
 

 9ـ  24 /1395بهار  /) 85 (پياپي 1 / شمارهموس  و بيست هاي ارتباطي/ سال فصلنامه پژوهش

Quarterly Journal of Communication Research, 2016, Vol. 23, No. 1 (85), 9-24  

1 

پذيري  هاي جمعي در جامعه ش رسانهشناختي نق بررسي جامعه

 محيطي نوجوانان شهر تهران زيست

 (مطالعه موردي سيماي جمهوري اسالمي ايران)

جعفر عبدالملكيدكتر 
*

 *، دكتر باقر ساروخاني
 

 چكيده

شناسـي و بـه    محيطي يكي از موضوعات جديد و جذاب در حوزه مطالعات جامعه پذيري زيست جامعه
پذيري در جامعـه، از قبيـل خـانواده، مدرسـه،      و عوامل اجتماعي كردن و جامعهاين معناست كه نهادها 

بيني و در نهايت رفتار مـردم تـأثير بگذارنـد و     توانند بر روي نگرش، جهان ها و... تا چه ميزان مي رسانه
ثربخش هاي ا مندي از مؤلفه زيستي را دروني سازند. در اين ميان، تلويزيون به دليل بهره هاي محيط ارزش

هـاي   تصويري و هنري و از طرفي به دليل فراگيري آن، نقـش بسـيار مهمـي در نهادينـه كـردن ارزش     
محيطي در بين مخاطبان بويژه كودكان و نوجوانان دارد. مقالـه حاضـر درصـدد اسـت جايگـاه       زيست

نفـر از   600محيطي نوجوانان شهر تهران را بررسي كند. از اين رو، بـا   پذيري زيست تلويزيون در جامعه
گانه شهر تهران به روش پيمايش و ابزار پرسشنامه مصاحبه شد. نتـايج  22آموز در مناطق  نوجوانان دانش

كنند و سهم تلويزيـون   درصد نوجوانان تهراني از تلويزيون استفاده مي 80دهد، هرچند بيش از  نشان مي
وجوانـان اسـت، بـراي تأثيرگـذاري     پذيري در تغيير نگرش ن هاي جامعه بيش از ساير عوامل و سازوكار

 تر نوجوانان بايد به راهكارهاي ديگري انديشيد. پذيري كامل بيشتر تلويزيون در جامعه
 

)، NEPمحيطـي (  محيطـي، نگـرش نـوين زيسـت     پذيري، نگرش زيست جامعه ها: كليد واژه
 جمعي هاي رسانه
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 مقدمه

مجموعه موجودات، هاي خداوند است كه از  زيست و طبيعت يكي از موهبت محيط
منابع و عوامل و نيز شرايط هماهنگي كه در اطراف موجودات زنده وجود دارد، بـه  

به روز بر  ساز حيات فردي و اجتماعي است و روز  زيست زمينه آيد. محيط وجود مي
  روي در مصرف، تخريـب محـيط   شود. اما انسان به دليل زياده اهميت آن افزوده مي

هاي خطرناك در منابع آب، خاك و هوا، خواسـته يـا    آلودگيپيرامون خود و ايجاد 
 زيست ـ را به مخاطره انداخته است. ترين منبع توسعه پايدار ـ محيط ناخواسته مهم

زيسـت   فرهنگ، عامل اصلي و به معناي محـرك توسـعه پايـدار و حفاظـت از محـيط     
زيسـت   د محيطمحيطي آموختني است و بهبو است. بنابراين بخش مهمي از فرهنگ زيست

 طبيعي و فرهنگي انسان با هم مرتبط باشند.  شود كه محيط زماني حاصل مي
زيست و افزايش كيفيت آن در گرو نگرش و رفتـار شـهروندان و    تحقق بهبود محيط

ــنش زيســت  ــين همــه اقشــار جامعــه اســت. ارزش   وجــود اخــالق و م محيطــي در ب
زنـدگي    آل بشر نسـبت بـه محـيط    ساز نگرش و رفتار و اخالق ايده محيطي زمينه زيست

خود اعم از محيط طبيعي و محـيط اجتمـاعي و فرهنگـي اسـت. بـراي درونـي كـردن        
رو بـوده اسـت،    زيست كه همواره بـا غفلـت مـردم و مسـئوالن روبـه      هاي محيط ارزش
 هاي جمعي در كنار خانواده و مدرسه، بسيار مهم و اثرگذارند. رسانه

هـاي فراوانـي    در طول حيات بشري فـراز و نشـيب  زيست  رابطه بين انسان و محيط
بخش معنوي و گاه منبع تأمين نيازهـاي مـادي تلقـي     داشته است. طبيعت، گاه منبع الهام

شمار اميد و ترس را توأمان در وجود بشر برانگيخته اسـت. بـا    هاي بي شده و با شگفتي
بيعت مخـدوش و  هاي متعدد، چهره ط افزايش شهرنشيني، ظهور صنايع جديد و فناوري

 محابا از آن براي مقاصد مادي بر افكار معنوي پيشي گرفته است. استفاده بي
زيست به اندازه تـاريخ انسـاني قـدمت     تفكر و انديشه درباره اهميت و ارزش محيط

دريغ نيازهاي مادي و معنوي از سوي طبيعت، ضمن آنكـه بـه آن ارزش    دارد. تأمين بي
ترين بخش حيات بشري درآورده است. توجه به  نوان مهمذاتي بخشيده، طبيعت را به ع

شرط حالت احتـرام بـه آنهـا     هاي طبيعي، پيش ارزش ذاتي گياهان، جانوران و اكوسيستم
 ).32 ، ص1382زاده،  ، ترجمه وهاب1است (بنسون

                                                      

1. Benson 
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كند. زيرا اگرچه افـراد   توصيف مي» كالبد غيرارگانيك بشر«كارل ماركس، طبيعت را 
توانند بدون تغييرات متقابل دائمي  رسند، نمي ي جدا از طبيعت به نظر ميبه لحاظ فيزيك

كنـد   باقي بمانند. درواقع اجزاي بدن ما از نظر فيزيكي از غذا، اكسيژن و آب تغذيـه مـي  
گيرند و چنانچه هر كدام از آنهـا آلـوده شـوند، افـراد نيـز       طبيعي نشئت مي  كه از محيط

محيطي شهروندان چـه   ). بنابراين، رفتار زيست102 ، ص2010آلوده ميگردند (صالحي، 
چـه شـهروندان    مطلوب و چه غيرمطلوب، اثرات جهاني و فرامحلي خواهد داشت و هر

زيست (آب، خـاك، هـوا، جنگـل، تنـوع زيسـتي و...) حسـاس باشـند،         نسبت به محيط
 يابد. كيفيت زندگي اجتماعي بهبود مي

طي نظير آب و هـوا، نـازك شـدن اليـه اوزن،     محي هاي زيست برخي از تهديدها و بحران
رفتن سطح زندگي و افـزايش تقاضـاي مـردم،     بحران غذا، ازدياد جمعيت، باالزدايي،  جنگل

داران،  جويانه و غيراصولي از محيط طبيعي، توسعه سـرمايه  هاي فناورانه، استفاده بهره پيشرفت
رويـه انـرژي در منـازل،     ده بـي )، استفا52، ص 2010هاي غيرمسئوالنه انسان (صالحي،  كنش

استفاده از توليدات يكبار مصرف، استفاده از وسـايل نقليـه شخصـي، اسـتفاده زيـاد از انـواع       
هـا،   آوري و تفكيـك نكـردن زبالـه    ها، دفع مواد زايد به روش غيربهداشتي و جمـع  كش آفت

 اي به خود جلب كرده است. كننده افكار عمومي جهان را به طرز نگران
هـا و رفتارهـاي    محيطي بايـد شـيوه   شناسان براي حل مشكالت زيست جامعه از نظر

هـاي زنـدگي فـردي و اجتمـاعي بـراي رسـيدن بـه سـطح          توليدي، مصرفي و نيز شيوه
 زيست تغيير پيدا كند. سازگاري و تأثير مثبت بر محيط

و ترين عامل و سازوكار تربيت  تواند به عنوان محوري پذيري مي در نهايت جامعهو  
گيري شخصيت  ترين دوره شكل ايجاد نگرش در بين كودكان و نوجوانان كه در حساس

 محيطي افراد تأثيرگذار باشد. هستند، بر رفتارهاي زيست
پذيري شـهروندان   هرچند نهادهاي فرهنگي ازجمله مطبوعات نقش مهمي در جامعه

هـاي اثـربخش    ؤلفـه منـدي از م  ترديد نقش و جايگاه رسانه ملي به دليـل بهـره   دارند، بي
هـاي   تصويري و هنري و از طرفي به دليل فراگيري وسيع آن، در نهادينـه كـردن ارزش  

محيطي در بين مخاطبان قابل مقايسه با ساير نهادها نيست. از طرفـي اگـر از ايـن     زيست
محيطي بـويژه در   پذيري زيست ظرفيت به خوبي استفاده نشود، اجتماعي كردن و جامعه

زيسـت در   گيرد و ارزش و جايگاه محيط نوجوانان به خوبي صورت نميبين كودكان و 
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شخصيت شهروندان دروني و نهادينه نخواهد شد. در اين مقاله در نظر داريم جايگـاه و  
 .اثربخشي تلويزيون در كنار ساير نهادهاي فرهنگي را بررسي كنيم

 اهداف پژوهش

هاي جمعي، بـويژه رسـانه    رسانهشناسانه نقش و جايگاه  هدف اين پژوهش تبيين جامعه
محيطي، تغييـر نگـرش مخاطبـان (كـودك و      تلويزيون در آموزش، افزايش سواد زيست

محيطي آنان اسـت. ايـن پـژوهش درصـدد اسـت       نوجوان) و اثرگذاري بر رفتار زيست
پذيري كودكان و نوجوانان را نشـان دهـد. بنـابراين     ميزان اثرگذاري تلويزيون در جامعه

هـاي تلويزيـوني در تغييـر     دف، بررسي و سـنجش ميـزان اثرگـذاري برنامـه    ترين ه مهم
پـذيري كودكـان و نوجوانـان در     نگرش مخاطبان و ارائه راهكارهاي مؤثر بـراي جامعـه  

 محيطي است. هاي زيست رابطه با ارزش

 هاي پژوهش پرسش

 ت؟محيطي چقدر اس هاي زيست هاي جمعي در دروني كردن ارزش . نقش و تأثير رسانه1
محيطـي   در اجتماعي كردن زيسـت  و... . نقش هر يك از نهادهاي خانواده، رسانه، مدرسه2

 ؟است تا چه اندازه
پـذيري در تغييـر    . تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم هر يك از نهادهـاي مهـم جامعـه   3

 زيست به چه ميزان است؟ نگرش نسبت به محيط

 هاي پژوهش فرضيه

 محيطي بيشتر از خانواده و مدرسه است. ي زيستپذير . نقش تلويزيون در جامعه1
 زيست رابطه وجود دارد. . بين تماشاي تلويزيون و تغيير نگرش به محيط2

 چارچوب نظري پژوهش

 2الير و ون 1الپ زيست مربوط به دان يكي از نخستين مطالعات در زمينه نگرش به محيط

                                                      

1. Dunlap        2. VanLiere 
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زيسـت و   ي نسبت به محيطگيري نگرش عموم بررسي و اندازه ) است. آنها براي1987(
طالعات ) را ابداع كردند. بسياري از مNEPمحيطي ( الگوي جديد زيستطبيعت، مقياس 

زيسـت بـر اسـاس ايـن مقيـاس       المللي درباره نگرش مردم به محـيط  هاي بين و پژوهش
 سنجيده شده است.

هـاي فناورانـه    حل زيستي، راه پژوهشگران براي حل مسائل محيط 1970پيش از دهه 
شناسان دريافتند كـه   زيست، جامعه دانند، اما از قرن بيستم، همزمان با آغاز دهه محيط مي

زيست در اختيار ندارنـد،   هاي جامعي براي فهم رابطه جامعه و محيط ها و پژوهش نظريه
هاي اجتماعي در ايـن زمينـه اقـدام     برآمدند تا در خصوص توليد نظريهبنابراين درصدد 
دار متعددي درباره تئوريزه كردن روابـط   هاي قديمي و ادامه سي بحثشنا كنند. در جامعه

). 2010به نقـل از صـالحي،    2003، 1زيست و جامعه وجود داشته است (كادورث محيط
 كند: زيست پنج حوزه را مطرح مي محيطشناسي  باتل در بررسي تحوالت جامعه

محيطـي، جنـبش    تها و رفتارهـاي زيسـ   ها، ارزش ، نگرش2بوم انساني جديد زيست
هـاي   محيطي، مخاطره تكنولوژيكي و ارزيابي خطر و اقتصاد سياسي در سياسـت  زيست
 ).88، ص 2010محيطي (صالحي،  زيست

بنابر نظر ساختارگرايان اجتماعي هرچند مسائل محيطي ممكن است به خودي خـود  
يخي و از واقعيت بسزايي برخوردار باشند، اما بـدون پـژوهش در زمينـه فرهنگـي، تـار     

 ).12اجتماعي كه اين مسائل را احاطه كرده است، قابل درك نيستند (همان، ص 
  گرا معتقد است كه ميزان احترام شهروندان و جامعـه  اي محيط در مقام نويسنده 3تومه

طبيعي، ازجمله معيارهاي سنجش ميـزان توسـعه     به اخالق محيطي و حفاظت از محيط
 ).  15، ص 1380پور،  د (ترجمه شارعشو فرهنگي در آن جامعه محسوب مي

هـا از هويـت فرهنگـي     زيسـت ناشـي از غفلـت انسـان     از نظر تومه، تخريب محـيط 
زيست بايـد   خودشان است. به عقيده او براي كاهش آثار منفي توسعه اقتصادي بر محيط

با پذيرش اخالق محيطي به تقويت بعد فرهنگي توسعه پرداخت و نبايد توسـعه مـادي   
 زيست و توسعه فرهنگي رابطه متقابل وجود دارد. كرد. بين محيط را متوقف

                                                      

1. Cudworth        2. new human ecology        3. Tohme 
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دانـد كـه بـه سـمت      هايي مـي  محيطي را پيشرفت هاي زيست ، سياست1آنتوني گيدنز
ــدنز جنــبش  هــاي  اخالقــي شــدن نظــم اجتمــاعي، نهادهــا و روابــط گــرايش دارد. گي

هنجـاري در  محيطي را كوششي براي استقرار فردي بنيادهـاي اخالقـي و امنيـت     زيست
 ).144، ص 1393ترجمه صالحي،  داند (ساتن، زندگي مردم مي

شناسان كالسـيك و مـدرن، مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم بـه جايگـاه و         هر يك از جامعه
اند. اما بـا توجـه بـه اينكـه      زيست و نقش آن در زندگي اجتماعي پرداخته اهميت محيط

پذيري آن در بين  و جامعهمحيطي  هاي زيست هدف اصلي نوشتار حاضر، آموزش ارزش
شهروندان و بويژه سنين حساس و مهم كـودكي و نوجـواني اسـت، ايـن مفـاهيم را از      

 نماييم. شناسي بيان مي ديدگاه جامعه

 پذيري جامعه

پذيري، همانا همنوايي فرد با هنجارهاي گروهـي اسـت؛ هـر يـك از اعضـاي جديـد        جامعه
دهد و دانسـته يـا    فق با مقتضيات گروه تغيير ميپذيري رفتار خود را موا گروه به حكم جامعه

  پذيري فـرد را بـه آمـوختن هنجارهـا،     پذيرد. جامعه ندانسته راه و رسم زندگي گروهي را مي
ها، عقايد و الگوهاي فكر و عمل كه همگي براي زندگي اجتمـاعي   ها، مهارت ها، زبان ارزش

 ).112، ص 1373ن، ، ترجمه بهروا2سازد (رابرتسون ضروري هستند، قادر مي
داند كه در آن كودك ناتوان، به تدريج به شخصي  پذيري را فرايندي مي گيدنز جامعه

شود  هاي فرهنگي كه در آن متولد شده است، تبديل مي خودآگاه، دانا و ورزيده در شيوه
پذيري فراينـد   تر، جامعه ). به عبارت بهتر و كامل67، ص 1374(گيدنز، ترجمه صبوري، 

تــر اجتمـاعي از طريــق يــادگيري و   احســاس پيوسـتگي فــرد بـا جهــان بـزرگ   توسـعه  
هـا در كنـار    ها، باورها و هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي است. رسانه سازي ارزش دروني

اي شـده   ترين نهاد جامعه رسانه پذيري مانند خانواده و مدرسه، مهم ديگر نهادهاي جامعه
 ).57، ص 1389زاده،  امروزي هستند (مهدي

 سازي نظريه برجسته

محيطـي آنهـا    ها با برجسته كردن موضوعات مربوط به مسائل و مشكالت زيسـت  رسانه

                                                      

1. Antony Gidenz        2. Rabertson  
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اي  محيطـي را بـه مسـئله    در چارچوب معنايي خاص، يك وضـعيت نـامطلوب زيسـت   
سـازي، ابعـاد و    هـاي مختلـف برنامـه    كنند و با استفاده از شيوه محيطي تبديل مي زيست

محيطي را براي افكار عمومي بازخواني  به خطرات زيست زواياي مختلف مسائل مربوط
نمايند تا به اين طريق با افزايش آگاهي و اطالعات نسبت به دنياي پيرامون،  و تفسير مي

 محيطي مخاطبان خود را افزايش دهند. دانش زيست

 محيطي رسانه تلويزيون و الگوي نوين زيست

) ـ در  2010ان ازجملـه صـادق صـالحي (   و بسياري از پژوهشـگر » الير ون«و » الپ دان«
گيري نگرش مثبت افـراد بـه    محيطي باعث شكل ايران ـ معتقدند كه الگوي نوين زيست 

شـود. در ايـن الگـو فـرض بـر ايـن اسـت كـه          زيست مي سمت رفتارهاي حامي محيط
گيرد. پارادايم نـوين در مرحلـه اول،    محيطي از الگوي جديد نشئت مي رفتارهاي زيست

محيطي است و سـپس در مرحلـه بعـد     هاي زيست بيني و نگرش اي تعيين جهانراهي بر
محيطي را تبيين نمـاييم.   آورد تا روابط محتمل با رفتار معنادار زيست موقعيتي فراهم مي

هـاي   محيطـي، نظريـه   زيسـت همچنين در خصوص تأثير رسـانه تلويزيـون بـر نگـرش     
بر اساس نظريه كاشت، تلويزيـون بـا   گيرد.  دهي مدنظر قرار مي يادگيري، كاشت و شكل

هاي رايج در ذهن  ها و ارزش بيني و نقش ها به كاشت جهان نفوذ فراگير در ميان خانواده
ورزد و با تأثير تدريجي و غيرمستقيم، اما متراكم و با اهميت، منجـر بـه    آنها مبادرت مي

هـا و   ايششـود و گـر   محيطي در مخاطبان خـود مـي   هاي جديد زيست بيني كاشت جهان
دهد. تلويزيـون بـا    محيطي افراد جامعه را تغيير و به يكديگر پيوند مي هاي زيست ارزش

زيسـت تـأثير    دهي بر آگاهي و ذهنيت مردم نسـبت بـه محـيط    استفاده از رويكرد شكل
محيطـي مـؤثر اسـت. از آنجـا كـه       گذارد و در ايجاد نگرش به الگوهاي نوين زيست مي

پـذيري از سـوي رسـانه اسـت      دهنـده فراينـد جامعـه    ضـيح دهي بيشتر تو رويكرد شكل
توانــد بــه عنــوان عــاملي بــراي بازســازي فرهنــگ  )، ايــن رســانه مــي2009(يونســكو، 

بينـي   محيطي جامعه تلقـي شـود و جهـان    محيطي و افكار و عقايد موجود زيست زيست
را  نوين جامعه را به فرد منتقل سازد و به نوعي در توليد هويت جمعـي نقـش محـوري   

ايفا نمايد. نظريه يادگيري اجتماعي تلويزيون را عامل بالقوه نيرومنـد در هـدايت رفتـار    
ها و الگوهـاي رفتـاري شـود.     ها، نگرش تواند منجر به كسب ارزش داند كه مي انسان مي
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 گزينند. بينند، به عنوان مدل خود برمي هايي را كه از رسانه مي درواقع افراد كنش
گذارند. اين وسـايل   بر گردونه ارتباطي تأثير شگرف برجاي مي وسايل ارتباطي خود

هاي خنثي و صرفاً كاتاليزور نيستند، بلكه خود عصـري نـو پديـد     برخالف انتظار، پديده
 ).490، ص 1382آورند و بر تمامي اركان جامعه مؤثرند (ساروخاني،  مي

 پذيري نوجوانان مدل تحليلي نقش رسانه در جامعه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شناسي پژوهش روش

سـاخته   ققـ روش مورد استفاده، پيمايشي و استفاده از ابزار مورد اسـتفاده پرسشـنامه مح  
نفـر از نوجوانـان    600آمـوزان، تعـداد    است. براي انتخاب جمعيت نمونه، از بين دانـش 

اي با روش مصـاحبه   مرحله اي چند گيري خوشه گانه شهر تهران به روش نمونه22مناطق 
 درصـد و واريـانس   4و احتمال خطاي  96/1در نهايت با ضريب اطمينان  تخاب شدند.ان

 آموز تعيين شد. نفر دانش 600درصد، حجم نمونه در مناطق تهران حدود 25
براي اطمينان از اينكه ابزارهاي مورد استفاده به درستي موضـوع را   روايي و پايايي.

 محيطي هاي زيست ارزش

 رسانه

 تلويزيون

آموزش 

 مدرسه

 جنسيت

 هاي ديني آموزه

موقعيت طبقاتي 

 اجتماعي خانواده

 طرز تلقي خانواده
نگرش نوين 

 )NEPمحيطي ( زيست

آموزش 

 محيطي زيست

 

 دانش 

 محيطي زيست

نگرش كلي 
 محيطي زيست

 رفتار
محيطي  زيست

 (متغير واسط)



 v 17 هاي جمعي ... شناختي نقش رسانه بررسي جامعه

سي در پرسشنامه به انضمام مدل تحليلي هاي مورد برر كنند، شاخص بررسي و تبيين مي
شناسـي و علـوم    نفر از صاحبنظران علـوم جامعـه   11در اختيار  (به شيوه اعتبار صوري)

هـاي پژوهشـي و آموزشـي بودنـد، قـرار       اي در حوزه ارتباطات كه داراي تجارب حرفه
بـه   درصد اطمينان تأييد شد. در ضمن پرسشنامه يكبـار  90ها با  گرفت و اعتبار شاخص

نفـري بـه اجـرا درآمـد و آلفـاي كرونبـاخ        30) با نمونه Pre-Testآزمون ( صورت پيش
 درصد حاصل شد.76

 تعريف مفاهيم و متغيرها

هـاي   گرايان بر ايجاد تغييراتي فراتر از سياست زيست محيط .1زيستي نو الگوي محيط ·
ايـن   كردند كه ) مطرح1978الير ( الپ و ون كنند. دان زيست تأكيد مي حفاظتي از محيط

گرايان، چالشي در برابـر ديـدگاه بنيـادي دربـاره ارتبـاط انسـان و        زيست خواسته محيط
خوانده » زيستي نو الگوي محيط«آورد. تعريف مفهومي آنها از آنچه  طبيعت به وجود مي

شد، بر باورهايي در مورد توانايي بشر در آسيب رساندن به تعـادل طبيعـت متمركـز     مي
 ).2000و همكاران،  الپ بود (دان

بينـي،   آنها بر اساس اين الگو، مقياسي طراحي كردند و براي سنجش نگـرش جهـان  
 كار بردند. محيطي افراد به هاي زيست باورها و ارزش

بينــي رفتارهــاي  زيســت بــه درك و پــيش شناســان محــيط از ســوي ديگــر، جامعــه
بينـي   عيارهـاي پـيش  زيستي افراد يـك جامعـه عالقـه فراوانـي دارنـد. يكـي از م       محيط

زيسـت بـه مسـائلي مثـل      زيستي، عامل نگرش است. نگرش بـه محـيط   رفتارهاي محيط
ها، جانوران بومي، حفظ منابع طبيعي و تـالش   وحش، گياهان، جنگل حفاظت از حيات 

 پردازد. زيستي در سطح كالن مي براي حل مسائل محيط
دهنده رفتـار ـ    عامل شكلآموزان ـ به عنوان   زيستي دانش براي سنجش نگرش محيط

 NEP) در اصـطالح  2000الپ و همكـاران،   (دان» زيسـتي نـو   الگوي محيط«از مقياس 
شود، استفاده شـده اسـت. ايـن مقيـاس كـه از الگـوي اكوسيسـتمي جديـد          خوانده مي

بيني اكوسيسـتمي   زيست يا جهان گيري حمايتي از محيط استخراج شده است و بر جهت
هـاي ايـن    الپ مورد استفاده قـرار گرفـت. گويـه    بار از سوي دان كند، نخستين تأكيد مي

                                                      

1. New Environmental Paradigm  
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زيسـتي در   هاي فراوان تعديل شد و براي بررسي نگرش محـيط  مقياس با انجام پژوهش
زيست نسبت به گذشته تغيير كرده است، مناسـب گرديـد.    دوره حاضر كه مسائل محيط

شـكنندگي تعـادل   ، 2محـوري  ، ضـد انسـان  1ها در پـنج بعـد محـدوديت رشـد     اين گويه
بـراي سـنجش نگـرش     5زيستي و احتمال بحران محيط 4، انسان در برابر طبيعت3طبيعت
ها در ايـن پـژوهش بـه تناسـب      زيستي در نظر گرفته شده بودند. استفاده از گويه محيط

آزمون بـه دليـل نبـود     ها در پيش ميزان روايي آنها بستگي داشت. بنابراين برخي از گويه
 گويه) مورد بررسي قرار گرفتند. 15گويه (از  12شته شدند و در نهايت روايي كنار گذا

فراينـدي كـه در آن شـخص در طـول حيـات خـويش، هنجارهـا،         .پذيري جامعه ·
پـذيري از سـوي نهادهـاي     گيـرد. جامعـه   هاي جامعه خويش را ياد مي ها و ارزش عرف

ــل خــانواده، مدرســه، رســانه  ــن رو، شــود هــا و... آمــوزش داده مــي مختلفــي مث . از اي
پذيري سازوكاري براي استمرار جامعه و فرهنگ اسـت (كـوئن، ترجمـه ثالثـي،      جامعه
 ).101، ص 1387
جمعي مانند راديو، تلويزيون، مطبوعات، اينترنت  وسايل ارتباط هاي جمعي. رسانه ·

هاي نوظهور كه وظيفه انتقال پيام را از يك منبع (فرسـتنده) بـه گيرنـده و     و ساير رسانه
 اطبان خاصي بر عهده دارند. در اين پژوهش تأكيد بر تلويزيون است.مخ

محل كـار و سـطح شـهر      . به رفتارهاي افراد در محيط خانه،محيطي رفتار زيست ·
محيطـي انجـام    محيطي و بـا نيـت زيسـت    شود كه با توجه به مالحظات زيست گفته مي

ينــه رفتــار شــود. در پــژوهش حاضــر تأكيــد بــر نگــرش اســت چــون مقدمــه و زم مــي
 محيطي است. محيطي، نگرش زيست زيست
شناسـي   زيسـت، بـوم   اطالعات عملي كه افراد درباره محيط .محيطي دانش زيست ·

 بوم دارند. هاي انساني بر روي محيط و زيست سياره زمين و تأثير كنش

 هاي پژوهش يافته

هفتم تـا   هاي تحصيلي درصد دختر بوده و همه پايه 46درصد از پاسخگويان پسر و  54
                                                      

1. limites to growth                   2. antianthro pocentrism 

3. the fragility of natures balance           4. exemptionalism 

5. possibility of an ecocrisis 
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درصد پاسـخگويان در مدرسـه    5/80اند.  دوازدهم به طور متوازن در نمونه وجود داشته
 كردند. درصد در مدارس غيرانتفاعي تحصيل مي 5/19دولتي و 

درصد غيربيننـده هسـتند؛    2/17هاي تلويزيون و  درصد پاسخگويان بيننده برنامه 8/82
درصـد   44كنند.  در روز تلويزيون تماشا مي دقيقه 14ساعت و  2بينندگان به طور ميانگين 

زيسـت   هاي محيط به برنامه» كم كم و خيلي«درصد درحد  48و » زياد زياد و خيلي«در حد 
 مند نيستند. ها عالقه درصد هم اصالً به اين برنامه 8تلويزيون عالقه دارند و 

 ضريب همبستگي

ن، طـرز تلقـي خـانواده،    بررسي وجود رابطه بين متغيرهـاي مسـتقل تماشـاي تلويزيـو    
هـاي دينـي، نگـرش نـوين      هاي رسمي مدرسه، آمـوزه  زيستي، آموزش هاي محيط ارزش
محيطي و پايگاه اقتصادي و اجتمـاعي خـانواده بـا     دانش زيست )،NEPمحيطي ( زيست

دهـد كـه بـين همـه متغيرهـاي       محيطي، نشان مي  كلي زيست  متغير وابسته يعني نگرش
؛ به طوري كه بيشترين رابطه متغيرهاي مستقل با متغير وابسـته  مستقل رابطه وجود دارد

) اسـت.  R=591/0محيطـي (  ) و در مرتبه بعد دانش زيسـت R=638/0تماشاي تلويزيون (
هـاي رسـمي    محيطي و آمـوزش  دهد كه با افزايش ميزان دانش زيست اين روابط نشان مي

 يابد.   زان تهراني افزايش ميآمو محيطي دانش پذيري زيست مدرسه نزد پاسخگويان، جامعه
آموزان رابطـه   محيطي دانش پذيري زيست همچنين، ميزان تماشاي تلويزيون با جامعه

ــون، ميــزان جامعــه   ــا افــزايش ميــزان تماشــاي تلويزي ــد؛ يعنــي ب ــذيري  مســتقيم دارن پ
 يابد. آموزان افزايش مي محيطي دانش  زيست
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 متغير وابسته  ـ توزيع ضريب همبستگي متغيرهاي مستقل با1جدول 

 آموزان) محيطي دانش پذيري زيست (جامعه

 تحليل چند متغيره

آموزان دبيرستان شـهر   دانش محيطي پذيري زيست ضريب همبستگي چندگانه بين جامعه
Rباشد. ضريب تعيـين (  مي درصد84، تهران و عوامل مؤثر بر آن

) مبـين آن اسـت كـه    2
آمـوزان شـهر تهـران از     محيطـي دانـش   پذيري زيسـت  درصد از واريانس متغير جامعه84

يرها غنام مت
 (شاخص)

آزمون و 
 سطح آن

1 2 3 4 5 6 7 8 

پذيري  جامعه
محيطي  زيست
 آموزان دانش

ضريب 
 همبستگي

1        

سطح 
 داري معنا

        

تماشاي 
 تلويزيون

ضريب 
 همبستگي

**638/0 1       

سطح 
 داري معنا

001/0        

طرز تلقي 
 خانواده

ضريب 
 همبستگي

**141/0 *103/0 1      

سطح 
 داري معنا

000/0 012/0       

هاي  ارزش
 محيطي زيست

ضريب 
 همبستگي

**255/0 *092/0 **139/0 1     

سطح 
 داري معنا

000/0 025/0 000/0      

هاي  آموزش
 رسمي مدرسه

ضريب 
 همبستگي

**496/0 **159/0 006/0- **135/0 1    

سطح 
 معناداري

000/0 000/0 883/0 001/0     

هاي  آموزه
 ديني

ضريب 
 همبستگي

**474/0 *094/0 076/0- 034/0 **215/0 1   

سطح 
 داري معنا

000/0 021/0 063/0 413/0 000/0    

نگرش نوين 
 محيطي زيست

ضريب 
 همبستگي

**375/0 008/0- 025/0 **133/0 **168/0 **257/0 1  

 سطح
 داري معنا

000/0 843/0 549/0 000/0 000/0 000/0   

دانش 
 محيطي زيست

ضريب 
 همبستگي

**591/0 006/0 **111/0 **199/0 **199/0 033/0- 040/0 1 

سطح 
 داري معنا

000/0 875/0 006/0 000/0 000/0 426/0 332/0  
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درصد قرار  5داري  سوي متغيرهاي مستقل موجود در معادله رگرسيون كه در سطح معنا
 شود. ين ميدارند، تبي

هاي  شاخص Fـ توزيع ضريب همبستگي، ضريب تعيين و آزمون 2جدول 

آموزان دبيرستاني تهران  محيطي دانش پذيري زيست محيطي مؤثر بر جامعه زيست

 (روش گام به گام)

 R نام متغيرها

ميزان افزايش 

R  از يك

مرحله به 

 مرحله ديگر

R
2 

ميزان 

Rافزايش 
2 

از يك مرحله 

به مرحله 

 ديگر

 معناداري Fآزمون 

 000/0 713/406 407/0 407/0 638/0 638/0 ميزان تماشاي تلويزيون 

 000/0 911/612 302/0 709/0 147/0 842/0 محيطي دانش زيست

هــاي رســمي    آمــوزش 

 مدرسه
921/0 049/0 847/0 139/0 869/537 000/0 

 گيري بحث و نتيجه 

ي آن هيچگاه بـه گسـتردگي امـروز    ها محيطي و مؤلفه مفهوم نگرش و رفتارهاي زيست
پـذيري   محيطي قرار نگرفته است. در اين ميـان جامعـه   شناسان زيست مورد توجه جامعه
تـرين عامـل و سـازوكار تربيـت و ايجـاد نگـرش در بـين كودكـان و          به عنوان محوري
محيطي افراد تأثير بگذارد، كمتـر مـورد توجـه     تواند بر رفتارهاي زيست نوجوانان كه مي

ها و بويژه تلويزيـون نقـش مهمـي در     ر گرفته است. نهادهاي فرهنگي ازجمله رسانهقرا
 پذيري شهروندان دارند. جامعه

هـاي سـرمايه اجتمـاعي ازجملـه بـين       بـين عامـل   1شناسـان ازجملـه بورديـو    جامعه
كنند و ماركس، طبيعـت را   محيطي و سبك زندگي ارتباط برقرار مي پذيري زيست جامعه

                                                      

1. Bourdiou 
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هاي ساختارگرايي اجتمـاعي، جامعـه    يك از نظريه خواند. هر مي» انيك بشركالبد غيرارگ«
محيطـي، نظريـه سـواد     گرايـي انتقـادي، اكوفمينيسـم، نظريـه زيسـت      آميز، واقع مخاطره
كنند. در خصـوص   زيست را تبيين مي محيطي و... به شكلي، رابطه انسان و محيط زيست
ايي و يـادگيري اجتمـاعي بـه عنـوان     سـازي، بازنمـ   هـاي برجسـته   پذيري، نظريـه  جامعه

محورهاي مهم در متن پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است؛ زيـرا سـه ويژگـي بـارز     
تلويزيون، نقش نظارت بر محيط (اطالعات و اخبار)، نقش توسعه همبستگي اجتمـاعي  

 (راهنمايي) و نقش انتقال ميراث فرهنگي (آموزشي) است.
يزيـون بـيش از سـاير عوامـل در اجتمـاعي كـردن       هاي پـژوهش، تلو  بر اساس يافته

هـاي   محيطـي (درونـي كـردن ارزش    پـذيري زيسـت   هاي ديني و مدرسـه، جامعـه   آموزه
هـاي   هـا پيـام   گيري نگرش مثبـت) نقـش دارد. امـا مطـابق يافتـه      محيطي و شكل زيست

گيـري از   تـر و بـا بهـره    زيسـت بايسـتي هنرمندانـه    تلويزيون در زمينـه موضـوع محـيط   
 شود: شناختي باشد. براي تحقق اين منظور پيشنهادهاي زير ارائه مي هاي زيبا ظرافت
هـاي   هـا و شـيوه   زيسـت، آب، خـاك، هـوا و جنگـل     چهار موضوع اصلي محيط ●

 گوناگون حفاظت از محيط زيست به صورت ويژه، جامع و هنرمندانه مطرح شوند.
ــا بهــره  در بخــش ● ــري از مؤلفــه هــاي نمــايش ب ــري جــذ گي اب، حــس هــاي هن

 زيست تقويت شود. پذيري كودكان و نوجوانان نسبت به محيط مسئوليت
ها، موضـوع احتـرام بـه طبيعـت از سـوي       ها و سريال فيلمها بويژه  كليه برنامهدر  ●

 قهرمانان مثبت فيلم مورد توجه قرار گيرد.
هـا در فضـاي بـاز و     بهتر است در فصول مختلف و بـه اقتضـاي شـرايط، برنامـه     ●

هـايي مثـل كـوه، دشـت،      هاي كودك و نوجوان در محيط اجرا شود. بويژه برنامه طبيعت
 جنگل و كنار دريا و... توليد گردد.

هاي كـودك و نوجـوان مـورد بـازنگري      ها و كنداكتور برنامه ساعت پخش برنامه ●
 شود. هاي مناسب پخش  زيست در ساعت هاي محيط قرار گيرد. در حد امكان برنامه

ير متقابل و مستقيم انسان و طبيعت با زبان خاص كودكان و نوجوانان موضوع تأث ●
 مورد توجه قرار گيرد.

در خصوص كاهش ميـزان توليـد زبالـه در فضـاهاي شـهري و كـاهش آلـودگي         ●
 هاي الزم ارائه گردد. زيست آموزش محيط
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 هاي توليد، اعم از نمايش، مستند، گزارش، خبر، ميزگرد و گفتگـو  از همه ظرفيت ●
 محيطي استفاده شود. هاي زيست براي آموزش

هـاي   هـا در محـيط   پـذيري، رسـانه   براي تقويـت سـاير عوامـل مـؤثر در جامعـه      ●
محيطـي   هـاي زيسـت   خانوادگي، مدرسه، اماكن مذهبي، جمع دوستان (همساالن) برنامه

 توليد و پخش كند.
غـارنوردي،  هاي آن نظير كويرنـوردي،   گردي) و زيرمجموعه اكوتوريسم (طبيعت ●

ها به طور ويـژه مـورد    كوهنوردي، شكار، ماهيگيري، گردشگري روستايي و... در برنامه
 توجه قرار گيرد.
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