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تاريخ پذيرش94/07/19 :

چکيده
تعامل انسان با محیطزیست ،همواره مورد توجه دانشمندان و متخصصان حیطههای گوناگون
علمی بوده است .دهههای متمادی است که اثبات شده است بهبود رابطۀ انسان با محیطزیست
در وجوه گوناگون ،لزوماً متأثر از نگرشها ،احساسات و دیدگاههای آنها به محیطزیست است،
درحالیکه بررسی احساسات زیستمحیطی بهصورت مجزا در ایران ،سابقهای نداشته است.
احساسات زیستمحیطی که دارای داللتهای وظیفهگرایی و تعلقمندی هستند ،تأثیری مهم بر
انواع رفتارها در قبال محیطزیست دارند .این پژوهش بهروش پیمایش و نمونهگیری طبقهای و
خوشهای تصادفی از ساکنان بالغ شهر تهران و با استفاده از پرسشنامۀ محققساخته ،به بررسی
عوامل اجتماعی مؤثر بر احساسات زیستمحیطی و سازوکارهای (مکانیسمهای) مربوط پرداخته
است .نتایج نشان میدهد میانگین احساسات زیستمحیطی شهروندان تهرانی در مقیاس صفر تا
صد ،بین  62/1تا  65/1است که متوسط به باال تلقی میشود .روابط دومتغیره بین جنس،
ارزشهای زیستمحیطی ،تجربۀ ارتباط با طبیعت ،جامعهپذیری زیستمحیطی و دینداری ،با
متغیر وابسته معنادار است .در تحلیل رگرسیون چندگانه ،مدل نظری ،بیش از  64درصد از
تغییرهای متغیر وابسته را تبیین کرده است .نتایج تحلیل مسیر نیز از طریق تأثیرگذاری بر تجربۀ
ارتباط با طبیعت ،بیشترین تأثیرگذاری را درمورد متغیر ارزشهای زیستمحیطی و درنهایت،
تأثیرگذاری بر متغیر وابسته با میزان اثر کل  0/578بهدست داده است.
واژههاي كليدي :احساسات زیستمحیطی ،احساس تعلق ،احساس وظیفهگرایی ،ارزشهای
زیستمحیطی ،تجربۀ ارتباط با طبیعت.
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مقدمه
اجتماع انسانی در محیط طبیعی ،شکل و قوام یافته است؛ از همینرو ،تعامل انسان با محیط،
بهاندازة تعامل با همنوعانش اهمیت دارد .دراینمیان ،رفتار انسان با محیطزیست ،متأثر از
مدرنیته و فرایندهای آن ،آسیبزا شده است و بهنظر میرسد ارتباط بین این دو بخش ،بهدلیل
اجتماع زیستی در بین شهرنشینان ،پر از چالش شده است .قطع یا کاهش ارتباط احساسی
شهروندان تهرانی با محیطزیست و موضوعهای زیستمحیطی ،به پیامدهایی منفی برای
محیطزیست و انسانها مانند بحران آب ،آلودگی هوا و افزایش بیماریهای مربوط به آن و
موارد بسیاری از این نوع منجر میشود .با توجه به محدودیت منابع تجدیدپذیر طبیعی و لزوم
همگرایی بیشتر بین انسان و زیستبوم او ،توجه به مسائل زیستمحیطی و فهم و پیشبینی
متغیرها و سازوکارهای تأثیرگذار بر این رابطه ،اهمیت بسزایی در تحقیقات عرصههای گوناگون
داشته است؛ چراکه اعتقاد بر این است که با شناسایی عوامل این ارتباط میتوان پیامدهای منفی
تعامل انسان با محیط را کمتر کرد و آن را به رابطهای مسئوالنه و پیوندجویانه تغییر داد (ادهمی
و اکبرزاده.)38 :1392 ،
امروزه در حیطۀ جامعهشناسی احساس و محیطزیست ،مسائل زیستمحیطی عمیقاً دارای
مفاهیم اجتماعی هستند (دورکیم1383 ،؛ ترنر2006 ،؛ ترنر و استتس .)2005 ،هرچند در
آسیبشناسی رفتارهای انسانی در قبال موضوعهای زیستمحیطی ،عمدتاً بر نقش نگرش و
بهویژه بعد شناختی آن تأکید شده است (ساتن ،)2007 ،اما باید توجه کرد که احساسات
زیستمحیطی بهعنوان بخشی از سازة نگرش ،در تعیین رفتارهای انسانی درمورد موضوعهای
زیستمحیطی حائز اهمیت بسیار زیادی است (میر و همکاران2004 ،؛ ویاللوبوس2013 ،؛
هیندس و اسپارک2007 ،؛ کالس و همکاران1999 ،؛ پولی و اوکونر2000 ،؛ گینرسوروال1999 ،؛
برگلر و ویجنس1989 ،؛ شرکه2008 ،؛ کلوزینگ و همکاران)292 :2010 ،؛ واقعیتی که بررسی
آن در جامعهشناسی محیطزیست در ایران هیچگونه پیشینهای ندارد و در ادبیات جهانی نیز عمر
کوتاهی بهاندازة دهههای اخیر داشته است.
نگرش ،نظامی از عناصر شناختی ،احساسی و تمایل به عمل در زمینۀ هرگونه واقعیت
محیطی است (رفیعپور6 :1372 ،؛ بهنر و وانک11 :1384 ،؛ آذربایجانی و همکاران631 :1385 ،؛
کریمزاده93 :1389 ،؛ ترکان و کجباف50 :1387 ،؛ فریدمن و همکاران 1970 ،بهنقل از کریمی،
263 :1378؛ صفارینیا12 :1385 ،؛ تیلور و پپال2003 ،؛ ایگلی و چایکن .)1993 ،عنصر عاطفی

واكاوي جامعهشناختي احساسات شهروندان تهراني به محيط زیست 303

و ویژگی ارزیابیکنندگی در ابعاد مثبت و منفی ،از جمله مهمترین مؤلفههای تشکیلدهندة
نگرش هستند .تجربۀ احساسی ،اغلب در زمینۀ برخورد تمایل احساسی فرد با چیزی یا موقعیتی
ایجاد میشود (ویاللوبوس .)16 :2013 ،دربارة محیطزیست– بهمعنای محیط طبیعیای که
ساختۀ دست انسان نیست ،مانند کوه ،هوا ،جنگل و - ...میتوان گفت که بخشی از نگرشها
شامل مجموعهاحساسهای خوشایند یا ناخوشایند درمورد ویژگیهای محیط فیزیکی یا مسائل
مربوط به آن است (بلوم 2007 ،بهنقل از طالبی صومعهسرایی1392 ،؛ کالس و همکاران2009 ،
بهنقل از ویاللوبوس.)8 :2013 ،
هرچند احساس ،سازهای روانشناختی است ،اما از آنجاکه بخش عمدهای از آن و نیز عوامل
مؤثر بر ایجاد آن ،بهویژه مورد اطالق آن در این پژوهش (محیطزیست) ماهیتی اجتماعی دارد،
در این پژوهش به تمایلهای احساسی در بین شهروندان تهرانی به محیطزیست که دارای
داللتهای وظیفهگرایی (احساسات مربوط به مسئولیت در قبال محیطزیست) و تعلقگرایی
(احساس یکیبودن و پیوند با محیط طبیعی) هستند و بررسی عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر آن
پرداخته میشود.

پيشينۀ پژوهش
در ایران به احساس ،کمتر با رویکرد جامعهشناسانه توجه شده است .در این زمینه ،میتوان از
اثر فرامرز رفیعپور ( )1375با عنوان جامعه ،احساس و موسیقی ،مقالۀ علی ربانی خوراسگانی و
مسعود کیانپور ( )1388در معرفی جامعهشناسی احساسات و کتاب در ستایش شرم ،از قاضی
( )1387بهعنوان معدود پژوهشها در این زمینه یاد کرد.
دربارة احساسات به محیطزیست ،هیچ پژوهشی در ایران انجام نگرفته است و عموم
پژوهشها و بررسیهای انجامگرفته ،به بررسی ابعاد شناختی و ادراکی نگرشهای افراد نسبت
به فرایندهای زیستمحیطی پرداختهاند (ر .ک :کایزر و همکاران1999 ،؛ بوداک2005 ،؛ هبرلین،
1972؛ هبرلین2012 ،؛ میلفونت و دوکیت2004 ،؛ فلم2006 ،؛ گروب1995 ،؛ لسو دالوگا،
2004؛ صالحی2009 ،؛ گری و همکاران2007 ،؛ امین2008 ،؛ فاینبرگ و ویلر2013 ،؛ ایلم و
تروپ2014 ،؛ دانلد2001 ،؛ ایگانتو2006 ،؛ شبیری و پراهاالدا2006 ،؛ ادهمی و اکبرزاده1392 ،؛
عبدالهی.)1390 ،
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بعضی از پژوهشهایی که به بعد احساسی نگرشهای زیستمحیطی پرداختهاند ،عبارتاند
از :پژوهش با مقیاسهای رایج مانند  NEPکه توسط دانلپ و ونالیر ( )1978برای بررسی و
اندازهگیری نگرش عمومی به محیطزیست و طبیعت طراحی شدهاند و نگرش در معنای کلی و
عمدتاً شناختی و ادراکی را درنظر گرفتهاند .در این تحقیقات ،اغلب در بحث سنجش «تعلقات
زیستمحیطی» ،به بعد احساسی نگرشهای زیستمحیطی هم پرداخته شده است .بااینحال،
تفکیک و تشریح نظری این بعد از نگرش درمورد محیطزیست ،بسیار محدود است و عمدتاً در
بحث سنجش ،به آن توجه اندکی شده است.
دانیل ویاللبس ( )2013در پایاننامهاش با عنوان «سنجش ارتباط احساسی با طبیعت در بین
کودکان»  ،معتقد است که میزان ارتباط احساسی فرد با طبیعت ،بر تعلق او به محیطزیست تأثیر
میگذارد .او مقیاسی برای سنجش ارتباط احساسی با طبیعت در بین کودکان ایجاد و تأثیر آن را
بر رفتارهای حامی محیطزیست بررسی میکند .همچنین از طریق مصاحبۀ گروهی با کودکان،
سعی کرده است تا ارتباط احساسی آنها با طبیعت توصیف شود.
هیندس و اسپارک ( )2007با بررسی دانشجویان دورة کارشناسی علوم اجتماعی ،دریافتند
که ارتباط و تعلق احساسی ،یکی از تعیینکنندههای بسیار مهم در رفتارها و مشارکتهای
زیستمحیطی افراد تلقی میشود .آنها در این تحقیق ،بارها تأکید میکنند که هرچه میزان تعلق
احساسی فرد به محیطزیست بیشتر باشد ،مشارکت و نیت به مشارکت در محیطزیست در قالب
رفتارهای مسئوالنهتر بیشتر است .همچنین ،این مطالعه نتایج یافتههای کالس و همکاران ()1999
را درمورد اهمیت تعلق احساسی در مسائل زیستمحیطی تأیید میکند.
پولی و اوکنر ( )2000نیز معتقدند که باورها و احساسات ،هردو تشکیلدهندة مفهوم
دیدگاههای زیستمحیطیاند .این مطالعه تأکید میکند که تعامل تعلقات احساسی و باورها و
عقاید نسبت به محیطزیست ،در تعیین و پیشبینی باورها و عقاید مربوط به محیطزیست مؤثر و
مهم است .به سخن شولتز و همکاران ( ،)2004هرچند تحقیقات پیشین به دیدگاههای
زیستمحیطی و میزان باور فرد به تعلق به محیط طبیعی ،در قالب دغدغههای خودمدارانه یا
دغدغههای زیستبومگرایانه توجه کردهاند ،اما نوع دغدغههای فرد دربارة مسائل زیستمحیطی،
به این موضوع وابسته است که فرد تا چه حد خود را بخشی از محیط طبیعی و جزئی از آن
میداند .آنها معتقدند که پنداشت افراد در این مورد ،ضمنی است.
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مباني و چارچوب نظري
درحقیقت ،مطالعۀ احساس ،یکی از موضوعهای مهم جامعهشناسی خرد است و احساسات،
پیوند حیاتی سطوح خرد و کالن واقعیت اجتماعی تلقی میشوند (ترنر و استتس .)2005 ،در
ادبیات مربوط به احساس ،تعریفی قطعی از این مفهوم وجود ندارد .درمجموع ،رهیافتهای
اثباتگرایی ،ساختمندی اجتماعی و ترکیبی ،سه رهیافت عام در جامعهشناسی احساسات تلقی
میشوند .در رهیافت ساختمندی اجتماعی -که از دو نظریۀ کنش متقابل نمادین و نظریۀ
هنجاری تشکیل شده است -بر عوامل فرهنگی و اجتماعی تأکید میشود .بهطور جزئیتر ،در
نظریۀ کنش متقابل نمادین ،تعریف و تفسیر موقعیت از جانب کنشگر و در نظریۀ هنجاری،
هنجارها و قواعد فرهنگی -اجتماعی در شکلگیری و بروز احساسات مدنظر است ،درحالیکه
رهیافت اثباتگرایی ،از دو نظریۀ ساختاری و تضاد تشکیل میشود .در نظریۀ ساختاری ،بر
ساختار اجتماعی و روابط مبتنیبر قدرت و در نظریۀ تضاد ،بر انرژی احساسی و منابع فرهنگی
تأکید میشود .در رهیافت ترکیبی جاناتان ترنر ،به رهیافت ساختمندی اجتماعی و اثباتگرایی
بهصورت توأمان توجه شده است (لوی 1973 ،بهنقل از کیانپور22 :1385 ،؛ ون شد و ون لوئد،
2005؛ پاول396 :2008 ،؛ لین و پیوتر2010 ،؛ کمپر.)1978 ،
بهبود رفتارها و تعلق به محیطزیست ،زمانی حاصل میشود که محیط طبیعی و فرهنگی
انسان با هم مرتبط باشند .الزمۀ تحقق چنین هدفی ،وجود اخالق زیستمحیطی در تمام اقشار
یک جامعه است (اژدری1382 ،؛ ادهمی و اکبرزاده .)1392 ،درواقع ،نوع ارزشهایی که افراد در
ارتباط با محیطزیست به آنها معتقدند ،تعیینکنندهای مهم در رفتارهای زیستمحیطی آنهاست
(هبرلین1972 ،؛ زاهدی .)48 :1386 ،هرچه صمیمیت و گرایشهای نوعدوستانه در افراد بیشتر
باشد ،احساسات به محیطزیست مثبتتر و همدالنهتر است (میر و همکاران .)503 :2004 ،حال
آنکه هرچه میزان تعلق به ارزشهای تکنومحور بیشتر باشد ،نگرش به محیطزیست
منفعتجویانهتر خواهد بود (بار و همکاران 2003 ،بهنقل از طالبی صومعهسرایی .)1392 ،از
آنجاکه ارزشها منبع و علت کنشاند ،میتوان انتظار داشت که پایبندی به ارزشهای
زیستمحیطی ،در افزایش ارتباط مثبت با طبیعت نقش داشته باشد.
اهمیت دین از این جهت است که ادیان با نگاهی اخالقی ،گذشتن از نفع فردی را به پیروان
خود توصیه میکنند؛ به بیان دیگر ،یکی از مسائل اساسی در دوراهی اجتماعی ،گذشتن از نفع
فردی آنی برای کسب نفع فردی درازمدت و جستوجوی نفع جمعی است .در این منظر،

 306مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ایران ،دورة  ،4شمارة  ،2تابستان 1394

گاهی که نفع درازمدت به آیندهای درازمدت (گاهی پس از مرگ) بازمیگردد ،مذهب بهکار
میآید (دورکیم .)1369 ،دین و حاکمبودن ارزشهای دینی در جامعه ،از طریق تأثیرگذاری
ارزشهای دیگرخواهانه و تقویت آن ،به ایجاد احساسات و تعلقات مثبتتر نسبت به
محیطزیست منجر میشود .اخالق ،امری پویاست که با شرایط زمان و مکان تغییر میکند.
درواقع ،نیازها و اولویتهایی که از ارزشهای جامعه سرچشمه میگیرند ،در طی زمان تغییر
میکنند و در انسان سبب ایجاد احساس جدیدی به طبیعت میشوند .از اینرو ،اخالق برآمده از
باورهای دینی باید نوع رفتار انسان با طبیعت را در هر زمان مشخص کند (دپوال و کولکنت،
 .)2000در ایران که دین یا ایدئولوژی اسالمی یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی است و نقشی
محوری در جامعه دارد ،آموزههای اسالم نقشی بسیار اساسی در شکلدهی به نگرشهای افراد
ایفا میکند (آزاد ارمکی.)1391 ،
همچنین ،احساسات ،متأثر از تعاملهای اجتماعی افراد ،در قالب یک زمینه و بستر اجتماعی
و تحت تأثیر فرهنگ و دیگر عناصر اجتماعی هستند (پاول395 :2008 ،؛ ترنر و استتس.)2005 ،
در بحث از تأثیر تعاملهای اجتماعی بر احساسات ،چه در حیطۀ جامعهشناسی احساس
(تویتس2004 ،؛ ترنر و استتس )2005 ،و چه در حیطۀ جامعهشناسی محیطزیست ،جامعهپذیری
از متغیرهای مهمِ مورد بحث است؛ زیرا برای اکثر جامعهشناسان ،احساسات برساختههایی
اجتماعیاند که متأثر از فرایند جامعهپذیری ،درونی و ابراز میشوند؛ یعنی رویههای
جامعهپذیری به افراد میآموزند که چه احساساتی را در برخورد با واقعیتهای اجتماعی بروز
دهند .در دوران جامعهپذیری ،فرد با تجربۀ احساسی و احساسش به امور مختلف آشنا میشود،
قواعد احساسی را در موقعیتهای گوناگون میآموزد و نحوة مدیریت احساسات و
هیجانهایش را فرامیگیرد (دونسمور و هالبرستات.)2008 ،
پژوهشگران در تغییر رفتارهای زیستمحیطی و حرکت بهسوی ابعاد طبیعتگرایانه ،بر
ضرورت جامعهپذیری زیستمحیطی تأکید کردهاند .اغلب ،جامعهپذیری زیستمحیطی را فرایند
کسب آموزشهای زیستمحیطی از گروهها و نهادهای عمده و مرجع مانند خانواده ،مدرسه،
گروه همساالن و مدرسه میدانند .انتظار میرود احساسات به محیطزیست در ارتباط با
جامعهپذیری افراد و نوع آموزشها و دروندادهای آنها در دوران جامعهپذیری ،در ارتباط با
محیطزیست و مسائل مربوط به آن باشد (کوئیمبیتا2005 ،؛ صالحی2009 ،؛ کولموس و آگیمن،
2002؛ شاهنوشی و عبداللهی .)1386 ،آنچه در فرایند جامعهپذیری به فرد منتقل میشود ،شامل
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ارزشها و هنجارهای اجتماعی است و ارزشهای زیستمحیطی نیز از طریق جامعهپذیری،
متأثر از سه گروه مرجع انتقال مییابد .از اینرو ،جامعهپذیری زیستمحیطی ،در تقویت
ارزشهای زیستمحیطی افراد نقشی اساسی دارد.
همچنین تجربۀ فرد از مکان (طبیعت) ،بر نوع نگرشها و احساسات او تأثیرگذار است.
درواقع ،محیطزیست و تجربۀ رابطه با آن ،بخش مهمی از خودپنداره و بهتبع آن ،شکلدهندة
واکنشهای احساسی نسبت به آن است و این موضوع بهشدت از تجربههای مکانی ما با طبیعت
تأثیر میپذیرد (کالینتون و مایرز1390 ،؛ چاوال1992 ،؛ پروشناسکی1978 ،؛ میر2004 ،؛ پولی و
اوکونر2000 ،؛ شوتز و همکاران31 :2004 ،؛ شوتز2002 ،؛ ریان و دسی2000 ،؛ نیزبه و
همکاران .)2009 ،همچنین ،فرد نمیتواند یک احساس را بدون ارتباط آن با چیز دیگری تجربه
کند .تجربۀ احساسی ،اغلب در ارتباط با برخورد تمایل احساسی فرد با چیزی یا موقعیتی ایجاد
میشود (ویاللوبوس.)16 :2013 ،

چارچوب نظري
براساس رویکردهای مورد اشاره ،رویکرد اصلی این پژوهش ،اثباتگرایانه با تأکید بر وجه
الزامهای فرهنگی و ارزشی و همچنین رویکرد ساختمندی اجتماعی است و بههمیندلیل ،از
متغیرهای سطح کالن ساختاری در بررسی پرسش پژوهش اجتناب شده است .انتخاب این
رویکرد بهایندلیل صورت گرفت که احساس بهعنوان مقولهای ذهنی باید در سطوح میانه و
خرد بررسی شود؛ بنابراین ،در انتخاب مدل نظری ،از متغیرهای کالن و ساختاری اجتناب شده
است و متغیرها برحسب رویکردهای غالب نظری در جامعهشناسی احساس ،یعنی رویکرد
اثباتگرایی و رویکرد ساختمندی اجتماعی انتخاب شدهاند .در این پژوهش ،با توجه به اقتضاها
و مختصات رویکرد مذکور و موضوع پژوهش ،متغیرهای پژوهش را طبقهبندی کردهایم.
متغیرهای دینداری و ارزشهای زیستمحیطی ،الزامهای فرهنگی و ارزشی رویکرد اثباتگرایانه
را مطرح میکنند و متغیرهای جامعهپذیری زیستمحیطی و تجربۀ ارتباط با طبیعت نیز بر وجه
تعاملهای انسانی و داللتهای مربوط به یادگیری زیستمحیطی تأکید دارند.
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نمودار  .1مدل نظري پژوهش

براساس چارچوب نظری باال ،فرضیههای این پژوهش عبارتاند از:
 بین متغیرهای جمعیتشناختی و احساسات شهروندان تهرانی به محیطزیست (احساس
وظیفهگرایی و احساس تعلق) ارتباط وجود دارد.
 بین ارزشهای زیستمحیطی و احساسات شهروندان تهرانی به محیطزیست (احساس
وظیفهگرایی و احساس تعلق) رابطه وجود دارد.
 بین دینداری و احساسات شهروندان تهرانی به محیطزیست (احساس وظیفهگرایی و
احساس تعلق) رابطه وجود دارد.
 بین جامعهپذیری زیستمحیطی و احساسات شهروندان تهرانی به محیطزیست (احساس
وظیفهگرایی و احساس تعلق) رابطه وجود دارد.
 بین تجربۀ ارتباط با طبیعت و احساسات شهروندان تهرانی به محیطزیست (احساس
وظیفهگرایی و احساس تعلق) رابطه وجود دارد.

روش پژوهش
این تحقیق ،بهشیوة پیمایشی و با رویکرد توصیفی -تحلیلی انجام گرفته است .جامعۀ آماری
تحقیق ،تمام مردان و زنان بالغ (باالی  18سال) شهر تهران هستند که آنگونهکه سالنامۀ آماری
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 1392نشان میدهد 6،260،770 ،نفرند .از این تعداد ،با استفادة ترکیبی از تکنیک نمونهگیری
تصادفی طبقهای 1و خوشهای و با استفاده از فرمول کوکران 403 ،پاسخگو انتخاب شدند .برای
انتخاب پاسخگویان ،ابتدا براساس نقشه ،مناطق شهر تهران بهتفکیک میزان سطح کیفیت زندگی
گزارششده در شهرداری تهران ،2براساس ویژگیهای جغرافیایی و سطح کیفیت زندگی به پنج
طبقۀ شمالی ،جنوبی ،شرقی ،غربی و مرکزی تقسیم شدند .سپس در هریک از این طبقات ،سه
محله (درمجموع  15محله از شهر تهران) بهصورت تصادفی انتخاب شدند و درنهایت ،در هر
محله ،انتخاب بلوک ،کوچهها و درنهایت منازل بهصورت خوشهای چندمرحلهای و تصادفی
صورت پذیرفت.

تعريف مفاهيم
 متغیر وابسته در این تحقیق ،احساسات زیستمحیطی است که در دو بعد احساس
وظیفهگرایی و احساس تعلق سنجیده شد .بخشی از نگرشهای زیستمحیطی ،مجموعۀ
احساسات خوشایند یا ناخوشایند درمورد ویژگیهای محیط فیزیکی یا مسائل مربوط به آن
درنظر گرفته شد (بلوم 2007 ،بهنقل از طالبی صومعهسرایی1392 ،؛ ویاللوبوس.)2013 ،
« احساسات وظیفهگرایی» به حساسیتهای افراد به وضعیتها و رفتارهای زیستمحیطی
مشکلآفرین اشاره دارد .درمجموع ،احساسات وظیفهگرایانه ،انواعی از احساسات
دغدغهمندانه (نگرانی ،اضطراب ،توجه و دقت ،ناراحتی و افتخار) را شامل میشوند (تکس
سنتا.)2007 ،
 منظور از «احساس تعلق (یکیبودن) زیستمحیطی» این است که فرد تا چه حد تصور
میکند که جزئی از محیطزیست است و به آن عشق و توجه نشان میدهد .پارکینس
( ،)2010تعلق و احساس به محیطزیست را در قالب یک سازه به اسم عشق و مراقبت از
طبیعت آزمود و این سازه را بهمعنای احساس عمیق عشق و مراقبت و توجه به طبیعت
تعریف کرد (میر و همکاران.)505 :2004 ،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1

. Random stratified sampling
2
. http://www.tehran.ir/Default.aspx?tabid=40

 310مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ایران ،دورة  ،4شمارة  ،2تابستان 1394

 ارزشهای زیستمحیطی ،از متغیرهای مستقل این تحقیق است؛ منظور از ارزش،
معیارهای مشترک فرهنگی و منظور از ارزش زیستمحیطی ،جهتگیریهای اساسی فرد
درمورد محیط زیست است که جهانبینی وی را درمورد جهان طبیعی نشان میدهد (بار و
همکاران 2003 ،بهنقل از طالبی صومعهسرایی.)1392 ،
 از دیگر متغیرهای مستقل این تحقیق ،دینداری است که بهمعنای داشتن اهتمام دینی
است؛ بهنحویکه بر نگرش ،گرایش و کنشهای فرد را تأثیر بگذارد (نواح و همکاران،
1390:90؛ شجاعی زند.)35 -26 :1384 ،
 احساسات فرد نسبت به محیطزیست و مسائل مربوط به آن ،بدون قرارگیری وی در یک
رابطۀ اجتماعی و واردشدن در فرایند جامعهپذیری ایجاد نمیشود (ترنز و استتس.)2005 ،
 نوع رفتارها و نگرشهای زیستمحیطی ما بهشدت متأثر از تجربههای مکانی ما در
محیطزیست پیرامون است .هویتها در زمانها ،مکانها و موقعیتهای مختلف تفاوت
مییابند .محیطی که در آن قرار داریم ،بر نحوة ادراک و احساس ما تأثیر میگذارد (کالینتون
و مایرز.)1390 ،

ابزار سنجش
ابزار این پژوهش ،پرسشنامهای  85پرسشی ،اغلب مبتنیبر طیف لیکرت است که بهصورت
ترکیبی از سنجهها و متغیرهای محققساخته و نیز اقتباسشده از دیگران و برمبنای چارچوب
نظری تحقیق ،مطالعات پیشین و بافت فرهنگی و اجتماعی شهر تهیه شد.
در سنجش ارزشهای زیستمحیطی ،از سازة صالحی و همکاران ( )47 :1391استفاده شد.
در الگوی شجاعیزند ،دینداری در چهار بعد سنجیده شده است که عبارتاند از :اعتقادها،
عبادتها ،اخالق و شرع (شجاعیزند .)38 -37 :1384 ،سازة ارتباط با طبیعت نیز با اقتباس
بخشی از سنجۀ عبدالهی ( )1390آزمون شد .برای سنجش اعتبار سنجهها ،از توافق داوران و
برای بررسی پایایی آنها ،از آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج آن در جدول  1مالحظه
میشود:
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جدول  .1مقادير ضريب آلفاي كرونباخ متغيرهاي پژوهش
تعداد

آمارة

گویه

آلفا

4

0/609

تجربۀ ارتباط با طبیعت

9

0/594

احساس تعلق به محیطزیست

ارزشهای زیستمحیطی

6

0/741

دینداری

29

0/790

متغیرهای سازهای
پایگاه اجتماعی -اقتصادی
جامعهپذیری
زیستمحیطی

متغیرهای سازهای

احساس وظیفه به
محیطزیست
احساسات به محیطزیست

تعداد

آمارة

گویه

آلفا

8

0/777

8

0/730

15

0/675

23

0/637

يافتههاي توصيفي
در نمونۀ مورد بررسی 53 ،درصد مرد و  47درصد زن هستند .درمجموع 7/7 ،درصد افراد زیر
 21سال و  40/2درصد افراد بین  21تا  35سال قرار دارند .تقریباً  20درصد در طبقۀ سنی  36تا
 45سال و  23/3درصد در گروه سنی  46تا  60سال قرار میگیرند و  8/9درصد نیز باالی 60
سال دارند 10/4 .درصد از پاسخگویان متولد روستا و  88/1درصد متولد شهرند .بیش از دوسوم
پاسخگویان ( 76درصد) تحصیالت دیپلم یا لیسانس دارند 14/5 .درصد زیردیپلم 7/3 ،درصد
دارای مدرک فوقلیسانس و  1/8درصد دارای مدرک دکتری هستند.
میانگین وضعیت پایگاه اجتماعی– اقتصادی در بین شهروندان تهرانی ،بین  21/52تا 24/81
در مقیاس صفر تا صد قرار دارد .بیش از  86درصد افراد در مقایسه با دیگران در سطح متوسط
روبهپایین قرار دارند 46 .درصد افراد در وضعیت طبقاتی بسیار پایین قرار دارند و  41/1درصد
متعلق به طبقۀ پایین هستند 8/5 .درصد پایگاه اجتماعی متوسط 2 ،درصد سطح باال و 0/08
درصد سطح بسیار باال دارند .این موارد ،فاصلۀ طبقاتی شدید و همچنین واریانس زیاد نمونۀ
مورد بررسی را درمورد شاخص پایگاه اقتصادی -اجتماعی نشان میدهند.
میانگین متغیر وابسته در مقیاس صفر تا صد ،بین  62/1تا  65/1است که سطح متوسط به
باالی احساسات زیستمحیطی در نمونۀ پژوهش را نشان میدهد .همچنین ،جامعهپذیری
زیستمحیطی متأثر از خانواده ،دربین شهروندان تهرانی در این مقیاس ،بین  68/6تا  71/6است
که در سطح باالیی قرار دارد؛ در زمینۀ گروه مرجع دوستان ،این شاخص بین  49/7تا  52/4و در
زمینۀ گروه مرجع همسایگان ،این شاخص بین  42/5تا  46/5قرار دارد که ضعف جامعهپذیری
زیستمحیطی این گروه را نشان میدهد .شاخص جامعهپذیری زیستمحیطی نیز که از این سه
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بعد تشکیل شده است ،در مقیاس صفر تا صد دارای میانگین بین  54/2تا  56/4و بیانگر
جامعهپذیری زیستمحیطی متوسط است.
ارزشهای زیستمحیطی نیز در مقیاس صفر تا صد ،بین  81تا  84/5است؛ بهاینترتیب،
میتوان گفت ارزشهای زیست محیطی درمیان شهروندان تهرانی ،در سطح متوسط به باالست.
درمورد متغیر تجربۀ ارتباط با طبیعت ،ارتباط  31درصد افراد با محیطزیست در حد متوسط،
 52/9درصد در سطح باال و  15/6درصد در سطح بسیار باالست.
متغیر مستقل دینداری در این پژوهش -که با چهار بعد سنجیده شده است -نشان میدهد
میانگین بعد اعتقادی دینداری درمیان شهروندان تهرانی بین  89/9تا  93/1قرار دارد که بسیار
باالست ،اما میانگین بعد عبادی دربین آنها بین  56/8تا  60/9است که به نسبت سایر ابعاد ،در
حد پایینتری قرار دارد .پارامتر میانگین بعد اخالقی نیز بین  72/6تا  75/4از صد قرار دارد و
میانگین بعد شرعی ،بین  67/5تا  70/9است .میانگین دینداری دربین شهروندان تهرانی در
مقیاس صفر تا صد ،بین  72/1تا  74/8است که میزان دینداری تقریباً باالیی را نشان میدهد.

يافتههاي تحليلي
بررسی رابطۀ دومتغیرة جنس با متغیر وابسته نشان میدهد که این رابطه معنادار است؛
بهنحویکه زنان تهرانی ،بهمیزان  2/3درصد ،احساسات زیستمحیطی بیشتری دارند .درمورد
طبقۀ سنی ،مالحظه میشود که هرچند افراد زیر  21سال ،احساسات زیستمحیطی کمتری در
مقایسه با گروههای سنی باالتر داشتهاند ،اما این تفاوت معنادار نیست؛ بنابراین ،باید گفت
احساسات به محیطزیست دربین گروههای سنی مختلف شهر تهران در یک سطح است.

جدول  .2آزمون مقايسۀ ميانگينهاي مستقل احساسات به محيطزيست برحسب متغيرهاي زمينهاي
متغير مستقل

متغير وابسته

محل تولد

احساسات زیستمحیطی

جنسيت

احساسات زیستمحیطی

آزمون همگني واريانسها
برابری واریانسها
نابرابری واریانسها
برابری واریانسها
نابرابری واریانسها

آزمون

F

معناداري

0/527

0/468

4/418

0/036

ميانگين

T

T

درجۀ آزادي

معناداري

تفاوت ميانگين

1/562

346

0/119

3/25142

1/673

43/54

0/102

3/25142

-2/164

350

0/031

-2/47297

-2/190

348/5

0/029

-2/47297

F

معناداري

طبقۀ سني

احساسات زیستمحیطی

0/491

0/742

طبقۀ اقتصادي -اجتماعي

احساسات زیستمحیطی

0/001

0/989

زن

مرد

66/49

63/43

64/93

62/46
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همچنین ،رابطۀ متغیر زمینهای محل تولد با احساسات به محیطزیست ،نشان میدهد که با
وجود احساسات قویتر در متولدان روستا ،این تفاوتها تصادفی بوده است و انتظار نظری
دیگر محققان را تأیید نکرده است (هیندس و اسپارک2007 ،؛ کالس و همکاران.)1999 ،
همچنین برخالف یافتههای دیگر محققان (طالبی صومعهسرایی156 :1392 ،؛ صالحی1388 ،
بهنقل از ادهمی و اکبرزاده ،)46 :1392 ،بین تحصیالت و احساسات به محیطزیست ،رابطۀ
معناداری دیده نمیشود .ارتباط بین سنجۀ متغیر پایگاه اجتماعی -اقتصادی و احساسات نسبت
به محیطزیست نیز معنادار نبوده است .از اینرو ،در شهر تهران ،چه طبقات باالی جامعه و چه
طبقات پایین ،احساسات مشابهی به محیطزیست دارند.
این فرضیه که بین ارزشهای زیستمحیطی افراد و احساسات به محیطزیست ،رابطهای
مستقیم وجود دارد ،با اطمینان  99درصد و با شدت  0/661تأیید شده است .فرضیۀ صفر
درمورد وجود رابطه میان تجربۀ ارتباط با طبیعت و احساسات به محیطزیست شهروندان نیز در
سطح  0/000و با اطمینان  99درصد و با شدت  0/737رد شده است؛ بنابراین ،با توجه به جهت
رابطهها ،درمیان شهروندان تهرانی با افزایش تجربۀ ارتباط با طبیعت ،احساسات به محیطزیست
نیز افزایش مییابد و برعکس.
بررسی وجود رابطه میان دینداری و احساسات به محیطزیست ،بیانگر رابطۀ معنادار با
شدت  0/259بین این دو متغیر است .با توجه به جهت مثبت روابط ،در بین شهروندان تهرانی با
افزایش میزان دینداری ،بهشدت بر احساسات به محیطزیست افزوده میشود و برعکس.
همچنین ،نتایج نشان میدهد فرضیۀ وجود رابطه میان جامعهپذیری زیستمحیطی و احساسات
به محیطزیست با اطمینان  99درصد و با شدت  0/228تأیید شده است .در همۀ ابعاد ،متغیر
جامعهپذیری زیستمحیطی ،ارتباط معناداری با احساسات به محیطزیست دارد .همچنین ،رابطۀ
میان ارتباط با طبیعت و احساسات به محیطزیست نیز با همین ضریب اطمینان و با شدت
 0/737نشان داد که درمیان شهروندان تهرانی ،با افزایش تجربۀ ارتباط با طبیعت ،احساسات به
محیطزیست ،اعم از احساس تعلق و احساس وظیفه افزایش مییابد و برعکس.
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جدول  .3نتايج آزمون همبستگي بين متغيرهاي اصلي و احساسات به محيطزيست
متغير مستقل

متغير وابسته

مقدار معناداري

شدت همبستگي

ارزشهای زیستمحیطی

احساسات زیستمحیطی

**

0/000

دینداری

احساسات زیستمحیطی

**

0/000

جامعهپذیری زیستمحیطی

احساسات زیستمحیطی

**

0/000

تجربۀ ارتباط با طبیعت

احساسات زیستمحیطی

**

0/000

p.value ≤0.01

0/661
0/259
0/228
0/737
**

همانگونه که در جدول  4مالحظه میشود ،بررسی آزمون رگرسیون چندگانه درمورد تأثیر
مجموع متغیرهای مستقل مدل نظری بر متغیر وابسته ،در چند مرحله با استفاده از روش همزمان
انجام گرفته است .با توجه به رابطۀ زیاد بین احساس وظیفه و احساس تعلق به محیطزیست
( ،)R =0469برساخت چنین متغیر کالنی منطقی است و از نظر آماری میتوان به نتایج تحلیل
آن استناد کرد .تحلیل رگرسیون چندگانه درمورد احساسات به محیطزیست ،بیانگر معناداربودن
مقدار  Fدر تحلیل رگرسیون است؛ بنابراین ،نتایج این تحلیل را میتوان به جامعۀ آماری تهران
نیز تعمیم داد .با کنترل سایر متغیرها ،سه متغیر اصلی تجربۀ ارتباط با طبیعت ،ارزشهای
زیستمحیطی و جامعهپذیری زیستمحیطی در جامعۀ آماری ،شدت احساسات مثبت
زیستمحیطی را پیشبینی میکنند .همچنین ،مقدار ضریب تعیین تعدیلشده نشان میدهد که
متغیرهای واردشده به این تحلیل ،درنهایت بیش از  64درصد از تغییرات متغیر احساسات به
محیطزیست را دربین شهروندان تهرانی پیشبینی میکنند.
جدول  .4تحليل رگرسيون چندگانۀ متغير احساسات به محيطزيست
متغيرهاي مستقل

b

Beta

t

معناداري

ثابت

20/667

-

0/657

0/000

جنسيت (مرد= 0زن=)1

0/007

0/000

0/009

0/993

جامعهپذيري زيستمحيطي

0/133

0/141

3/765

0/000

ارزشهاي زيستمحيطي

0/196

0/331

7/213

0/000

تجربۀ ارتباط با طبيعت

0/437

0/514

426/426

0/000

0/054

0/071

1/848

0/066

دينداري
97/244 =F

0/000 =Sig

2

0/64 =Adjusted R

2

0/646 =R

0/804 =R

 316مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ایران ،دورة  ،4شمارة  ،2تابستان 1394

همانگونهکه در نمودار  2مالحظه میشود ،نتایج تحلیل مسیر نشان میدهد که ارزشهای
زیستمحیطی ،با اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم (از طریق تأثیرگذاری بر تجربۀ ارتباط با
طبیعت) با میزان اثر کل  ، 0/578درحالت کلی و سپس متغیر تجربۀ ارتباط با طبیعت با اثر
مستقیم  0/514بیشترین تأثیر را در مدل مسیر داشته است .در مرحلۀ بعد ،متغیر جامعهپذیری
زیستمحیطی ،هم با اثر کلی مستقیم و هم غیرمستقیم  0/23قرار دارد .درنهایت ،کماثرترین
متغیر در احساسات به محیطزیست ،دینداری است که بیشتر با اثرگذاری بر متغیرهای
ارزشهای زیستمحیطی و تجربۀ ارتباط با طبیعت ،بهصورت غیرمستقیم بر احساسات به
محیطزیست در حد  0/208اثرگذار بوده است.

نمودار  .2مدل مسير احساسات به محيطزيست

نتيجهگيري
در سالیان متمادی ،رابطۀ انسان با محیطزیست ،رابطهای از باال به پایین و توأم با تالش برای
استفادة هرچه بیشتر از منابع طبیعی بوده است .بااینحال ،طی دهههای اخیر ،با سست و
منقطعشدن پیوندهای همدالنه بین انسان و زیستبومش بهویژه در جامعۀ شهری ،ضرورت
توجه به نحوة تعاملهای بشر با محیطزیست ،مورد توجه محققان بسیاری در حیطههای
گوناگون علمی واقع شده است.
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همانگونهکه مالحظه شد ،سطح احساسات شهروندان تهرانی به محیطزیست ،متوسط به
باالست ،اما از آنجاکه متغیرهای مربوط جنبۀ اخالقی دارند ،میتوان استدالل کرد که الگوی
پاسخدهی به گویهها ممکن است جنبۀ شعاری داشته باشد یا متأثر از اصول رفتاری و عملی
پاسخگویان باشد .در میان متغیرهای زمینهای ،فقط رابطۀ جنسیت با متغیر وابسته معنادار است.
زنان احساسات همدالنهتری در مقایسه با مردان دارند .محل تولد نیز تأثیر معناداری بر متغیر
وابسته ندارد؛ درحالیکه متغیر تجربۀ ارتباط با طبیعت ،فارغ از محل تولد قادر به پیشبینی
معنادار تغییرات احساسات شهروندان تهرانی است .درواقع ،در شهر تهران -که فرصتها و
امکانات ارتباط با طبیعت بهنحو ساختاری و بنا به اقتضای جامعۀ شهری محدود است -نمیتوان
انتظار داشت که محل تولد ،تفاوتی در احساسات شهروندان تهرانی ایجاد کند .از اینرو ،باید به
اصالح ساختار جامعۀ شهری و امکانسازی ارتباط بیشتر شهروندان با طبیعت اقدام کرد.
در بحث از ارزشها درحالت عام و دین بهعنوان نظامی از ارزشها درحالت خاص،
مالحظه شد که احساسات زیستمحیطی شهروندان تهرانی ،متأثر از نظام ارزشها تفاوت
مییابد و هرقدر این نظام ،دربارة مسائل زیستمحیطی بهطور خاص و دربارة موضوعهای
فرامادی در دین در دیدگاه شهروندان مهمتر باشند ،میتوان انتظار احساسات زیستمحیطی
همدالنهتری را داشت .همچنین ،بررسی روابط میان ابعاد دینداری و متغیرهای وابسته بیانگر آن
است که تأثیر دینداری بر احساسات به محیطزیست ،بیشتر ناشی از رابطۀ ابعاد اخالقی و شرعی
با افزایش احساسات به محیطزیست است ،درحالیکه ابعاد عبادی و اعتقادی ،نقش کمتری در
افزایش احساسات زیستمحیطی ایفا میکنند که منطق آن قابل درک است؛ بررسی ماهیت ابعاد
دینداری نیز این تفاوتهای آماری را تأیید میکند؛ چراکه بخشی از کارکرد ابعاد اخالقی و
شرعی دین اسالم ،توجه به محیطزیست است ،درحالیکه ابعاد اعتقادی و عبادی ،بیشتر جنبۀ
متافیزیکی دارند و نقش کارکردی کمتری در ارتباط با محیط ایفا میکنند.
مشخصاً درمورد موضوع این پژوهش میتوان از احساساتی سخن بهمیان آورد که اساساً
بدون قرارگیری در یک رابطۀ اجتماعی با دیگران و ورود به فرایند جامعهپذیری ایجاد نخواهند
شد (کیانپور .)18 :1385 ،درواقع ،از آنجاکه بسیاری از تهدیدهای زیستمحیطی درنتیجۀ
رفتارهای انسانی بهوقوع میپیوندند ،تردیدی نیست که با آموزش مناسب در بسترهایی مانند
خانواده و دیگر نهادهای اجتماعی میتوان شرایطی را ایجاد کرد که در آن ،افراد به محیطزیست،
تعلق و احساس مثبت داشته باشند؛ واقعیتی که روابط آماری نیز آن را تأیید میکنند.
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همانگونهکه در مباحث نظری تشریح شد ،هویت افراد ،متأثر از رابطۀ آنها با طبیعت تغییر
مییابد که محاسبات آماری نیز این واقعیت را تأیید کرده است .درواقع ،با زندگی در کالنشهر
تهران ،مانند بسیاری از شهرها و کالنشهرهای دیگر ،افراد زمان زیادی را در محل کار یا محل
زندگی خود میگذرانند و زمان چندانی را در طبیعت سپری نمیکنند .این بیتجربگی ارتباط با
طبیعت یا کمرنگشدن آن ،تأثیری منفی بر انسانها برجای مینهد.
عمدة ادبیات نظری موضوع ،قرابت عاطفی با طبیعت را که به رفتارهای همسو و همدالنه با
طبیعت منجر میشود ،در بخش عمدهای متأثر از ارزشها و تعاملهای انسانی میداند .از اینرو،
در این پژوهش نیز در گزینش مباحث نظری مربوط به احساسات به محیطزیست و ابعاد آن ،به
رویکرد اثباتگرایانه با تأکید بر وجه الزامهای فرهنگی و ارزشی و همچنین رویکرد ساختمندی
اجتماعی و تأکیدهای آنها بر اهمیت فرهنگ توجه شده است؛ چراکه احساس ،مقولهای میانی و
ذهنی است و متغیرهای کالن و ساختاری که در دیدگاه هنجاری رویکرد اثباتگرایی مطرحاند،
در یک پژوهش سطح خرد راهگشا نخواهند بود .نتایج آماری بررسی مدل تحلیل نیز اهمیت
متغیرهای سطح میانی را با تبیین کل  64درصد تأیید کرد .همانگونه که مالحظه شد ،بهترتیب،
ارزشها ،تجربۀ ارتباط با طبیعت و جامعهپذیری ،متغیرهای مهم در تبیین متغیر وابسته بودهاند.
درمجموع ،نتایج نشان میدهد که احساسات بهعنوان عاملی مهم و تعیینکننده در نحوة
تعامل انسان با محیطزیست ،باید از طریق سازوکارهای (مکانیسمهای) مورد تأکید در این
پژوهش تقویت شوند؛ از جمله لزوم توجه به نهادهایی که افراد در آنها جامعهپذیر میشوند؛
مانند خانواده ،رسانهها و آموزش مباحث درسی.
بهمنظور ارتقای جامعهپذیری زیستمحیطی ،پیشنهاد میشود به آموزش والدین در
موضوعهای زیستمحیطی ،آموزش به نیروهای داوطلب و اشاعۀ آن در قالب گروههای دوستان
و طرح آموزشهای زیستمحیطی گروههای مردمنهاد و نهادهای عمومی در قالب اجتماعهای
محلهای پرداخته شود .در تقویت تأثیرگذاری آموزشهای رسمی و تقویت ارزشهای همدالنهتر
با محیطزیست ،پیشنهاد میشود به طراحی و اجرای آموزشهای نظری و عملی زیستمحیطی
در نظام آموزش عالی ،نقش آموزشهای عملی زیستمحیطی در نظام آموزش و پرورش،
بسترسازی برای حضور انجمنهای زیستمحیطی مردمنهاد ،تقویت نقش نهادهای عمومی مانند
شهرداری ،سازمان محیطزیست و سازمان جنگلها و منابع طبیعی پرداخته شود.
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برای تقویت تجربۀ ارتباط با طبیعت ،پیشنهاد میشود به بسترسازی و گسترش تورهای
طبیعتگردی ،توجه به اردوهای دانشآموزی و دانشجویی با محوریت آموزشهای
زیستمحیطی و طرح و عملیاتیسازی ایدة موزههای مصور از تاریخ حیات طبیعی و مسائل
زیستمحیطی ایران در داخل شهرها پرداخته شود .همچنین ،پیشنهاد میشود تحقیقات آتی در
این موضوع ،به بررسی کیفی و معناکاوانۀ احساسات زیستمحیطی ،مقایسۀ شهر و روستا و
مقایسۀ شهرهای طبیعتمحور و صنعتی بپردازند.
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