت یو بستر اجتماع نهیزم کیافراد و در قالب  یتعامالت اجتماعتأثیر  احساسات تحت ،یاجتماع یساختمند کردیدر رو
 یهاکسب آموزش فرآیند یبه معن یریپذبر احساسات، جامعه یتعامالت اجتماعتأثیر  در بحث از. هستند یجتماععناصر ا گریفرهنگ و د

احساس  یشناسجامعه طهیمهم، چه در ح اریبس یرهایخانواده، مدرسه و گروه هماالن از متغ مانندمرجع  یها و نهادهااز گروه یستیز طیمح
تأثیر  هستند که تحت یاجتماع ییهاشناسان، احساسات برساختهاکثر جامعه یبرازیرا  .است تمحیط زیس یشناسجامعه طهیو چه در ح

 یهاتیرا در برخورد با واقع یکه چه نوع احساسات آموزندیبه افراد م یریپذجامعه یهاهی. روشوندیو ابراز م یدرون ،یریپذجامعه فرآیند
در زیرا افراد در طبقه متوسط به مراتب متفاوت از طبقه کارگر است،  یریپذاست نحوه جامعه معتقد لدیمثال، هوقش یراب. بروز دهند یاجتماع

بحث از  عمدتاً لدیاگرچه هوقش شوند،یم تیریکنترل و مد نیوالد یاز سو تربیشطبقه متوسط، احساسات و عواطف نسبت به طبقه کارگر، 
 تیاهم زیحا زیپژوهش ن نیدر ا یریپذجامعه یهافرآیندو  یطبقات یهاز تفاوتاو در بحث ا هیدارد اما نظر احساسات یکاالشدگ فرآیند

به سطح مدارس  ستیز طیحفاظت از مح یهاشهیو اندمحیطی زیستهای و درحال توسعه آموزش شرفتهیپ کشورهای است. امروزه در تمام
 نهیکودکان نهاد ژهیدر ذهن و اعتقادات افراد به ومحیطی زیستاست که اگر اخالق  نیشده است و اعتقاد بر ا دهیکش یآموزشهای طیو مح

در  یو فرهنگ یتیکه عوامل ترب مطرح کرده است( 0358) پورعیرف نیهمچن .شودیحل ممحیطی زیستاز مسائل و معضالت  یاریشود، بس
در مراسم  هیهمچون گر انیرانیا یرهنگف یهاصهیاز خص یاریبسزیرا  رسندیشدن در پرورش نوع احساسات مؤثر به نظر م یمراحل اجتماع

 افراد دارند. یریپذدر نحوه جامعه شهیخوردن، ر نیاز حد کودک در هنگام زم شیختم و نوازش ب

 شیشده است. در واقع با افزا دییوابسته تأ ریو متغمحیطی زیست یریپذجامعه نیرابطه ب( نشان دادند که 0352)همکاران کالنتری و 
همچنین عبدالملکی و است.  افتهی شیافزا زین ستیز طیاحساس تعلق نسبت به مح زانیابعاد آن، م یدر تماممحیطی ستزی یریپذجامعه
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 اثرگذار است. محیط زیستپذیری بر رفتارهای ( نشان دادند که جامعه0352) ساروخانی
ها ه معناداری وجود دارد. همچنین بین استفاده از رسانهرابطمحیطی زیستها و رفتار این بود که بین میزان استفاده از رسانهدیگر  یافته

محیطی زیستالگوی خرید رفتار  مؤلفهها با همبستگی معنادار وجود ندارد. تنها میزان استفاده از رسانهمحیطی زیسترفتار  یهامؤلفهو 
الگوی خرید رفتار  مؤلفهها با تفاده از رسانههمبستگی معناداری داشته است. نتیجه آزمون حاکی از آن است که رابطه مستقیمی بین اس

یابد و با نیز افزایش میمحیطی زیست، میزان الگوی خرید رفتار هامیزان استفاده از رسانهوجود دارد؛ یعنی با افزایش در محیطی زیست
و رفتار محیطی زیستتبلیغات  یابد. در بیننیز کاهش میمحیطی زیستها، الگوی خرید رفتار کاهش در میزان استفاده از رسانه

محیطی همبستگی معناداری داشته الگوی خرید رفتار زیست مؤلفههم همبستگی معناداری وجود ندارد. این متغیر تنها با محیطی زیست
 د.وجود دارمحیطی زیستالگوی خرید رفتار  مؤلفهبا محیطی زیستبین متغیر میزان تبلیغات  معنادار و مثبتاست. لذا رابطه 

افکار و  ر،یکنندة مسنییها تعدر جامعه هستند. امروزه در تمام جهان، رسانهمحیط زیستی و انتقال دانش  ارتقارکن  ترینمهمها، رسانه
به  یستیز طیها با دادن اطالعات محباشند. رسانهیم ستیز طیدر حفاظت از مح هاانسانرفتار  نیو همچن یفرهنگ در تمام سطح زندگ

محیط رفتار و گسترش فرهنگ  رییاطالعات، موجب تغ نیکردن ا نهیو نهاد ءهر قشر جامعه و القا ازیمتناسب با ن معهلف جاسطوح مخت
به عموم مردم و  یستیز طیو دادن اطالعات مح یسازبا آگاه یستیز طیمح یهاسازمانو  محیط زیست متخصصان. شوندیجامعه مزیستی 

امر بدون  نیدارند، ا ستیز طیفرهنگ حفاظت از مح جادیو ا یستیز طیسطح دانش مح یارتقابردن و در باال یاقشار مختلف جامعه، سع
 طیمح یهاسازمانو  ستیز طیکارشناسان مح ن،امتخصص نیعامل ارتباط ب ترینمهمها، رسانه رایز .ستین ریپذامکانها مشارکت رسانه

تأثیر  هارسانه لیدل نیگذارد، به همیمتأثیر  ستیز طیبا محها آن ها، بر نوع رفتارسانهمردم از ر یریرپذیتأث نگرش و. با مردم هستند یستیز
 تیابعاد گوناگون شخص یبر روها آن تأثیر رونیازادارند.  ستیز طیمردم و حفاظت از محمحیط زیستی  یسازفرهنگ یارتقادر  ییبسزا

در رفتار مردم و جامعه، ها آن تأثیر و ستیز طیها در حفاظت از محنقش رسانه یساساس برر نیا برخوردار است. بر زیادی تیمردم، از اهم
 بوده است.پژوهش  نیا یهدف اساس

-اثرگذار است. قهرمانیها آن ها در بین شهروندان جویباری و ساروی بر رفتارهای محیط زیستیها نشان داد که استفاده ازا رسانهیافته

( و 5150) (، هندی و دیگران5150) (، لیو و دیگران5106) هانگ(، 0353) (، عبدی0352) ملکی و ساروخانی(، عبدال0353) فرد و دیگران
در ( 0357) اثرگذار هستند. کرمی و دیگران محیط زیستبر رفتارهای ها آن ها و استفاده از(، معتقدند که رسانه0351) رشیدی و رشیدی

از  تربیش دیاست. رسانه با انکاررقابلیغافراد جامعه  یستیز طیدانش و نگرش مح شیافزا ورمنظبهقش رسانه ن ای بیان کردند کهمطالعه
و  نترنتیا ریاخ یهاسال. در ردیاستفاده قرار گ مورد یستیز طینگرش مثبت مح جیو ترو یستیز طیانتقال اطالعات مح لیتسه منظوربهقبل 

 توسط جوانان مورد یاگسترده طوربه تالیجید یهارسانه که ییآنجا هستند. از یستزی طیمح العاتاط یمنبع اصل یاجتماع یهاشبکه
شود.  جادیا ،یستیز طیمسائل مح یاطالعات یازهایروز نبه ییپاسخگو یبرا یدیجد یآموزش یهاروشمواد و  دیبا رند،یگیاستفاده قرار م

ها رسانه قیرا از طر یستزی طیشود تا اطالعات مح یزیربرنامه یستیز طیمح نهادمردم  یهاسازمانتوسط  یمختلف یهابرنامه دیبا نیبنابرا
 به اشتراک بگذارند. یاجتماع هایو شبکه نترنتیا ژهیوبه

حفاظت از محیط زیست مهم بوده و مسئولین بایستی از تبلیغات در  ةزمیننقش رسانه و افزایش تبلیغات دره این است که تیجه مطالعن
سازی نقش تواند در بخش فرهنگآموزش و پرورش میهمچنین  .نمایند تری را ایفانقش پررنگ محیط زیستده از نحوه استفا ةزمین
ریزی مناسبی برخوردار باشد، از انسجام و برنامهمحیطی زیستداشته باشد. چنانچه نظام آموزشی یک جامعه در خصوص مسائل  یمؤثر

محیطی، های زیستبه میزان مشارکت در فعالیتدر جامعه گسترش یافته و  ت اجتماعیاحساس مسئولیتوان امید داشت که می عتیطب
محیطی ساکنین شهرهای ساری و جویبار ای در افزایش رفتارهای زیستنقش ارزنده این امراقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افزوده شود. 

 یگسترش آگاه تیدانش، اطالعات و در نها جادیا، محیطیزیست یبه رفتارها شیگرا زانیباال بردن م یبراهمچنین  خواهد داشت.
نقش رسانه و  نمود. یو سار باریجو یو اطالعات افراد ساکن در شهرها یبه عناصر و سطح آگاه یتوجه خاص یستیبا، محیطیزیست

نقش  ستیز طیاستفاده از مح نحوه ةنیزمدر غاتیاز تبل یستیبا نمهم بوده و مسئوال محیط زیستحفاظت از  ةنیزمدر غاتیتبل شیافزا
 .ندینما فایرا ا یترپررنگ

 

 راهکارها
 راهکارهای زیر اشاره نمود: توان بهمی ،مناسبمحیطی زیستل رفتارهای به محیط شهری و اعما تربیشتوجه جهت  در 
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  ؛کودکان، نوجوانان و جوانانبه محیطی زیستانتقال دانش و اطالعات 

 ؛از سوی خانواده، مدرسه، محیط اجتماعی و جامعهمحیطی زیستو انتقال دانش و اطالعات پذیری توجه به مفهوم جامعه 

 ؛نحوه استفاده از محیط زیست ةزمینتبلیغات در 

  محیطیزیستدر رفتارهای  و افزایش مشارکت افرادآموزش و مراکز آموزشی در توسعه به  تربیشتوجه.

 منابع
 ، تهران، انتشارات کیهان.شناسی توسعهجامعه ،(0353) ازکیا، مصطفی و غفاری، غالمرضا

مورد ) یشهر یطیمحستیز یدر رفتارها ینقش عوامل فرهنگ شناختیجامعه لیتحل ،(0352) نصورم ان،یقتیحقو  داریوش ان،یاحمد
 .20-86 :(07) 6 ،یشهر شناختیفصلنامه مطالعات جامعه ،مطالعه: شهروندان کرمانشاه(

 .انتشارات کویر چاپ سوم، ترجمه مریم وتر، تهران: تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ،(0352) اینگلهارت، رونالد

شناسی شهری، های بومپژوهش ی،داریاصفهان در تحقق پا یمناطق شهر یستیعملکرد ز یهاشاخص لیتحل ،(0357) برندک، فرهاد
01(05): 03-56. 

 .ستیز طی. تهران: انتشارات سازمان حفاظت محیگریو د انیترجمه: حسن پو ،یعاجتما هیو نظر ستیز طیمح ،(0371) جان ،یبر
مورد مسئوالنه ) یطیمحستیز یمؤثر بر رفتارها یفرهنگی عوامل اجتماع یبررس ،(0356) زهرا ،نیالدفلک ،مسعود ی،مندیزاده میحاج

 .36-8 (:0)05 ی،توسعه اجتماع ،آباد(مطالعه: شهروندان شهر خرم

 نشر ایرانا رسانه.، تهران، در خانهمحیطی زیستتوسعه فرهنگ  (0358) محمد دیسو شبیری،  سهیالحافظی، 

و  یشهر یهامطالعات و پژوهش شهروندان اصفهان و عوامل مؤثر بر آن، یطیمحستیز یبر رفتارها یلیتحل ،(0353) منصور ان،یقتیحق
 .000-033 :(53)6 ،یامنطقه

محیطی های زیستبررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر آگاهی ،(0350) زادهعباس، وصال؛ محمدرضا ،حی؛ زینبالص ،ادقص ،فر؛ غالمرضاخوش
 .535-0 (:0)6های روستایی، فصلنامه پژوهش، )مطالعه موردی: دهستان جاغرق شهرستان بینالود( روستاییان

 ،رازیشهروندان شهر ش یطیمحستیو رفتار ز یشناختعوامل جامعه نیب هرابط یبررس(. 0357) ژنیب ی،نورخواجه و زفرنا ،دسترس
 .27-32 (:0)31 ی،کاربرد یشناسجامعه

 یریپذآن بر جامعهتأثیر  نهاد خانواده و مدرسه و یها و هنجارهاتشابه و تضاد ارزش ،(0357) زهرا ،یمروت، برزو؛ غفار ن؛یدهقان، حس
 .60تا  00 :02شماره ، خانواده و پژوهش، آموزاندانش

 ،: شهر بروجن(ی)مطالعه مورد ستیز طیبر رفتار شهروندان در حفظ مح مؤثر یاجتماع یعوامل فرهنگ یبررس ،(0356) رضایعل ی،عیرب
 .60-20 :(02)7 ،ستیز طیمح یهاپژوهش

 دار،یتوسعه پا یالمللنیب کنفرانس ست،یز طیمح حفاظت از ها دررسانهتأثیر  یشناختجامعه یبررس ،(0353) نیرام ،یعیرضا و ربیعل ،یعیرب
 .زیتبر ،یو گردشگر ستیز طیمح ،یعی، منابع طبیکشاورز تیها با محورراهکارها و چالش

از منظر  رانیمردم و مد در رفتارها آن تأثیر و ستیز طیها در حفاظت از محنقش رسانه یبررس ،(0351) یدیرش ،میمر، رضایعل ی،دیرش
 .03 - 30(: 26و  22)2 ی،فرهنگ یمهندس ،فرهنگ مصرف یریگشکل

در  یقیاز اثرات سازنده و مخرب موس یشناختجامعه یبررس کیدر جهت آغاز  ی: کوششیقیجامعه، احساس و موس ،(0358) رامرزف پور،عیرف
 انتشار. یتهران: شرکت سهام ران،یا

 انیدانشجو ستیز طیمح ینگرش و رفتار حام ،یآگاه نیرابطه ب یبررس ،(0352) وندنهیآد ،پور، معصومهیقل ،شاویس ی،، محمدتقیاسبزه
 .06-2: (0)0 دار،یو توسعه پا محیط زیستمجله آموزش  ،دختر دانشگاه قم

 پردازان محیطبه مکاتب و نظریهسیری تاریخی : محیطیزیست، سیاست و سواد شدنیجهان ،(0356) و دیگران عمران، محبوبه پورمانیسل
 .26-03 :(27)5فصلنامه محیط زیست، ، زیست

 یاجتماع تیبر احساس امن یجمع یهارسانهتأثیر  یبررس ،(0351) پور، قادریعباس؛ عبدالعل ،یقباد م؛ینور، مرییآقا ه؛یعال ،یگیشکرب
 .65- 30 :23شماره  ی،دانش انتظام یهاپژوهش ی،اریسال استان چهارمحال و بخت 07 - 37افراد  ،یمطالعه مورد

محیط زیستی از دیدگاه  مسائلدر آموزش  یجمعارتباطهای مطالعه نقش رسانه ،(0350) بهمن ،زندی ،محمد دیس ،شبیری، طیبه ،شهبازی

https://jrur.ut.ac.ir/article_54235.html
https://jrur.ut.ac.ir/article_54235.html
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 .010 - 52 :(62)08 ،زیستعلوم و تکنولوژی محیط ،معلمان مدارس راهنمایی شهرستان سرپل ذهاب

 ستیز طیآموزش مح، ستیز طیمح یرفتار حام یریگدر شکل یو اجتماع یفرد ینقش هنجارها ،(0352) یقمان امامقلل ادق وص ،یصالح
 .51-00 :(3)0 ،داریو توسعه پا

شناسی جامعه ،: شهروندان سنندج(یمطالعه مورد) یستیزمحیط  یرسانه، فرهنگ و رفتارها ،(0357) یلقمان امامقل ادق وص ،یصالح
 .07-80 :(0)0 فرهنگ و هنر،

نوجوانان شهر محیطی زیست یریپذدر جامعه یجمع یهانقش رسانه یشناختجامعه یبررس ،(0352) یساروخان ،باقر ی، جعفر وعبدالملک
 .50-5 (:72)53سال  ،یارتباط یهاپژوهش (،رانیا یاسالم یجمهور یمایس یمطالعه موردتهران )

 یو ردپا ییگرایماد نیدر ارتباط ب ییگرامصرف یانقش واسطه ،(0356) هنرور ،نیحس ،ریهیاریآقا ،توکل ،محمدباقر، اقدم زادهیعل
 .07-5: (0)6 ،داریو توسعه پا ستیز طیآموزش مح (،هیمورد مطالعه: شهروندان اروم) کیاکولوژ

 یمهندس یکنفرانس مل نیاول ست،یز طیو حفظ مح داریتوسعه پا انیرابطه م ،(0350) فالح ،بور و گل نوشبور؛ مسلمشکراهلل ن؛یمحمدحس ی،عمران
 .واحد نور یشهرستان نور، دانشگاه آزاد اسالم نیشهرستان نور، کانون مهندس-استان مازندران ن،ینو یهایتکنولوژ کردیعمران با رو

 یستیز طیبر رفتار مح ستیز طیآموزش مح یهامؤلفهنقش رسانه و ، (0357) ییرضا ،، عبدالمطلبیحجاز ،وسفی دیس، ایرو، یکرم
 .501-052 (:63 -08 ،یطیفصلنامه علوم مح، استان تهران یستیز طینهاد مح مردم یهاسازمان یاعضا

 .شیرایتهران: نشر و نگرش، ریینگرش و تغ ،(0353) یوسف ،یمیکر

طالعه: شهروندان شهر )مورد م مندی نسبت به محیط زیستبر تعلق عوامل اجتماعی مؤثربررسی  ،(0352) کالنتری، عبدالحسین و دیگران
 .0-06 (:65)58شناسی کاربردی، جامعه، تهران(

 یزیستمحیط بر رفتار  یاجتماع یفرهنگ یهانقش مؤلفه ،(0357) بتول ی،کرمانیموالئ محمود ،نرگس ،کشانتقام ی،مهد ی،کاله
 .26-00 (:51)51ی، شهر یشناسبوم یهاپژوهشفصلنامه  ،روانی: شیشهروندان، مطالعه مورد

 .یعلم نشر ،یترجمه محسن ثالث ،یشناسبزرگان جامعه شهیو اند یزندگ ،(0355) سیکوزر، لوئ

 .ترجمه محسن ثالثی، انتشارات فرهنگ معاصر شناسی،درآمدی به جامعه ،(0355) بروس کوئن،

 یهایآلودگ یکنفرانس مل نیاول ست،یز طیها در حفظ محنقش رسانه ،(0353) یعل خواهفاطمه و خالق ،یو ناصح نیمیفرد، سیقهرمان
 .انجمن مردم نهاد حیات پاک: برگزارکننده، لیاردب پاک، نیزم تیبا محور ستیز طیمح

و عوامل  زدیشهروندان شهر  نیمسئوالنه در ب یطیمحستیز یرفتارها یبررس، (0356) مسعود ،یمندیزاده میزهرا؛ حاج ن،یالدفلک
 .005 - 70: 01 ی،اجتماع ینهادها یشناسجامعه ،بر آن مؤثر یفرهنگی اجتماع

هوا  یبر آلودگ تأکید با یستیز طیمح یداریپا یهاشاخص یابیارز ،(0356) جعفر ،یدیسع ،یچشمه، مصطفده یمحمد ،یمحمدعل ،یروزیف
 .57-03: (0)7ی شهری، شناسبوم یهاپژوهشفصلنامه اهواز،  شهرکالن :یمطالعه مورد ،یصنعت یهاندهیو آال

 .00-3: (53)7 ست،زی طیفصلنامه انسان و مح ،ستزی طیمح تیریو مد یاجتماع هایهیبر نظر یمرور، (0375) مهناز ،ینژاد، ناصر؛ تهرانمحرم

 ها.العات و تحقیقات رسانهپرویز اجاللی، تهران، نشر مرکز مط ترجمه های ارتباطات جمعی،هیدرآمدی بر نظر، (0377) کوئیل، دنیسمک

رسانه  رسانه و فرهنگ،، محیطیزیستبر ارتباطات  یامقدمه ست؛یز طیسانه و محر، (0352) پورنیحس یعرفان ،رضوانهو  یمهدقائم، نتظرم
 .081-002: (5)6 ،و فرهنگ

ر مناطق د یفیک یا: مطالعهمحیط زیستیعوامل مؤثر بر رفتار  یبررس، (0355) یآصف ،اریپرست؛ مازحق ،نیفرز ،یمهد دیس ؛یرهاشمیم
 .060-023: (3)7،داریو توسعه پا ستیز طیآموزش مح ،رانیا یشهر

 شناسان.تهران: جامعه ست،یز طیمح یشناسجامعه ،(0352) هروزش ا،یکو فروتن بدالحسیننواح، ع

محیطی زیست یا و رفتارهاهبا ارزش یندارید زانیم نیرابطه ب یبررس ،(0351) حمدم ،یو پورتر کارون هروزش ا،یک؛ فروتنبدالحسیننواح، ع
 .58-88: (0)0 ،یفصلنامه مطالعات شهر : شهر اهواز(،یمطالعه موردشهروندان )

با رویکرد توسعه محیطی زیستثیر سرمایه فرهنگی )بعد نهادینه( بر رفتارهای اجتماعی أبررسی ت ،(0353) منصور ،حقیقتیان ،الهام ،واقفی
 .62تا  08: (7)5 ی،و مدیریت شهر اقتصاد ،(پایدار شهری )مطالعه موردی: شهر شیراز

 ث،یرشته علوم قرآن و احاد ی،دکتر نامهانیپا ،قرآن و سنت دگاهی( از دستیز طی)مح عتیرفتار با طب یالگوها ،(0370) یسیع ،ییوال
 ، تهران.قاتیدانشگاه آزاد واحد علوم و تحق
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 نی. چهارمیدر آموزش و پرورش و فرهنگ عموممحیطی زیست یهاآموزش(. نقش 0375) میکر ،یمهربان یجالل و مقصود ،للهییول
 .0-03: ستیز طیمح یمهندس یتخصص شگاهیو نما شیهما

 یاجتماع تیبر هو یامصرف رسانهتأثیرات  یبررس، (0350) یو محمودرضا رهبرقاض نژادیسیع دیام ،یرضا محموداوغل ن،یحس ج،یهرس
 .55-82: (53)53، یکاربرد یشناسجامعه ،دانشگاه اصفهان انیدانشجو

 .501 - 503: (8) ،راهبرد اجتماعی فرهنگی ،تهرانی یهاخانوادهارزشی بین نسلی در  شکاف ،(0355) یوسفی، نریمان
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