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چکیده
با افزایش آلودگیهای محیطی و تخریب فزاینده زیستبوم توجه و نگرانی جامعهها متوجه علل ،پیامدها و نیز راههای کاهش آن
شده است .عوامل مختلفی در کاهش شرایط تهدید کننده فوق دخالت دارند .پژوهش حاضر با تأکید بر نقش رسانهها و جهانیشدن
ارتباطات به مطالعه گرایش به حفظ و حراست از محیطزیست در بین شهروندان ساکن در شهر تهران میپردازد .روش مطالعه در
این بررسی از نوع پیمایش است .تعداد  722نفر از ساکنین شهر تهران در سه منطقه یک ،پنج و چهارده شهری انتخاب شدند .برای
تحلیل دادههای بهدستآمده از آزمون تحلیل همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفادهشده است .یافتههای آزمون تحلیل
همبستگی نشان میدهد که بین جهانیشدن ارتباطات و گرایش به حفظ محیطزیست رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
واژگان کلیدی :حفظ محیطزیست ،جهانیشدن ارتباطات ،گرایش به حفظ محیطزیست ،تخریب محیطزیست ،آلودگیهای
محیطی ،آگاهی ارتباطی.

 -1کارشناسارشد پژوهش علوم اجتماعی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیکrezaei_m84@yahoo.com :
 -7دانشیار ،گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
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مقدمه و بیان مسئله
قرن بیستم و خصوصاً نیمه دوم آن و به دنبال آن قرن
حاضر سرشار از تغییرات سریع و بیسابقه در
محیطزیست جهان بوده است .اثرگذاری انسان بر
طبیعت پیرامونش و تبعات تخریبی آن به کانون توجه
محافل علمی ،مراکز پژوهشی ،رسانههای گروهی و نیز
سیاست و برنامههای دولتها تبدیلشده است .این
وضعیت تا سالهای کنونی با شدت بیشتر ادامه داشته و
دارد .تقریباً هیچ زیستگاه یا اکوسیستم طبیعی در سطح
زمین باقی نمانده است که دستخوش تغییر نگردیده
باشد .تحوالت زیستمحیطی زاییده فعالیتهای بشری،
اگرچه از دیرباز آغاز گردیده است اما هیچگاه بهاندازه
دهههای اخیر موردتوجه نبوده و پیشازاین به هیچ
عنوان نگرانیهای مجامع بشری در این رابطه اینقدر
با بدبینی همراه نبوده است .با افزایش توجه به قدرت
تفکر و توسعه دانش ،چنین انتظار میرفت که بشر هر
روز بیش از گذشته به قدرتی تبدیل شود که بتواند
معیارهای ارزشمند محیطزیست را حفاظت و بهبود
بخشد؛ اما بالعکس به نظر میرسد که انسان بهطور
روزافزون به نیرویی مقتدر تبدیل میشود که مایه ایجاد
آشفتگی در بستر حیات خود و قطع ریشههای
هستیاش میگردد.
مطالعات محیط شناختی انجام شده نشان میدهد که
رشد اقتصادی به علت برداشتهای بیوقفهی منابع
طبیعی ،باعث ویرانی منابع حیاتی و گسترش آثار تخریب
بر محیط زیست شده است و این فرایند همچنان در
محیطهای بزرگ زیستی از جمله شهرهای بزرگ ادامه
دارد .از جمله نشانههای تخریب محیط تولید زبالهها و
پسماندهای صنعتی ،غذایی ،خدماتی و شیمیایی است.
شیوه دفن و انهدام زبالهها و یا روشهای مدیریت
پسماندهای صنعتی در محیطهای شهری از مسائل مهم
اجتماعی در محیطهای شهری است .هر نوع رفتار
نادرست در قبال محیطزیست تبعات خطرناکی را در
تولید عوارض زیستمحیطی همراه خواهد داشت.
میتوان گفت دامنه افزایش تخریب زیستمحیطی تنها
متوجه شهر و محیطهای جمعیتی در کشورهای صنعتی
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جهان نبوده است بلکه بهتدریج موضوع به سایر
کشورها و مناطق در جهان ازجمله در کشور ما و
محیطهای بزرگ شهری در ایران نیز سرایت پیداکرده
است .ورود صنایع جدید و افزایش تولیدات و نیز
مصرف فرهنگ صنعتی الگوی ارتباط انسان و طبیعت
در شهرهای کشور ما را نیز تحت تأثر قرار داده است.
شهر تهران مستثنی از این قضیه نیست ،این شهر در
طول حیات خود و بهویژه در دهههای اخیر و به دنبال
گسترش شهرنشینی فزاینده ناشی از مهاجرت و رشد
شتابان صنعتی شدن ،افزایش روزافزون استفاده از منابع
صنعتی ازجمله اتومبیل روند صعودی را از منظر
آلودگیها ،تخریب محیطزیست و از بین رفتن مواهب
طبیعی تجربه کرده و میکند .عمدهترین عالئم و
نشانههای تخریب محیطزیستی در این شهر شامل
افزایش انواع مختلف آلودگی هوا ،آبوخاک و نیز تولید
و تجمع زبالهها ،افزایش انواع مختلف پسماندهای
مصرفی ،از بین بردن گیاهان و فضای سبز ،افزایش
استفاده از سوختهای فسیلی ،از بین رفتن منابع عمده
طبیعی است.
طبق گزارشهای رسمی و غیررسمی در طی سالهای
اخیر درصد قربانیان ناشی از مخاطرات و عوامل
زیستمحیطی از نوع آلودگی ،ازجمله بیماریهای
تنفسی و ریوی ،بینایی ،شنوایی و پوستی در این شهر
افزایشیافته است .به نظر عدهای از کارشناسان سالمت
محیط پارهای دیگر از عوارض و بیماریهای شایع از
نوع سردرد ،خستگی ،افزایش فشار خون،
تحریکپذیری و زودرنجی ،ضعف سیستم بدنی،
سوءهاضمه و مشکالت گوارشی ،آسیبپذیری در مقابل
بیماریها احتماالً متأثر از عوارض زیست محیطی در
شهر است.
عوامل مختلفی میتواند در کاهش عوارض زیست
محیطی مؤثر باشند .گزارش بانک جهانی بیان میکند
که اطالعات خوب شهروندان در بهترین موقعیت بر
حکومت و آلودهکنندگان فشار وارد آورده و آنان را
مجبور به پذیرش هزینههای آن و حمایت و پذیرش
سیاستهای زیستمحیطی میکند( .گزارش بانک
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جهانی .)1831 :در کنار توسعه و انتشارات اطالعات
توجه به سایر زمینهها نیز از اهمیت فوقالعاده برخوردار
است .مثالً بهبود سطح متوسط سواد وآموزش باالترین
تأثیر را بر روی تالشها برای محافظت از محیطزیست
دارد .آموزش و اطالعات فرصتهای افراد را برای
بهرهگیری از اطالعات اساس در مورد مسائل
محیطزیست و تهدیدات بالقوه آن افزایش میدهد.
برخی از محققان بر این نکته توافق و تأکیددارند که
اطالعات در مورد علل و نتایج تخریب محیطزیست
آنقدر تکنولوژیک و خاص است که افکار عمومی
بهراحتی قادر به دستیابی دانش و فهم در مورد آن
نیست .آنها معتقدند که افراد با آموزشهای علمی
میتوانند دالیل و نتایج آلودگی محیطزیست را بفهمند.
(پارک .)1663 ،بهعبارتدیگر هنگامیکه افکار عمومی
اطالعات بهتری در مورد مباحث محیطزیست به دست
میآورد ،چشمانداز بهتری نسبت به گرایشهای
زیستمحیطی نشان میدهد .تأثیر افزایش اطالعات و
آموزشهای زیستمحیطی تغییر رفتار افراد است.
(پارک.)1663 ،
به دنبال انقالب در جهان ارتباطات و تحول در ابزارها و
امکانات آن مسئله جهانیشدن ارتباطات و اثرات
مستقیم و غیرمستقیم در افزایش آگاهی و نیز تشویق
به درک حس مسئولیت در قبال حفظ محیطزیست به
محور مهم تحقیقات و سیاستگذاریها تبدیلشده
است .به نظر میرسد جهانیشدن ارتباطات پدیدهای
قدرتمند است که باعث گسترش دانش و شناخت از
موضوعات مرتبط با زیست بومی انسانی بهویژه در
شهرها شده است .دانش و آگاهی باعث پردازش تئوری
زیستمحیطی در عرصهی منطق و استداللهای که در
آن عرصه تئوریهای زیستمحیطی بهدوراز
افراطوتفریط در جهت ارتقا دید زیستمحیطی در جهان
خواهد بود .به نظرلوالن ،ایو اگر جهانیشدن حاکمیت
مطلق دولت را تهدید میکند اما برای مسائل
زیستمحیطی ،یک فرصت تازهای جهت افزایش
همکاری و مالحظات زیستمحیطی است( .لوالن و
ایو .)1828 ،بهرهمندی از این ارتباطات و منابع
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اطالعاتی تأثیر آشکاری بر شکلگیری رفتار
زیستمحیطی افراد در جهت حفظ محیطزیست دارد.
پژوهش حاضر درصدد است بهمنظور شناخت بهتر ابعاد
ارتباط بین انسان و محیط در شهر و نیز رابطه بین
میزان و کیفیت دسترسی به ارتباطات جهانی و تأثیر آن
در گرایش افراد در برابر منابع زیستی و محیطی در
شهر تهران را موردمطالعه قرار دهد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
بروز بحرانهای زیستمحیطی موجب طرح این پرسش
شده است که آیا محیطزیست میتواند در مقابل رفتار
فعلی انسانها دوام بیاورد؟ هرروز بر این آگاهی افزوده
میشود که نه میتوان همانند گذشته به مصرف منابع
جهان ادامه داد و نشانههای تنگناهای زیستمحیطی در
همهجا آشکارشده است .اگرچه ارائه آمار و اطالعات
پیرامون وضعیت محیطزیست الزم است ،اما بیش از
اینکه به اطالعات علمی درباره خسارات واردشده به زمین
نیاز باشد به توافقی جمعی دربارهی چگونگی رفتار نسبت
به این سیاره نیاز است .در این شرایط انسان باید به این
پرسش سخت پاسخ گویدکه :هنگامیکه افراد خواهان به
حداکثر رساندن سود خود هستند چگونه میتوان از
بهرهبرداری بیشازحد تخریب منابع طبیعی جلوگیری کرد؟
درواقع چالش موجود چگونه زندگی کردن بر روی زمین
نیست بلکه قبوالندن این چگونگی به افراد است (محقق
داماد و همکاران .)1839 ،در این راستا میتوان به بیانیه
هشدار دانشمندان به بشریت در سال  1667اشاره کرد که
در آن بیش از  1111دانشمند از  27کشور ازجمله 111
برنده جایزه نوبل با انتشار نامهای خود اعالم نمودند که
برای توجه به زمین ،رفتار و شیوه نگرش جدیدی الزم
است (کاستلز.)1839 ،
باورهای زیستمحیطی با جهانبینی ،بهعنوان نظامی از
گرایشها و باورها درباره رابطه بین انسان و محیطزیست،
تعیینکننده رفتارهای حفاظتی یا چارچوبهای مرجعی
هستند که هنگام تعامل با محیطزیست از آنها استفاده
میشود .در این رابطه میتوان گفت که طرز فکر ما اولین
چیزی است که وارد محیط میشود و با شکلدهی
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چگونگی ارزشگذاری اجزای مختلف زیستبوم ،چگونگی
رفتار ما با آن را تعیین میکند .لذا نوع رفتار ما با
محیطزیست تا حد زیادی به چگونگی درک ما از رابطه
خود به آن وابسته است اینکه ما چگونه برای
محیطزیست ارزش قائلیم ،تعیینکننده این است که نقش
و عملکرد خود را بر زمین چگونه میبینیم و برای به
اشتراک گذاردن این منابع با دیگران چگونه رفتار میکنیم
(محقق داماد و همکاران.)1839 ،
مسائل محیطزیست گستردهاند و تغییرات عظیم در شیوه
زندگی و فرهنگ غالب بر انسان در عصر حاضر و رسیدن
به سطح سازگار با محیطزیست و تأثیر بر محیطزیست و
همچنین فراهم کردن فرصتهایی برای حل مشکالت
زیستمحیطی باید موردتوجه بیشتری قرار گیرند .با توجه
به اهمیت مسائل زیستمحیطی و نقش اساسی رفتارهای
انسان در حفظ یا تخریب آن الزم است که رفتار انسان
مدنظر قرار گیرد( .صالحی .)7113 ،در این مطالعه بر رفتار
و گرایش انسان بهجای جنبههای فناورانه و طبیعی
محیطزیست تأکید شده است حلوفصل معضل
زیستمحیطی نه تنها در تغییرات تکنولوژیک نهفته است
بلکه در نگرش و رفتار انسان نسبت به محیطزیست وجود
دارد.
اهداف پژوهش
تبیین دسترسی و استفاده از منابع ارتباطات جهانی و
تأثیر آن بر گرایش مردم در قبال حفظ محیطزیست .به
عبارت دیگر هدف اصلی در این تحقیق آن است که
مشخص نماید آیا برخورداری و استفاده افراد از منابع
ارتباطات جهانی باعث تغییر در گرایش ،رفتار آنها در
قبال محیطزیست میشود یا خیر.
پیشینهی تحقیق
میلهولد و جنا ( )7111در مقالهای با عنوان «آیا رفتار
زیست محیطی ،گرایشهای خود اثربخشی و دانش
بزرگساالن از یکدیگر متمایز است؟» تالش داشتهاند تا
ارتباط بین رفتارها و گرایش زیستمحیطی بزرگساالن
را مورد آزمون قرار دهند .تئوری آنان بر این نکته
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تمرکز داشت که بزرگساالنی که گرایشهای
زیستمحیطی را از خود نشان میدهند احتماالً
رفتارهای زیستمحیطی الزم را نیز بروز میدهند.
تحلیل رگرسیونی پژوهش آنان نشان میدهد که
گرایشهای زیستمحیطی به طور معناداری رفتارهای
زیستمحیطی را پیشبینی میکند و دانش
زیستمحیطی ارتباط بین گرایشها و رفتارهای
زیستمحیطی را تبیین میکند .این نتایج در مورد
مردان بیشتر صدق میکند.
فلوریان کایسر و همکارانش ( )1666در پژوهش خویش با
عنوان «گرایشهای زیستمحیطی و رفتارهای
اکولوژیکی» که در دانشگاه زوریخ انجام دادهاند نشان
میدهند که گرایشهای محیط زیستی را باید بهعنوان
فاکتورهای پیشبینی کنندههای قوی رفتارهای
زیستمحیطی در نظر گرفت .آنان معتقدند که مطالعات
قبلی در این زمینه با شکست مواجه شدهاند زیرا سه
محدودیت اساسی را در نظر نگرفتهاند )1 :کمبود مفاهیم
مربوط به گرایش )7 .کمبود اندازهگیری ارتباط بین نگرش و
رفتار در سطح عمومی )8 .در نظر نگرفتن محدودیتهای
رفتار خارج از کنترل مردم .آنان درنهایت به این نتیجه
میرسند که دانش زیستمحیطی  %01از واریانس گرایش
زیستمحیطی را تبیین میکند که خود پیشبینی کننده
 %21از واریانس کل رفتار زیستمحیطی است.
کاساپ اقلو ( )7117در مطالعهی خویش در ترکیه با
عنوان «گرایش و رفتارهای زیستمحیطی در شهرهای
غربی ترکیه» برای شناسایی متغیرهایی که بیشترین
تأثیر را در برانگیختن افراد برای فعالیت در رفتارهای
زیستمحیطی انجام دادند .نتایج این مطالعه نشان داد
که وضعیت مادی آزمودنیها از متغیرهای مهم
پیشبینی رفتارهای مثبت زیستمحیطی بود ،به این
نحو که افراد با سطح رفاه باال رفتارهای زیستمحیطی
بیشتری را در مقایسه با افراد با درآمد کمتر انجام
میدادند در این مطالعه جنسیت تأثیر مثبتی بر
رفتارهای محیطی نداشته است.
استامن و پارکر ( )1632مطالعه خویش با عنوان «تأثیر
تحصیالت ،سن و رسانه بر رفتار زیستمحیطی» را با
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این عبارات آغاز میکنند که :علیرغم اینکه تلویزیون
بهعنوان منبع اولیه از اطالعات زیستمحیطی است اما
برخی مطالعات نشان دادهاند که خوانندگان روزنامه و
افرادی که در فعالیتهای زیستمحیطی شرکت
میکنند دانش زیستمحیطی بیشتری دارند .این امر
میتواند نشان دهد که رسانههای دیگر در افزایش
دانش زیستمحیطی افراد مؤثرترند و یا اینکه
طرفداران حفظ محیطزیست ترجیح میدهند اطالعات
زیستمحیطی خود را از سایر منابع اطالعاتی تأمین
کنند .اغلب این مطالعات در رابطه با تأثیر رسانهها بر
آگاهی ،به بررسی تأثیرات آتی این برنامهها پرداختهاند.
در برخی مطالعات مطرح میشود که دادن اطالعات
میتواند آگاهی زیستمحیطی افراد را تقویت کند و
شخص از این اطالعات برای شکل دادن یا ایجاد هر
اطالعات جدیدی استفاده میکند .این عقیده وجود دارد
که عوامل دیگری نیز برای شکل دادن یا ایجاد
آگاهیهای زیستمحیطی موردنیاز است ،نظیر
اطالعات قبلی در مورد مسئله ،ارتباط با حیوانات زنده و
 ...اگرچه رسانهها میتوانند اطالعات موجود فرد را
تقویت کنند اما زندگی در محیطهای شهری
درحالتوسعه ،محدودیت دسترسی به منابع ،برخورد
شخص با فقدان فضاهای باز یا افزایش آلودگی هوا نیز
میتواند در تحریک مردم برای فعالیت مثبت
زیستمحیطی مؤثر باشد.
مطالعهی سومیاناندا دیندا ( )7119با «عنوان
جهانیشدن و محیطزیست :آیا فرضیه وجود آلودگی
بهتنهایی میتواند اثرات جهانیشدن بر محیطزیست را
تبیین میکند؟» که در کلکته انجامگرفته است .تمرکز
مطالعهی دیندا بر اثرات منفی و مثبت جهانیشدن بر
محیطزیست است .وی با استفاده از تکنیک پانل
دادههای مربوط به انتشار  co2اثرات جهانیشدن را بر
سطح آلودگی ،شدت آلودگی و تغییرات نسبی آلودگی
برای کشورهای درحالتوسعه و کشورهای توسعهیافته
را ارزیابی میکند .نویسنده معتقد است که تجارت
بینالمللی محیطزیست را تحت تأثیر قرار میدهد و این
اثرگذاری به ویژگیهای اساسی کشورها وابسته است.
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تجارت جهانی و بازار آزاد اثرات دوسویه بر محیطزیست
دارد .در یک سر طیف امکان ارتباطات میان کشورهای
مختلف را افزایش داده و این باعث ورود تکنولوژیها
برتر و دانش به کشورهای فقیر شده و نوآوریهای
تکنولوژیکی دانش میتواند سبب کاهش تخریب
محیطزیست شود.
از سوی دیگر ،به دلیل افزایش ارتباطات و صادرات و
واردات کشورهای توسعهیافته سعی بر آن دارند که
صنایع آلودهکننده را به مناطق فقیرتر انتقال دهند و
صاحبان این صنایع هم تمایل بیشتر به مهاجرت به
مناطقی را دارند که قوانین زیستمحیطی به دلیل پایین
بودن درآمد کمتر است مهاجرت نمایند .کشورهای در
حال توسعه نیز در جریان سرمایهگذاریهای رقابتی این
صنایع و مهاجران همراه آن را میپذیرند و به
آلودهکنندگان و دارندگان صنایع آلودهکننده جهان
تبدیل میشوند؛ بنابراین کشورهای توسعه یافته مزایای
کیفیت محیطزیست را که پیامد تجارت آزاد است را به
دست میآورند درحالیکه کشورهای درحالتوسعه این
مزایا را از دست میدهند.
نویسنده نهایتاً نتیجه میگیرد که جهانیشدن به
کشورهای توسعه یافته در کاهش آلودگیها کمک
میکند اما آلودگی را در کشورهای رو به توسعه افزایش
میدهد.
مطالعهی سانگ باوم شین در ( )7110با «عنوان
جهانیشدن اقتصاد و محیطزیست در چین» یک
مطالعه موردی مقایسهای از شهرهای شنیانگ و دالیان
در چین بررسی اثرات مثبت جهانیشدن اقتصاد بر
محیطزیست در دو شهر شنیانگ و دالیان چین
میپردازد .در این مطالعه تمرکز بر مقایسه دو شهر
دالیان و شنیانگ ازنظر کیفیت محیط است .شهر دالیان
به دلیل اقتصاد باز و ارتباطات بینالمللی و تجاری
وضعیت زیستمحیطی بهتری را تجربه میکند.
نویسنده معتقد است که شهر دالیان سازمانهای
حفاظت از محیطزیست را زودتر از شهر شنیانگ
گسترش و توسعه داده است و تنظیمات و قوانین

02

زیستمحیطی دقیقی را برای جلوگیری از تخریب
محیطزیست از شرکتهای خارجی اخذ نموده است.
این شهر به دلیل باز بودن شرایط اقتصادی (روابط
اقتصادی با شرکتهای خارجی) میتواند انواع
سیاستهای زیستمحیطی را اعمال کند .این شهر
بهواسطهی روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای
پیشرفته و شرکت چندملیتی فرصت بهرهمندی و
آشنایی و تطابق با نهادهای سیاسی جدید را به دست
میآورد .سرمایهگذاری مستقیم خارجی که پیامد
تغییرات اقتصادی و سیاسی است بهعنوان یک
استراتژی برای مقابله با خسارات احتمالی
زیستمحیطی است.
مکانیسمهای ارتقای استاندارد موانع سبز ،الزامات
زیستمحیطی چندجانبه ،موافقتنامههای تجاری و
بینالمللی و پیمانهای زیستمحیطی از دیگر مزایای
وجود اقتصاد باز و روابط تجاری در شهر دالیان است.
سانگ باوم معتقد است که شرکتهای خارجی ادراک
بازیگران محلی را به سمت بهبود حفاظت محیطزیست
و توسعه اقتصادی سوق میدهند .از سوی دیگر
تجارتهای آزاد و بینالمللی افزایش درآمد را به همراه
دارد که افزایش درآمد خود منجر به بهبود وضعیت
محیطزیست در شهر دالیان شده است.
نهایتاً سانگ باوم اثرات جهانیشدن اقتصاد را برای
محیطزیست مثبت ارزیابی میکند و بیان میدارد که:
پیامد سیاستهای جهانیشدن اقتصاد برای کشورهای
درحالتوسعه مفید است ارتباطات و تجارتهای خارجی،
شبکههای سازمانهای غیردولتی محیطزیست ،میتواند
مکانیزمهای مؤثری برای تقویت تالشها برای حفاظت
از محیطزیست در کشورهای درحالتوسعه باشد ،آگاهی
بازیگران داخلی از خطرات و مزایای تجارت آزاد
میتواند به اتخاذ استراتژیهای بهتر منجر شود.
تحلیل فضای مفهومی و نظری پژوهش
مفهوم گرایش :تبیین تأثیر جهانیشدن ارتباطات بر
گرایش به حفظ محیطزیست بهعنوان یک عامل
آگاهیبخش و شناختی (اطالعات و شناخت در مورد
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موضوع) را میتوان با تئوری گرایش آغاز کرد .دلیل
انتخاب تئوری گرایش برای تبیین موضوع تحقیق را
اینگونه میتوان بیان داشت که «شناخت آگاهی،
نگرشها و رفتارهای اجتماعی فرهنگی از اساسیترین
نیازهای بنیادی در امر برنامهریزی فرهنگی و پیگیری
تحوالت آن در آینده است (محسنی .)1826 ،همچنین
توجه بسیار زیاد به گرایش به این نکته برمیگردد که
گرایش زمینهی رفتار است .بهعبارتدیگر نوع و شدت
گرایش و تمایل به پدیده ،شیء یا شخصی ،عملکرد
فرد در خصوص آن پدیده ،شخص یا شیء را تا حد
زیادی تحت تأثیر قرار میدهد» (شریفی .)1821 ،از
سوی دیگر گفته میشود :گرایش یک آمادگی ذهنی
برای یک عمل است یعنی ترکیب شناختها،
احساسها و آمادگی برای عمل نسبت به یک چیز
معین ،فکر ،احساس و نحوهی دلخواه رفتار نسبت به
یک موضوع گرایش را به وجود میآورند .تمایل فرد به
انجام آن رفتار را هنجار ،عادتها ،آگاهی ،اطالعات و
 ...را تعیین میکنند (ماری هایدی.)7111 ،
اجزای گرایش را احساس یا عاطفه ،شناخت و ارزیابی و
رفتار تشکیل میدهند (شکرکن .)1827 ،جزء احساسی
یا عاطفی گرایش شامل احساسات مثبت و منفی،
خوشایند یا ناخوشایند در رابطه با موضوع گرایش است.
مؤلفه شناختی باور ذهنی و فکری فرد است که یکچیز
به چه علت خوب یا بد است .جزء شناختی آگاهی فرد
دربارهی یک پدیده است که این آگاهی میتواند درست
باشد یا غلط .بهعبارتدیگر «باورهایی است که شخص
در مورد موضوع گرایش دارد ،باورها و اطالعات
شناختهایی هستند که فرد راجع به موضوع گرایش
دارد» (شکرکن .)1827 ،فیش باین و آیزن دو تن از
نظریهپردازان برجسته درزمینهی مقوله گرایش معتقدند
که اطالعاتی که شخص در معرض آن قرار میگیرد در
شکل دادن به گرایشهای فرد مؤثرند زیرا شکلگیری
گرایشها در ابتدا بهصورت یک فرآیند یادگیری آغاز
میشود ،بهنحویکه شخص در معرض اطالعات و
تجربههای مربوط به یکشی یا موضوع قرار میگیرد.
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عملکرد ارتباطات جهانی
منابع اطالعاتی که فرد در معرض آن قرار میگیرد و از
طریق آن آگاهی فرد افزایش و ارتقا مییابد و به
عبارتی منابع اطالعاتی که فرد به آنها دسترسی داشته
و از آن بهرهمند میگردد نقش مهمی در افرایش آگاهی
فرد دارد .در این میان رسانههای ارتباطی از جمله
رسانههای نوین الکترونیکی یکی از منابع مهم در
ایجاد ،ارتقا و افزایش آگاهی افراد است« .چنانچه
درست باشد که رسانههای همگانی برجهت دادن به
گرایشها و رفتارهای عامه یا شدت بخشیدن به آنها
تأثیر ناچیزی دارند ،باید دانست که با برنامهریزیهای
زمانبندی شدهی خود در عرصهی رخدادها ،موفق
میشوند بر گرایشهای مردم به موضوعهای مختلف
تأثیر بگذارند» (گیدنز.)1839 ،
گیدنز توسعهی رسانههای الکترونیکی را عامل ایجاد
ارزشهای نوینی میداند که انسانهای عصر حاضر و
برخوردار از این رسانهها را با انسانهای اعصار گذشته
متفاوت میسازد .رسانههای الکترونیکی و پیشرفتهی
امروزی جهان گسترده را به هم میپیوندد« .دنیای حاضر
به صورت دنیایی واحد با چارچوب تجربی همسان درآمده
است و البته در همین دنیا اشکال تازهای از پاره پاره
شدنها و پراکندگی به چشم میخورد» (گیدنز.)1823 ،
«درواقع توسعهی ارتباطات بستری را فراهم آورده است
که در آن پدیدهها برد جهانی مییابند .بهرهمندی
پدیدههای مختلف از فناوری ارتباطات این امکان را فراهم
میکند که در عرصههای جهانی خود را عرضه کنند و یا
حتی برجهانیان تحمیل کنند( ».سوری .)1831 ،جهانی
شدن پدیدهای قدرتمند است که باعث گسترش دانش و
آگاهی میشود .دانش و آگاهی باعث پردازش تئوریهای
زیست محیطی در عرصهی منطق و استداللهای علمی
خواهد شد که در آن عرصه تئوریهای زیست محیطی
بهدوراز افراط وتفریط در جهت ارتقا دید زیست محیطی
در جهان خواهد بود .اگر جهانی شدن حاکمیت مطلق
دولت را تهدید میکند اما برای مسائل زیستمحیطی،
یک فرصت تازهای جهت افزایش همکاری و مالحظات
زیستمحیطی ایجاد میکند( .لوالن ایو.)1828 ،
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ارتباطات و محیطزیست
وسایل ارتباطات جمعی و رسانهها بهعنوان منابع
اولیهی اطالعات نقطه شروع برای بسیاری از مباحث
در مورد آگاهی عمومی و نگرانیها در مورد
محیطزیست است( .هنسن.)7119 ،
تردیدی نیست که نقش رسانهها و ارتباطات در افزایش
آگاهی در مورد محیطزیست از جایگاه ویژهای برخوردار
است .دور از واقعیت نیست که ما بخشی از رشد و ارتقا
ادراک عمومی را در کلیه زمینهها مرهون خدمات
رسانهها و ارتباطات برشماریم.
تهییج ،ترغیب و تشویق افکار عمومی در مخالفت یا
موافقت با سیاست یا برنامهای ،مهمترین سالح در
یکی دو قرن گذشته در دست سیاستمداران بودهاند .با
گسترش ارتباطات رسانهای گروههای مختلف ،سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و حتی طرفداران
محیطزیست بهگونهای از آن برای پیشبرد خواستههای
خود استفاده کردهاند« .رسانهها در انتقال اطالعات و
دستاوردهای اطالعاتی در حقیقت بهعنوان پل ،شکاف
بین جامعه و دانش را پر میکند»( .کاپور.)7111 ،
افکار عمومی جهان از منابع مهم حمایت از
محیطزیست است .قدرت افکار عمومی درکمیتهها،
جنبشها و موسسههای دفاع از محیطزیست متبلور
میشود که هدفشان درخواست اجرای قوانین و یا دادن
پیشنهاد تازه برای نگهداری از انسانها و موجودات
است .البته قسمت اعظم موفقیت نهضتهای
محیطزیست از این واقعیت ناشی میشود که این
نهضتها بیش از هر نیروی اجتماعی دیگری ،به
بهترین نحو قادر به سازگاری با شرایط ارتباطات و
تجهیز و بسیج در پارادایم نوین تکنولوژی بوده است.
(دبیری و واحدناوان.)1861 ،
تردیدی نیست که از بدیهیترین تأثیرگذاران بر آموزش
و تنویر افکار عمومی در نگهداری از محیطزیست،
رسانهها هستند .ازآنجاییکه بیشتر رسانههای جمعی
موردتوجه عموم هستند و مردم ،پارهای از اوقات شبانه
روز خود را به مطالعه ،دیدن و یا شنیدن اطالعات و
اخبار منعکس شده در آنها اختصاص میدهند ،بنابراین
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سریعترین ،مطمئنترین ،قابل دسترسترین و
تأثیرگذارترین ابزار در جهت ،اشاعه فرهنگ حفاظت از
محیطزیست و آموزش و تنویر افکار عمومی رسانههای
جمعی هستند .برخی از اندیشمندان معتقدند ،با استفاده
از رسانهها ،بهراحتی میتوان یک جریان فکری به
وجود آورد بنابراین رسانهها میتوانند بهعنوان یکی از
مهمترین راهبردها و استراتژیها در امر حفاظت از
محیطزیست ،فرهنگسازی و نهادینه کردن فرهنگ
نگهداری از محیطزیست ایفای نقش کند .باید اعتراف
کرد که رسیدن به توسعه پایدار در سایه توسعه فرهنگ
عمومی امکانپذیرتر است با همکاری رسانهها شاهد
ارتقای سطح فرهنگ عمومی مردم خواهیم بود تا نتایج
مطلوب بهدستآمده آورده و به قسمت توسعه پایدار
هدایت شویم از همین رو اهمیت رسانهها در داشتن
آیندهای بهتر و رسیدن به توسعهای پایدار بسیار پررنگ
است .با پدیده جهانیشدن و حرکت تندتر به سمت
دهکده جهانی و ایجاد بازارهای گسترده و متنوع
میتوان با ایجاد رابطه دوسویه با رسانهها و
محیطزیست در جهت توسعه پایدار گام برداشت.
(همان).
نظریه جهانیشدن محیطزیست
در دهههای  1631و  1661بود که مفهوم «محیط
جهانی» تثبیت شد .با بروز مسائل زیستمحیطی مانند
انقراض انواع جانوران و گیاهان ،گرم شدن هوای زمین،
سوراخ شدن الیهی اوزون -که مسائلیاند با دامنهی
جهانی گرچه ممکن است خاستگاه آنها حتماً جهانی
نباشد -مصداق کامل پیدا کرد .مفهوم محیط جهانی به
درونمایهی اصلی نظریهپردازی اجتماعی دربارهی
جهانیشدن تبدیل شده است و در کنار آن مفاهیم
«اقتصاد جهانی»« ،ارتباطات جهانی» و «دهکدهی
جهانی» قرار دارند .همانگونه که محیط جهانی در
میان نقاط و مردم دور از هم شبکهی جهانی روابط
اجتماعی -اقتصادی میآفریند ،محیط جهانی نیز بیانگر
سطح دیگری از رابطه متقابل میان مردم و مکانهای
دور از هم است .برخی مسائل محیطی ،همچون بازار
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آزاد جدید اقتصاد جهانی ،به مرزهای ملی محدود
نمیشوند (بری.)1831 ،
یکی از مهمترین جنبههای جهانی شدن پیوند مسائل
محلی با مسائل جهانی است .حقوق بشر ،با این
استدالل که هر فردی عضوی از جامعهی بشریت است.
تک تک افراد را بهکل بشریت پیوند میزند .مسئلهی
دیگر مربوط به کرهی زمین که به همین اندازه مؤثر
است ،مسئلهی طرفداری از محیطزیست است که
روشهای زندگی را با شرایط فیزیکی سیارهی زمین
مربوط میکند (واترز.)1826 ،
بحث جهانی شدن رابطهی قوی و مستقیمی با سالمت
و پاک نگهداشتن محیطزیست دارد .اگر مسائل فرهنگی،
سیاسی و اقتصادی جریان جهانیشدن با سؤاالت
متفاوت و بدون پاسخی روبهرو هستند ،حفاظت از
محیطزیست ،طبیعت و منابع طبیعی دچار این سؤاالت
نیستند و تکلیفشان کامالً مشخص است و بایستی
جهانی بشوند و با دید جهانی به آنها نگریسته شود.
هابرماس در این زمینه مینویسد :فرسایش محیطزیست
و اعتماد ناپذیر فناوری عالی مخاطرات تازهای آفریده
است که به مرزهای ملی بیاعتنا است« .چرنوبیل»،
«حفره اوزن» و «بارانهای اسیدی» ازجمله حوادث و
تحوالت اکولوژیکیاند که دارای چنان دامنه و حدتی
هستند که نمیتوان از درون چارچوبهای ملی به آنها
پرداخت ،از همین رو اینها ظرفیت دولتهای منفرد را
در حفظ نظم داخلی از کار میاندازند .هیچ اشکالی ندارد
که اقتصاد ،سیاست یا فرهنگ جهانی بشوند یا نشوند،
چون جهانی نشدن آنها ضرری به جامعه و افراد آن
نمیزند .درنهایت ازآنچه هست بدتر نخواهد شد؛ اما چرا
محیط زیستی که از تمامی آنها واجبتر ،مهمتر و
حساستر است موردتوجه نیست؟ چرا انسان به محیط
زیستی که سؤال نمیکند و اتفاقاً بسیار حرف گوش کن
نیز هست بیتوجه است؟ (اسالم زاده.)1837 ،
جهانی شدن تنها عامل مشوق ظهور دانش
محیطزیست گرا نیست ،اما گسترش روابط فوق
قلمروی نقش مهمی در آن داشته است .به ویژه
تغییرات زیستمحیطی جهانی موجب تقویت آگاهی از
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آسیبهایی شده است که عقلگرایی انسان محورانه
ممکن است ایجاد کند .در اثر تحوالت رخداده (مثل
تغییرات آب و هوایی و از دست رفتن تنوع زیستی) که
راه گریزی برای آن بهجز ترک کردن کرهی زمین
وجود ندارد ،درک وابستگی انسان به شرایط
زیستمحیطی تقویتشده است .بهعالوه ،برخی از
اشخاص به دلیل نامعقول بودن بسیاری از فعالیتهای
اقتصادی جهانی از دیدگاه بومشناختی به تفکر
محیطزیستی روی آوردهاند (شولت.)1839 ،
ردیابی توجه گیدنز به موضوع محیطزیست را میتوان
از تحلیل وی دربارهی جهانیشدن نیز دریافت .گیدنز
مسائل زیستمحیطی را حاصل صنعتگرایی میداند
که نتیجهی آن دگرگونیهای بالفعل و بالقوه
زیستمحیطی است که بر روی سیارهی زمین رخ
میدهد و هیچکس از تأثیر آن برکنار نیست .گیدنز
معتقد است که در دنیای نو و دنیای جهانی که در پی
فشرده شدن زمان و مکان پیوندی میان محلی و جهانی
پدید آمده مسئله محیطزیست ملموسترین تجربههای
جهانیشدن است .سیاستهای زیستمحیطی تنها برآمد
خطرهای زیستمحیطی که وجود آنها هر دم بیشتر
حس میشود نیست .بلکه تقاضای دم افزون برای
اخالقی کردن دوبارهی نظامهای انتزاعی سازماندهی
اجتماعی که دیگر در هیچ شیوهی معنیداری برای
عالقهمندان آن در نظر گرفته نمیشود نیز آنرا تغذیه
میکند .بدین ترتیب ،گیدنز توجه دمافزون به
موضوعهای زیستمحیطی و بروز سیاستهای
زیستمحیطی را پیشرفتهایی میداند که آشکارا،
ازلحاظ مطرحشدن پرسشهای اخالقی دربارهی نظم
اجتماعی نو و نهادها اصول اخالقی آن ،اخالقیاند (بری،
.)1831
فرضیات تحقیق
به نظر میرسد بین میزان استفاده از ارتباطات در بعد
جهانی و افزایش آگاهی برای حفظ محیطزیست رابطه
وجود دارد.
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به نظر میرسد بین میزان استفاده از ارتباطات در بعد
جهانی و گرایش افراد در قبال حفظ محیطزیست رابطه
وجود دارد.
به نظر میرسد بین آگاهی زیستمحیطی و گرایش به
حفظ محیطزیست رابطه وجود دارد.
به نظر میرسد بین تحصیالت افراد و میزان استفاده از
منابع ارتباطات جهانی رابطه وجود دارد.
به نظر میرسد بین جنسیت افراد و میزان استفاده آنان
از منابع ارتباطات جهانی رابطه وجود دارد.
به نظر میرسد بین نوع شغل و میزان استفاده افراد از
منابع ارتباطات جهانی رابطه وجود دارد.
به نظر میرسد بین میزان درآمد افراد و میزان استفاده
از منابع ارتباطات جهانی رابطه وجود دارد.
روش پژوهش
این پژوهش با استفاده از روش پیمایش انجامشده
است .همچنین بر اساس چارچوب نظری ،متغیرها و
شاخصهای مسئله تعیین و از طریق پرسشنامه
اطالعات جمعآوری شد .با توجه به اینکه واحد تحلیل،
بر اساس ماهیت مسئله ،شهروندان فرد است ،جامعه
آماری این بررسی را شهروندان شهر تهران تشکیل
دادهاند.
با توجه بهاینعلت برآورد دواس از حجم نمونه توسط
پارهای از ویژگیهای جمعیت و میزان خطای
نمونهگیری ،نمونهای با تعداد  722نفر برای جمعآوری
اطالعات مناسب تشخیص داده شد (دواس.)1833 ،
شیوه نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای با حجم
متناسب است.
در این پژوهش از پرسشنامهی محقق ساخته استفاده
شده که از دو بخش اصلی تشکیل شده است .بخش
اول شامل گویههایی است که میزان دسترسی و
بهرهمندی از ارتباطات جهانی را میسنجد و قسمت
دوم نیز گرایش به حفظ محیطزیست را مورد سنجش
قرار میدهد .سؤاالت به صورت طیف لیکرت و بسته
طراحیشده است .با توجه به این تعریف برای
اندازهگیری اعتبار ابزار سنجش از اعتبار محتوایی و
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صوری با استناد به سخنان و دریافت اتفاق نظر آنان در
خصوص شاخصهای تعیینشده به دست آمد .برای
تعیین میزان پایایی در این پژوهش از آمارهی آلفای
کرونباخ نرمافزار  SPSSبهره جستیم که ضریب
پایایی (روایی) کل طیف را مشخص میکند که آلفای
کرونباخ پرسشنامه برابر با  31بوده است.
تعریف نظری مفاهیم
فرانک وبستر در کتاب نظریههای جامعهی اطالعاتی
خود جهانیشدن ارتباطات را چنین تعریف کرده است:
«شکلگیری محیطی نمادین که به سراسر کره
دسترسی دارد و تا حد بسیار زیادی توسط شرکتهای
فراملی و رسانهای سازماندهی شده است»( .وبستر،
.)1831
ارتباطات جهانی نیز چون ارتباطات الکترونیک باواسطه
و رسانهای است که بیشتر در قالب اینترنت و سایر
رسانههای اطالعاتی است پس در فضای نوین حاکم بر
جهانیشدن ارتباطات ،شرایط و وضعیتی است که در آن
ابزارهای ارتباطی نوین چون اینترنت فعالیت میکند،
زمان بیزمان و همزمانی ،اینجا و همهجایی ،ازجاکنده
شدن و بیمکانی ،فضای المکانی ،فشردگی زمان و
مکان و ...از ویژگیهای زمان و مکان و...از ویژگیهای
شاخص فضای نوین است( .باقری طادی.)1831 ،
گرایش
گرایش گفتهای ارزیابیکننده است و چگونگی احساس
شخصی را به چیزی نشان میدهد و میتواند بهعنوان
یک نگرش و آمادگی برای پاسخگویی مطلوب یا
نامطلوب نسبت به اشیا ،اشخاص ،مفاهیم یا هر چیزی
تلقی شود( .آرمیچل.)1828،
گرایشها دربرگیرندههای فکر ،احساس و نحوهی
دلخواه رفتار نسبت به موضوع گرایش هستند ،ولی
آنچه در تعیین رفتار دلخواه دخالت دارند .عبارتاند از:
تمایل افراد به انجام آن رفتار ،هنجارهای اجتماعی،
عادتهای پیامدهای مورد انتظار رفتار ،تجارب پیشین و
تأثیر انتظار است در موقعیتهای قبلی( .شکرکن،
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 .)1827گرایش دارای سه بعد عاطفه ،شناخت و رفتار
است.
محیطزیست
محیطزیست دستکم به معنای امروز آن در بسیاری از
زبانها یک اصطالح نو و تازه است و سلیقهی کاربرد
آن به قرن نوزدهم بازمیگردد و این اصطالح از آغاز
دههی  1691کاربرد پیوسته پیداکرده است.
محیطزیست یعنی محیطی که بشر در آن زندگی
میکند یعنی کرهی زمین و فضای پیرامون.
رنه ماهو محیطزیست را اینگونه تعریف میکند:
«محیطزیست تقریباً همهچیز را در برمیگیرد ،هم
انسان هم طبیعت و هم روابط بین این دو را شامل
میشود و در کلیه فعالیتهای بشر تأثیر دارد و ضمناً از
آن متأثر میشود و در یک تعریف کلی محیطزیست
عبارت است از مجموعه شرایط بیرونی که در طول عمر
یک موجود زنده همانند انسان بر او اثر میگذارد و یا از
او اثر میپذیرد» .تعریف دیگر از مقدمه بیانیه کنفرانس
سازمان ملل درباره محیطزیست و انسان در سال 1627
در استکهلم است که به دولتها اعالم میکند« :انسان
مخلوق و شکلدهندهی محیطزیست خوداست ،این
عبارت بهمعنی آن است که محیط زیستی که به دست
انسان ساختهشده و نیز باید موردتوجه قرار گیرد
بهگونهای که آن را باید بخشی یا دستکم جز اصلی
محیط طبیعی بهحساب آورد .بهطور سادهتر
محیطزیست را میتوان اینگونه تعریف کرد :آنچه
فرایند زیستن را احاطه کرده و با آن در کنش و واکنش
متقابل است»( .دبیری.)1829،
حفظ محیطزیست
به هرگونه عملیاتی که برای نگهداری وصیانت از
محیطزیست ،منابع طبیعی و یا جلوگیری از تخریب
آنها و نیز روشهایی که برای کنترل عناصر تخریب
محیطزیست و سرانجام نظارت بر حفظ آن صورت
میگیرد حفاظت از محیطزیست گفته میشود.
(ویکیپدیا).
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یافتههای پژوهش
الف )1-ویژگیهای جمعیتی نمونه :تعداد  % 00از
پاسخگویان را زنان و تعداد  %19از پاسخگویان را مردان
و میانگین سنی آنان  83/81بوده است 73/8 .درصد
(بیشترین فراوانی) از پاسخگویان سطح تحصیالت تا
مدرک لیسانس و  %7درصد (کمترین فراوانی) از
پاسخگویان بیسواد بودهاند %81.درصد پاسخگویان
مشاغل طبقهی باالی جامعه %11،درصد از پاسخگویان
مشاغل طبقهی متوسط و  %71درصد پاسخگویان نیز
مشاغل رده پایین را اشغال نمودهاند .میانگین درآمد
جمعیت نمونه  11301111ریال بوده است.
الف )2-نتایج توصیفی متغیر وابسته
الف )1-2-گرایش به حفظ محیطزیست
مجموعاً  76/3درصد افراد پاسخگو گرایشهای
زیستمحیطی بسیار پایینی داشتهاند .بیشترین میزان
گرایش ،گرایش شناختی به میزان  09/1است .کمترین
میزان شناخت ،شناخت عاطفی به میزان  71/06است.
میانگین گرایش شناختی به میزان  81/8است .مطالعه
دادهها در این حوزهها نشان میدهد که منابع آگاهیبخش
و به دنبال آن شناخت افراد را تقویت میکند مجاری
مختلفی دارد (یکی از این منابع ارتباطات جهانی است) که
میزان شناخت افراد را ارتقا میبخشد.
الف )2-2-آگاهی
نتایج نشان میدهد که بیشترین آگاهی ،به میزان 11/0
است و کمترین آگاهی ،به میزان  1/9است .با توجه به
نتایج بهدستآمده میتوان ادعا نمود که آگاهی افراد در
قبال محیطزیست از مجاری مختلف اطالعاتی
افزایشیافته است.
ب) نتایج توصیفی متغیر مستقل
 )1میزان استفاده از ارتباطات جهانی
پاسخها نشان میدهد که حدود  91 /8درصد افراد به
اینترنت دسترسی داشته و از تارنماهای آن استفاده
مینمایند .در حدود  21/1افراد از منابع اطالعاتی
ازجمله رادیو و تلویزیون ،مجالت و مقاالت علمی
داخلی و خارجی استفاده میکنند.

04

همچنین بر اساس پاسخ افراد  11/2پاسخگویان به
ماهواره دسترسی داشته و به تماشای آن میپردازند.
حدود  02/2افراد اذعان داشتهاند که تجربه سفرهای
خارجی را داشتهاند.
ج) آزمون فرضیات
بررسی رابطه بین متغیرهای زمینهای و میزان
دسترسی به جهانیشدن ارتباطات
نتایج آزمون برای سنجش رابطه بین متغیرهای
زمینهای و دسترسی و بهرهمندی از جهانیشدن
ارتباطات نشان میدهد که :نتیجه آزمون فی با ارزش
 value=1/306و سطح معناداری  sig=1/711نشان
میدهد بین جنسیت و دسترسی به جهانیشدن
ارتباطات رابطه معناداری وجود ندارد( .فرضیه ششم).
آزمون پیرسون برای سنجش رابطه بین درآمد و
دسترسی به جهانیشدن ارتباطات نشان میدهد
که r=1/108:و سطح معناداری sig =1/060بنابراین
بین درآمد افراد و دسترسی به جهانیشدن ارتباطات
رابطه معنادار و مثبتی وجود ندارد( .فرضیه هفتم)
نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای آزمون
رابطه بین گروههای شغلی و دسترسی و بهرهمندی از
جهانیشدن ارتباطات نشان میدهد که F=7/729:و
سطح معناداری  sig=1/119است بنابراین بین
گروههای شغلی و دسترسی به جهانیشدن ارتباطات
رابطهای وجود ندارد( .فرضیه ششم) .همچنین نتایج
آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بین گروههای
تحصیلی و دسترسی و بهرهمندی از جهانیشدن
ارتباطات با مقدار  F=8/712و سطح معناداری =1/118
 sigبین گروههای تحصیلی و میانگین دسترسی به
جهانیشدن ارتباطات اختالف معنادار وجود دارد .آزمون
شفه نیز نشان میدهد که افراد با سطح تحصیالت
ابتدایی با افرادی که دارای سطح تحصیالت لیسانس و
فوقلیسانس و باالتر هستند ،افراد با سطح تحصیالت
ابتدایی با افراد دارای سطح تحصیالت لیسانس و
فوقلیسانس و باالتر ،افرادی که با سطح تحصیالت
راهنمایی هستند با افرادی که با سطح تحصیالت
لیسانس هستند ،افرادی که دارای سطح تحصیالت
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دیپلم هستند با افرادی که دارای سطح تحصیالت
لیسانس و فوقلیسانس و باالتر هستند در میانگین
دسترسی و بهرهمندی از جهانیشدن ارتباطات اختالف
معناداری دارند( .فرضیه چهارم)
رابطه بین میزان استفاده از ارتباطات در بعد
جهانی و گرایش به حفظ محیطزیست
(فرضیه دوم)
نتایج آزمون پیرسون بین رابطه جهاانیشادن ارتباطاات و
گرایش به حفظ محیطزیست (هار ساه بعاد گارایش کاه
شامل عاطفی ،شناختی و رفتاری است) با مقادار r=1/100
و سطح معناداری  sig=1/171نشاندهندهی وجود رابطاه
بین این دو متغیر است .همچنین آزمون پیرسون باا مقادار
 r=1/108و سااطح معناااداری  sig=1/171نشاااندهنااده
رابطااه مثباات و معنااادار و البتااه ضااعیف بااین دو متغیاار
جهانیشدن ارتباطات و گرایش عاطفی است .فرض وجاود
جهانیشدن ارتباطات با گارایش رفتااری (در هار دو بعاد
مداخله و مشارکت) رد شده است .همچناین فارض وجاود
رابطه معنادار بین جهانیشدن ارتباطات و گرایش شاناختی
رد میشود( .جدول )1
بررسی رابطه میزان استفاده از ارتباطات در
بعد جهانیشدن و آگاهی زیستمحیطی.
(فرضیه اول)
ضریب همبستگی پیرسون ( )r=1/71و سطح معناداری
 sig=1/111بین جهانیشدن ارتباطات و آگاهی
زیستمحیطی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
بهعبارتدیگر هر چه بهرهگیری از جهانیشدن
ارتباطات بیشتر باشد آگاهی زیستمحیطی نیز افزایش
پیدا میکند.
بررسی رابطه بین آگاهی زیستمحیطی و
گرایش به حفظ محیطزیست (فرضیه چهارم)
ضریب همبستگی پیرسون ( )r=1/112نشان مای دهاد
بااین آگاااهی زیسااتمحیطاای و گاارایش بااه حفااظ
محیطزیست رابطه مثبت ،باال و معناداری وجود دارد .به
همین ترتیب ضاریب همبساتگی پیرساون ()r=1/981
نشان دهنده رابطه باال ،مثبت و معناادار باین دو متغیار
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آگاهی زیستمحیطی و گرایش شناختی اسات .ضاریب
همبسااتگی پیرسااون ( )r=1/019نشاااندهنااده رابطااه
مثبت ،باال و معنادار بین دو متغیر آگاهی زیستمحیطی
و گرایش رفتاری اسات .ضاریب همبساتگی پیرساون
( )r=1/761نشان دهنده رابطه مثبت ،متوسط و معناادار
بین دو متغیر آگاهی و گرایش عااطفی اسات .ضاریب
همبستگی پیرسون باا مقادار ( )r=1/031نشااندهناده
رابطه مثبت ،نسبتاً باال و معنادار باین دو متغیار آگااهی
زیسااتمحیطاای و رفتااار مشااارکتی اساات .همبسااتگی
پیرسون ( )r=1/738رابطه مثبت ،متوسط و معنادار بین
دو متغیر آگاهی زیستمحیطی و رفتار مداخلهای نشاان
می دهد .بدین ترتیاب نتاایج باهدسات آماده از آزماون
پیرسااون نشااان ماایدهااد کااه هرچااه میاازان آگاااهی
زیست محیطی افاراد افازایش یاباد گارایش باه حفاظ
محیط زیست (در ابعاد چندگانه آن) افزایش پیدا میکند.
(جدول )7
تحلیل رگرسیون
در این روش ،با اطالعاتی که از مجموعه متغیرهای
مستقل وجود دارد ،مقادیر متغیر وابسته پیشبینی
میشود .ضرایب رگرسیون غیراستاندارد ( )bبه اثر
مشترک متغیرهای مستقل ،اشاره دارند؛ یعنی مقدار
تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را زمانی که تمام
متغیرهای مستقل دیگر در معادله حضور دارند را نشان
میدهد (دواس)717 :1829 ،؛ اما مقادیر ضرایب
استاندارد ( )Bبرای ارزیابی اثر نسبی هر یک از
متغیرهای مستقل بهطور جداگانه به کار میرود (همان،
 .)711تبیین کلی متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل
نیز بهواسطه ضریب همبستگی چند متغیره ()R2
مشخص میشود( .جدول )8
جدول نشان میدهد که متغیر ارتباطات جهانی در
سطح  66/6درصد ( ،) sig=./111متغیر آگاهی در
سطح  66درصد ( ) sig=./111معنیدار میباشند.
معادله رگرسیون را میتوان به شرح ذیل نوشت:
(77/81آگاهی)(1/161+ارتباطات جهانی)Y=12/006+گرایش
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اما قضاوت در مورد سهم و نقش هریک از متغیرهای
در تبیین متغیر وابسته را باید به مقادیر بتا واگذار کرد؛
زیرا این مقادیر استانداردشده بوده و امکان مقایسه و
تبیین سهم نسبی هریک از متغیرها را فراهم میسازد.
بر اساس بتای بهدستآمده برای جهانیشدن ارتباطات،
به ازای یک واحد تغییر در جهانیشدن ارتباطات
بهاندازه  1/811در انحراف معیار متغیر وابسته تغییر
ایجاد میشود .همچنین به ازای یک واحد تغییر در
انحراف معیار آگاهی بهاندازه  1/786در انحراف معیار
متغیر وابسته تغییر ایجاد میشود؛ بنابراین جهانیشدن
ارتباطات در تبیین متغیر وابسته بیشتر از سایر
متغیرهاست.
بحث و نتیجهگیری
همانطور که ذکر شد موضوع پژوهش بررسی تأثیر
جهانیشدن ارتباطات بر گرایش به حفظ محیطزیست
است .گرایشها و باورها درباره رابطه بین انسان و
محیطزیست ،تعیینکننده رفتارهای حفاظتی یا
چارچوبهای مرجعی هستند که هنگام تعامل با
محیطزیست از آنها استفاده میشود .در این رابطه
میتوان گفت که طرز فکر ما اولین چیزی است که
وارد محیط میشود و با شکلدهی چگونگی
ارزشگذاری اجزای مختلف زیستبوم ،چگونگی رفتار
ما با آن را تعیین میکند .لذا نوع رفتار ما با
محیطزیست تا حد زیادی به چگونگی درک ما از رابطه
خود به آن وابسته است اینکه ما چه شناختی از مسائل
محیط زیستی داریم ،چگونه برای محیطزیست ارزش
قائلیم ،تعیینکننده این است که نقش و عملکرد خود را
بر زمین و محیطزیست چگونه میبینیم و برای به
اشتراک گذاردن این منابع با دیگران ،چگونه رفتار
میکنیم.
در مورد گرایش به حفظ محیطزیست یافتههای
پژوهش حاکی از این هستند که گرایش افراد
موردبررسی که در سه سطح شناختی ،عاطفی و رفتاری
(در دو بعد مداخلهای و مشارکتی) موردسنجش
قرارگرفته است ،بهتبع افزایش بهرهمندی از ارتباطات
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جهانی میزان گرایش افراد به حفظ محیطزیست
افزایش مییابد.
نتایج آزمون پیرسون نشان دادهاند که بین دسترسای باه
جهانیشدن ارتباطات و گرایش به حفظ محیطزیسات باا
مقاادار آماااره پیرسااون  1/11و سااطح معناااداری 1/171
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد که بیانگر این نکته است
که با افزایش میزان بهرهمندی از ارتباطات جهانی میزان
گرایش های زیستمحیطی افراد افزایش مییاباد .نتاایج
آزمون بررسی رابطه بین آگاهی زیستمحیطی (متاأثر از
جهانیشدن ارتباطات) و گرایشهای زیستمحیطای نیاز
با مقدار آماره پیرسون  1/112و ساطح معنااداری 1/111
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همانطور که تئاوری
پارک ( )1663در ماورد تاأثیر افازایش داناش و آگااهی
زیسااتمحیطاای افااراد میاازان حمایاات و حفاظاات
محیطزیست از سوی افراد افزایش مییابد تأیید میشاود.
پارک معتقد است هنگامیکاه افکاار عماومی اطالعاات
بهتری در مورد مباحث محیطزیست باه دسات مایآورد،
چشمانداز بهتری از بهبود و توسعه مثبت نسبت به دفااع
از گرایشهای منفی وجود دارد .بیشاترین اهمیات تاأثیر
بهبود اطالعات و افزایش آموزشهاای زیسات محیطای
تغییر رفتار افراد است.
اما آنچه از آزمون فرضیات برآمد جهانیشدن ارتباطاات
و گرایشهای و البته آگاهی زیستمحیطی رابطه مثبت
و معناداری را نشان دادهاند .لوالن ،ایو ( )1828به دنبال
مباحثی که در مورد عوامل مؤثر بر حفظ محایطزیسات
مطرح میکند تأثیر جهانیشدن را به این عباارات بیاان
کرده است :در این میان جهانیشدن ارتباطات پدیدهای
قدرتمنااد اساات کااه باعااث گسااترش دانااش و آگاااهی
ماایشااود .دانااش و آگاااهی باعااث پااردازش تئااوری
زیستمحیطی در عرصهی منطق و استداللهای که در
آن عرصه تئوریهای زیستمحیطای باهدوراز افاراط و
تفریط در جهات ارتقاا دیاد زیساتمحیطای در جهاان
خواهد بود .اگر جهانیشدن حاکمیات مطلاق دولات را
تهدید میکند اما بارای مساائل زیساتمحیطای ،یاک
فرصت تازهای جهات افازایش همکااری و مالحظاات
زیستمحیطی ایجاد میکند.
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همچنان که گیدنز ( )1832بیان داشته است :منابع
اطالعاتی که فرد در معرض آن قرار میگیرد و از
طریق آن آگاهی فرد افزایش و ارتقا مییابد و به
عبارتی منابع اطالعاتی که فرد به آنها دسترسی داشته
و از آن بهرهمند میگردد نقش مهمی در افرایش آگاهی
فرد دارد .در این میان رسانههای ارتباطی ازجمله
رسانههای نوین الکترونیکی یکی از منابع مهم در
ایجاد ،ارتقا و افزایش آگاهی افراد است .چنانچه درست
باشد که رسانههای همگانی برجهت دادن به گرایشها
و رفتارهای عامه یا شدت بخشیدن به آنها تأثیر دارند،
باید دانست که با برنامهریزیهای زمانبندیشدهی
خود در عرصهی رخدادها ،موفق میشوند بر
گرایشهای مردم به موضوعهای مختلف تأثیر بگذارند.
همانطور که ذکر آن رفت ارتباطات و رسانهها یکی از
مهمترین وسایل در افزایش میزان آگاهی و شناخت و
گرایشهای زیستمحیطی هستند .اولین مباحث
زیستمحیطی برای اولین بار توسط رسانهها مدنظر
قرار گرفت .تحلیلگران محیطزیست برای خود قوانین
پیوستهای تعریف کردهاند و این افراد متخصص در حال
تجزیه و تحلیل پیچیدگیها و تغییرات شرایط جهان
هستند .آنها در تالشاند تا با بحث و تبادلنظر و به
کمک رسانه و وسایل ارتباطی به هدف بلندمدت خود
در جهت پایداری محیطزیست دست یابند .برای آنها
اتفاقات زیستمحیطی چیزی نیست که بهسادگی از آن
عبور کنند چه مشکالتی که محیطزیست ظاهراً به روند
توسعه وارد میکند و چه آن بخشی که محیطزیست
قربانی توسعه بیرویه صنعت میشود این تحلیلهای
زیستمحیطی موجب افزایش توجه عموم مردم میشود
آنها را درگیر مسائل محیطزیست میکند .درهرصورت
ممکن حساسیت افکار عمومی بهوسیله رسانهها و
ارتباطات برانگیخته میشود.
به نظر میرسد تجزیه و تحلیلهای رسانهای از
محیطزیست نقش اساسی حکمرانی مطلوب زیست
محیطی بر عهده دارد از همین رو عقالنیترین کار این

مطالعات رسانهای  /سال دوازدهم  /پاییز 1316

است که برای نگهداری از منابع و محیطزیست به
رسانهها و ارتباطات بها داده شود.
یافتههای پژوهش نشان داد که آگاهی تأثیر باالیی بر
گرایشهای زیستمحیطی دارد بنابراین پیشنهاد
میشود نهادها و دستگاههای متولی فرهنگ در آموزش
و آگاهی بخشی موضوع محیطزیست بذلتوجه داشته
باشند .بهجز شناخت و آگاهی حفاظت محیطزیست
نیازمند رفتارهای مناسب کنشگران اجتماعی است
بنابراین الزم است افراد در این زمینه مشارکت داده
شوند و بسترهای مشارکت فراهم شود و سعی در رفع
موانع شود .پژوهش حاضر که در شهر تهران
انجامگرفته است ممکن درزمینهی سنجش برخی
متغیرهای زمینهای با دیگر بخشهای کشور متفاوت
باشد بهعنوانمثال جنسیت متغیری است که در مناطق
دیگر و با در نظر گرفتن دیگر متغیرها همچون
تحصیالت ،شغل و درآمد و تأثیر آن بر گرایشهای
زیستمحیطی موردسنجش قرار گیرد .شاید بتوان گفت
شهر تهران به خاطر مناسب بودن بستر تحصیل و...
سنجش این متغیر واریانس نداشته باشد .همچنین
سنجش رابطه بین متغیرهای زمینهای و دسترسی به
منابع ارتباطی در دیگر مناطق هم پیشنهاد میشود.
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جدول  - 1ضریب همبستگی پیرسون متغیر مستقل با متغیر وابسته و مؤلفههای آن

جدول  - 2ضریب همبستگی آگاهی زیستمحیطی و گرایش به حفظ محیطزیست
متغیر وابسته

مقدار ضریب

سطح معناداری

گرایش

11/2

1/111

همبستگی و رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد.

گرایش شناختی

1/981

1/111

همبستگی و رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد.

گرایش عاطفی

1/761

1/111

همبستگی و رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد.

گرایش رفتاری

1/019

1/111

همبستگی و رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد.

گرایش رفتار مشارکتی

1/031

1/111

همبستگی و رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد.

گرایش رفتار مداخلهای

1/738

1/111

همبستگی و رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد.

جدول  - 3تحلیل رگرسیون گرایش

رابطه یا عدم رابطه
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The Impact of Globalization on the Tendency of Citizens to Protect the
Environment Experimental Communications Tehran Residents

Maryam Rezaei, Seyed Yaghoob Moosavi

Abstract
With increasing environmental pollution and ecosystem destruction, growing attention
and concern of the community understand the causes, consequences and ways to reduce
it. Several factors are involved in reducing threatening conditions above. This study
emphasizes the role of media and communication studies globalization tends to preserve
the environment among citizens living in the city of Tehran.The methodology of this
study is a survey. The number of 277 residents in three districts of Tehran, a city of five
and fourteen were selected. To analyze the data obtained from the correlation and
multivariate regression analysis were used. The findings of the analysis showed that the
correlation between the globalization of communications and tends to protect the
environment and there is a significant positive relationship.
Keywords: Environmental Protection, Globalization of Communications, Tendency to
Environmental Protection, Environmental Degradation, Environmental Pollution,
Communication Awareness.

