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چکیده
خشکی دریاچه ارومیه و تداوم آن میتواند زیانهای جبرانناپذیری را بر طبیعت ،اقتصاد،
ساخت جمعیتی و در کل موجودیت منطقه وارد سازد .از این رو پژوهش حاضر نیز ،با هدف
بررسی جامعهشناختی عوامل مؤثر بر ارتباط و پیوستگی شهروندان ارومیه با طبیعت دریاچه ارومیه
نگاشته شده است .روش تحقیق ،از نوع پیمایشی است .جامعهی آماری مورد مطالعه نیز شامل
کلیهی شهروندان  11سال به باالی شهر ارومیه میباشد که از این تعداد 383 ،نفر با استفاده از
فرمول کوکران و به روش نمونهگیری تصادفی مطبق انتخاب شدهاند .ابزار مورد استفاده در تحقیق
حاضر ،پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  spssاستفاده شده است .نتایج
تحقیق حاکی از آن است که متغیر ارتباط و پیوستگی شهروندان با طبیعت دریاچهی ارومیه با متغیر
سرمایهی اجتماعی و ابعاد آن رابطهی معنیداری داشته است .همچنین نتایج حاصل از تجزیه و
تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که متغیرهای مستقل باقی مانده در مدل رگرسیونی توانستهاند 23
درصد از تغییرات متغیر ارتباط و پیوستگی با طبیعت دریاچهی ارومیه را تبیین نمایند.
واژههای کلیدی :ارتباط و پیوستگی با طبیعت،دریاچهی ارومیه ،سرمایهی اجتماعی ،حقوق
شهروندی ،رسانه
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مقدمه
دریاچهی ارومیه ،بزرگترین دریاچهی خاورمیانه ،دومین دریاچهی حااوی آب شاور جهاان و
بزرگترین مکان زندگی آرتمیا در جهان میباشد که بنا به گفتهی کارشناسان و آمار و ارقام موجود
در این زمینه و مشاهدات شخصی محقق ،در معرض خطر خشکشدن میباشد .بر اساس آمار سال
دریاچه در سال  83بسیار پایینتر از حداقل نیاز بیولوژیکی دریاچه میباشد .پایینآمادن ساطآ آب
دریاچه باعث ایجاد شورهزار میشود که در شرایط فعلی منجر به ایجااد حادود  111هازار هکتاار
شوره زار شده است (ادارهی کل محیط زیست آذربایجان شرقی.)as.doe.ir:1383،
بنا به گفتهی کارشناسان ،با خشکشدن این دریاچه عواقب زیستمحیطی چون تبدیل دریاچاه
به شورهزار ،پاشیدهشدن نمک مانده از بقایای دریاچه به مناطق اطراف ،تهدیاد اراضای کشااورزی
استانهای همجوار (به خصوص آذربایجان شرقی و غربی) ،نابودی گونههاای حیاات زناده کاه از
طریق دریاچه به حیات خود ادامه میدهند و عواقب غیر قابل پیشبینی دیگر که میتواند باا خاود
داشته باشد ،منطقه را در بر خواهد گرفت .همچنین ،در کنار عوامل طبیعی ،کلیهی سااکنین منااطق
اطراف دریاچهی ارومیه به نوبهی خود در خشکشدن این دریاچه تأثیر دارند و از هر گوناه تغییار
اقلیمی در این دریاچه و از جمله خشکشدن آن تأثیر خواهند دید .مسئلهای کاه در کناار خشاک
شدن دریاچهی ارومیه میتواند مطرح شود ،بیتوجهی مردم به این بحران و مهمندانستن آن اسات.
این حالت بیتوجهی میتواند ناشی از دید انسانمحورانه و جدادیدن انسانها از طبیعت باشد(بری:
 .)111 :1381بنابراین با برداشتن مرزهای ذهنی بین انسان و طبیعت و تأثیر متقابل حیاات ایان دو
به همدیگر ،میتوان بیگانگی بین موجود بشری و طبیعت را برداشات و باا همااهنگی بیشاتری در
مسیر حفظ آهنگ طبیعت و مقابله با بحرانها گام برداشت.
ارتباط و پیوستگی با طبیعت و به طبع آن گرایش به مشارکت در جهت حفظ آن ،باعث کاهش
بیگانگی از طبیعت و رهایییافتن از دیدگاه انسانمحوری در برخورد با محیط زیست و گرایش باه
حفظ و نگهداری طبیعت و منابع طبیعی میشود .این امر از آنجاا اهمیات ماییاباد کاه در عصار
حاضر مسائل و مشاکتت ناشای از ماشاینیشادن زنادگی و سارعتگارفتن بایش از حاد رشاد
تکنولوژیکی ،به نظر میرسد که انسانها در کار و تولید و حتی تفریآ و خوشگاذرانی از طبیعات
فاصله گرفتهاند و در یک فضای انسانساخته زندگی مایکنناد .ایان دوری و بیگاانگی از طبیعات
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میتواند انسانها را نسبت به مسائل زیستمحیطی پیرامون آنها بیتفاوت کند و در باه کاارگیری
پتانسیل آنها در حفظ طبیعت و مقابله با بحرانها بکاهد.
ارتباط و پیوستگی یادشده بین انسان و طبیعت میتواند در مورد دریاچهی ارومیاه هام صاادق
باشد؛ به این صورت که مردم میتوانند باا ایان دریاچاه ارتبااط و پیوساتگی زیاادی داشاته و باا
در سطآ کنش فردی(صرفهجویی و عدم اسراف در محیط خانه و زندگی شخصی در مواردی مثل
مصرف آب ،تولیدات کشاورزی و صنعتی و ) ...و هم کنش جمعی(عضویت در  NGOهای محیط
زیستی ،آگاهسازی مردم و ) ...صورت پذیرد.
مسائل محیط زیستی یکی از مشکتت عمده در جهان مطرح است و در این زمینه بارای غلباه
بر این مشکتت  -که خشکی دریاچهی ارومیه یکی از آنهاست -انجام تحقیقاات در حاوزههاای
گوناگون دانش ضروری به نظر میرسد .در چنین شرایطی چنین به نظر مایرساد کاه در حاوزهی
جامعهشناسی محیط زیست در ایران  -به صورت عاام -و محایط زیسات دریاچاهی ارومیاه -باه
صورت خاص -تحقیقات جامعهشناختی کمتری صورت گرفته است .این در حالی است که باا رو
به خشکیرفتن این دریاچه ،پایداری محیط زیستی منطقهی اطراف دریاچه به خطر میافتد .کمباود
تحقیقات جامعهشناختی در این حوزه در حالی است که دریاچاهی ارومیاه دارای ارزش زیاادی از
ابعاد گوناگون در منطقه برخوردار است و مطالعاهی رابطاهی ماردم باا ایان دریاچاه و چگاونگی
ارتباطشان با آن میتواند کمک زیادی در برنامهریزیهای مربوط به این دریاچه بکند .در این میان،
مشارکت در نجات و بازگرداندن زیستبوم 1به حالت اولیه ،راهی است برای آماوزش شاهروندان،
تااا در محاایط طبیعاای اطااراف خااود درگیاار شااده و بااه حفااظ طبیعاات و فرهنااگ خااود
بپردازند(دوبسون.)11:2111،2
ناپایداریهای زیستمحیطی چیزی هستند که ناه تنهاا در ماورد دریاچاهی ارومیاه ،بلکاه در
نتیجهی فعالیتهای بشری در سراسر کرهی زمین در مورد پدیدههای زیستمحیطی در حاال روی
دادن هستند .به همین خاطر است که تضمین پایداری محیط زیسات در لیسات اهاداف توساعهی
هزاره جای گرفته است .این اهداف که در سال  2111میتدی در نشست رهبران جهان در ساازمان
ملل تعیین شد ،زمانبندی شده و قابل اندازهگیری هستند و باید تا سال  2111تأمین شوند(نورالهی
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و میری .)118 ،1381 ،فلذا ،تحقیق حاضر نیز در صدد پاسخگویی به سؤاالت زیار مایباشاد :اوالً؛
شهروندان شهر ارومیه تا چه حدی با طبیعت دریاچهی ارومیاه ارتبااط و پیوساتگی دارنادن ثانیااً؛
عوامل جامعهشناختی مرتبط با ارتباط و پیوستگی شهروندان شهر ارومیه کدامندن

مفهوم ارتباط و پیوستگی با طبیعت 1شامل احساس اهمیت فرد برای موجودات زندهی دیگر
بر روی زمین و درک ارتباط زندگی انسانها با آنها است .ویلسون )1383(2مطرح میکند که
انسانها ،بر پایهی تاریخ تکاملی ،دارای یک نیاز درونی برای ارتباط با سایر موجودات و اشیای
زنده میباشند .کلرت 3و ویلسون( )1333در فرضیهی بیوفیلیا 3این ادعا را میکنند که با توجه به
اینکه انسانها در تاریخ تکاملی خود ،نسبتاً دیر شروع به زندگی در شهرها -جدای از
طبیعت -کردند ،پس این امر که ما انسانها تمامی داشتهها و یادگیریهای خود از طبیعت را که در
بیولوژی ما نهفته است به فراموشی سپاریم ،غیر محتمل است .شواهد و مدارکی که برای اثبات
فرضیهی بیوفیلیا آورده میشود ،مواردی چون عمومیت داشتن فعالیتهای معطوف به محیط
بیرونی و طبیعت وحشی و رامنشده ،باغ وحشها ،فعالیتهای باغبانی ،روابط ما با حیوانات ،و
انس و ارتباط ما با چشماندازهای طبیعی میباشد ،اگرچه چنین کشش و جذبهی آشکاری نسبت
به طبیعت وجود دارد ،تغییرپذیری و تنوع قابل توجهی نیز در میزان و مقدار احساس ارتباط
اشخاص با طبیعت وجود دارد (نیزبت و همکاران.)318:2111 :1
در حال حاضر افراد جامعه با مشکتت زیستمحیطی در حال رشدی روبرو میباشند که به
ستمتی آنان و سیارهی زمین آسیب میرساند .گرمشدن زمین ،آلودگی هوا ،انقراض گونههای
حیوانی و دیگر مشکتت زیستمحیطی به خودی خود به وجود نمیآیند و انسانها نقش عمدهای
را در به وجودآمدن آنها بازی میکنند(نیزبت و همکاران .)111 :2113،در چنین شرایطی قطع
ارتباط با دنیای طبیعی 1ممکن است به نابودی سیارهی ما منجر شود .مقیاس«ارتباط و پیوستگی با
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طبیعت» 1به عنوان یک روشی مفید برای سنجش ارتباطات موجود بین انسان -طبیعت میباشد که
در آن بحثهای مربوط به نگرانی نسبت به محیط زیست 2و رفتارهای معطوف به حفظ طبیعت
بحث میشود(همان.)111،
اگرچه اهمیت ارتباط مردم با طبیعت اغلب ذکر شده است ،سنجش این ارتباط کار سختی بوده
همکارانش طراحی شده است .مفهوم  3NRشامل درک و فهم ارتباط متقابل بین انسانها و سایر
موجودات زنده بر روی کرهی زمین است .این مفهوم ،فهم و درک اهمیت تمامی جنبههای طبیعت
میباشد .حتی آن جنبههایی که از نظر زیباییشناختی برای انسانها جذاب نیستند(مثل عنکبوتها
و مارها) .باید گفت که  NRیک شبهصفت 3میباشد که در طول زمان و در شرایط مختلف ثابت
میباشد ،اگرچه در طول زمان ایستا نیست(نیزبت و همکاران .)118:2113،ارتباط و پیوستگی با
طبیعت دارای سه عامل است:
عامل اول ،احساس خود در ارتباط با طبیعت 1میباشد که یک تعریف و شناسایی درونیشده
را با طبیعت نشان میدهد که منعکسکنندهی احساسات و افکار یک نفر دربارهی ارتباط و
پیوستگی با طبیعت است ،مثتً جملهی «رابطهی من با طبیعت یک بخش مهم از هویت من است»،
نشاندهندهی این بعد است.
1

عامل دوم ،دیدگاه و دورنمای جهانی نسبت به طبیعت است که منعکسکنندهی جهانبینی
خارجی و بیرونی ارتباط و پیوستگی با طبیعت است .این عامل نشاندهندهی نگرانی از تأثیرات
اعمال انسانی بر روی تمامی موجودات زنده میباشد .برای مثال «نگهداری از طبیعت ضروری
نیست؛ زیرا طبیعت به اندازهی کافی قوی است تا بتواند خودش را از تأثیرات انسانی برهاند».
عامل سوم ،تجربهی فیزیکی 1طبیعت است .این عامل منعکسکنندهی نزدیکی فیزیکی با دنیای
طبیعی میباشد و نشاندهندهی درجهی عتقه به حضور در محیط بیرونی است .این عامل شامل
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گویههایی نظیر «من از بودن در طبیعت حتی در هوای بد لذت میبرم» میشود(نیزبت و
همکاران.)121:2113،
عامل اول یا احساس خود در ارتباط با طبیعت ممکن است مثل مفهوم «خود اکولاوژیکی »1در
نظر گرفته شود .این مفهوم نشاندهندهی این است که تا چه اندازه و باا چاه قادرتی اشاخاص باا
عامل دوم یا دیدگاه جهانی نسبت به طبیعت به این برمیگردد که تا چه اندازه رواباط شخصای
فرد با طبیعت در رفتارها و اعماال وی آشاکار مایشاود .عامال ساوم یاا تجرباهی فیزیکای هام
منعکسکنندهی نزدیکی فیزیکی با طبیعت است و کشش و جاذبهای را که افراد نسبت باه طبیعات
دارند ،نشان میدهد (همان.)132،
یکی از متغیرهای مورد بحث در پژوهش حاضر ،سرمایه اجتماعی 2میباشد .سرمایهی اجتماعی
شامل منابع مفید قابل دسترس برای کنشگران است که از طریق روابط اجتماعی آنها حاصل
میگردد و به یک فرد یا گروه اجازه میدهد تا شبکه پایداری از روابط کم و بیش نهادینهشدهی
آشنایی و شناخت متقابل را در اختیار داشته باشند(علیوردینیا و همکاران .)113 :1381،مفهوم
سرمایهی اجتماعی به مقامات و روابط گروهی یا شبکههای اجتماعی (دوستی و نظیر آن) مربوط
میگردد که فرد در درون آن قرار گرفته است و میتواند به نفع خود از آن استفاده کند(ممتاز:1383 ،
.)111
3

هانیفان نخستین نویسندهای است که از اصطتح سرمایهی اجتماعی استفاده کرده است .در نظر
او سرمایهی اجتماعی آن «چیزی» یا آن «پدیدهای» است که در روابط میان انسانها نهفته است و
سبب پدیدآمدن حسن نیت میان آنها میشود ،همدلی آنها را نسبت به یکدیگر برمیانگیزد.
هستهی اصلی اندیشهی هانیفان ،در واقع ،این است که میان «سرمایهی اجتماعی» و «رابطهی
اجتماعی» پیوندی درونی و تنگاتنگ وجود دارد و «سرمایهی اجتماعی» در درون «رابطهی
اجتماعی» نهفته و پنهان است(اجتهادی.)313-312 :1381 ،
براساس نظر بوردیو« ،3سرمایهی اجتماعی مجموعه منابع مادی یا معنوی است ،که به یک فرد
یا گروه اجازه میدهد تا شبکهی پایداری از روابط کم و بیش نهادینهشده آشنایی و شناخت متقابل
1
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را در اختیار داشته باشند» (فیلد .)31 :1388 ،بوردیو خاطر نشان کرد که برای حفظ ارزش
سرمایهی اجتماعی افراد ،باید بر روی آن کار شود.
رابرت پاتنام 1نیز ،معتقد است که سرمایهی اجتماعی اغلب محصول جانبی دیگر فعالیتهای
اجتماعی میباشد .این سرمایه به طور معمول در پیوندها ،هنجارها و اعتمادها تشکیل میشود و از
سرمایهی اجتماعی به صورت کتن نگاه میکند و سرمایهی اجتماعی را در رشد و توسعهی
اقتصادی کشور مؤثر میداند و به این لحاظ تعریف او جمعی بوده و سرمایهی اجتماعی را به منزلهی
دارایی گروهها و جوامع تلقی میکند(همان.)111 ،
در این میان ،سرمایهی اجتماعی زیستمحیطی در مدیریت پیامدهای جانبی منفی
زیستمحیطی ،تأثیرات مثبت زیادی دارد .در زیر به چهار مورد از مکانیسمهای این تأثیر پرداخته
شده است.
 نظارت اجتماعی بدون حضور قانون :پیرامون نقش نظارت سرمایهی اجتمااعی ،جااکوب 2معتقاداست سرمایهی اجتماعی شبکهی اجتماعی فشردهای اسات کاه در محادودهی شاهرهای قادیمی در
ارتباط با حفظ نظافت ،عدم جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیماتی که باه بهباود کیفیات زنادگی
میانجامد ،در مقایسه با عوامل نهادی رسمی مانند نیروهای حفاظتی و پلیس ،مسئولیت بیشتری را از
خود نشان میدهد .این سرمایه ،با افزایش سطآ آگاهی مردم در خصوص مسایل زیساتمحیطای و
فرهنگسازی اختقیات زیستمحیطی این امکان فراهم میشاود کاه تأخیرهاای فرهنگای در اماور
زیستمحیطی اصتح شود(توحیدینیا:1388 ،

.)111-113

 ایجاد اعتماد متقابل و تفاهم بر عدم ایجاد پیامدهای جانبی منفی زیستمحیطی :سرمایهیاجتماعی به منزلهی یک نظامنامهی عمومی غیر مکتوبی است که اختق شهروندی را تبیین میکند و
با وجود چنین نظامنامهای که اجرای آن از طریق عموم افراد جامعه مورد نظارت قرار میگیرد،
پیوندهای اجتماعی قوی ایجاد میشود که یکی از منافع آن انتظارات قابل اعتماد است که نصیب
افراد میگردد .لذا تشکیل سرمایهی اجتماعی زیستمحیطی اعتماد متقابل افراد به یکدیگر را افزایش
میدهد یعنی یک فرد را تا اندازهی بیشتری مطمئن میسازد که افراد دیگر ،حقوق زیستمحیطی او
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را رعایت کرده و اثرات خارجی منفی ایجاد نمیکنند و لذا او نیز در چهارچوب همین تفاهم
اجتماعی و اعتماد موجود به ایجاد این اثرات مبادرت نخواهد ورزید (همان).

 تشکیل تشکلهای حمایت از محیط زیست :رنانی معتقد است که سرمایهی اجتماعی منبع اصلیشکلگیری گروههای اجتماعی است و بدون حضور آن هیچ گروهی شکل نمیگیرد و در واقع هر
میتوان یکی از این گروههای اجتماعی دانست که حیطهی عمل بسیار گستردهای را در ارتباط با
محیطزیست دربرمیگیرد .بنابراین تشکلهای حمایت از محیط زیست نیز میتوانند با افزایش
هزینهی اقدامات آسیبرساننده به محیط زیست از ایجاد آنها بکاهند (همان).

 تأثیر سرمایهی اجتماعی زیستمحیطی بر اقدامات دولتی و قانونی :تشکیل سرمایهی اجتماعیزیستمحیطی در یک جامعه برای دستیابی به استانداردهای مطلوب زیستمحیطی به تنهایی کافی
نیست؛ در چنین شرایطی دولت با ابزارهای تشویقی و تنبیهی که از طریق وضع قانون در اختیار
میگیرد ،کیفیت عملیاتیشدن سرمایهی اجتماعی زیستمحیطی را بهبود میبخشد و از هنجارشکنی
زیست محیطی جلوگیری میکند(همان) .میتوان نتیجه گرفت که سرمایهی اجتماعی میتواند
سرعت انتقال اطتعات را در مورد پدیدههای گوناگون ،از جمله مسائل زیستمحیطی مثل
دریاچهی ارومیه را افزایش داده و فرد را در جریان مسائل مختلف ،از جمله مسائل زیستمحیطی
قرار دهد .بر این اساس میتوان گفت افرادی که دارای سرمایهی اجتماعی بیشتری هستند در مورد
پدیدههای گوناگون موجود در جامعه و محیط خویش آگاهتر و حساستر نسبت به دیگران
میباشند.
یکی دیگر از مفاهیم مرتبط با ارتباط و پیوستگی با طبیعت« ،حقوق شهروندی» است
(هزارجریبی و امانیان .)1-1 :1331،بر اساس نظریه ی حقوق شهروندی و ارتباط آن با موضوع
تحقیق می توان گفت که آگاهی به حقوق شهروندی مثل حقوق اجتماعی و حق رفاه ،حق نظارت
بر شهر ،حق شناخت ،حق مشارکت در مدیریت شهری و  ...می تواند رابطه ی مستقیمی با ارتباط
و پیوستگی با طبیعت داشته باشد .بر این اساس ،افرادی که پایگاه اقتصادی پایینی دارند ،آگاهی
کمتری از حقوق خود دارند و از طرفی از حقوق شهروندی برخوردار نیستند؛ لذا باید با آموزش
شهروندان و آگاهکردن آنان از حقوقشان در جهت ایجاد جامعهای بدون طبقه گام برداشت .طبقهی
کارگر با آگاهی از جایگاه خود با هم متحد شده و با انقتب سوسیالیستی به سرنگونی نظام
سرمایهداری به عنوان مانع احقاق حقوقشان میپردازند(همان.)1-1 :
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از نظر ماکس وبر نیز ،شهروندی به معنای توانایی مشارکت مردم در تصمیمگیری ،تنظیم
سیاستها و نیز شرکتداشتن در انتخاب رهبران بود و امتیازات ویژهی آنها شامل حق شهروندی به
انضمام انحصارات بازار ،حقوق تجارت آزاد ،جواز مبادله و حق کاهش داد و ستد رقابتآمیز،
مشارکت در امور قضایی و موقعیتهای ویژه برای مقاصدی چون اهداف نظامی بود .از نظر حقوق
شهروندان نبود ،بلکه ضامن مالکیت اربابی شهر به شمار آمد .بنابراین وبر بیشتر بر حق سیاسی
شهروندان مانند حق رأی و انتخاب نمایندگان توجه داشته است و مشارکت شهروندان را رکنی
اساسی در این زمینه میداند(هزارجریبی و امانیان.)1 :1331،
ت.اچ .مارشال 1سه نوع حق در ارتباط با حقوق شهروندی تشخیص داده است :حقوق مادنی،
سیاسی و اجتماعی .حقوق مدنی به حقوق فرد در قانون اطتق میشود که شامل آزادی افراد بارای
انتخاب محل زندگی ،آزادی بیان و مذهب ،حق مالکیت و حاق دادرسای یکساان در برابار قاانون
میباشد .حقوق سیاسی دومین نوع از حقوق شهروندی محسوب میگردد؛ مانناد حاق شارکت در
انتخابات و حق انتخابشدن .سومین نوع حقوق شهروندی که مارشال تشخیص میدهاد ،حقاوق
اجتماعی است .این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهرهمندشدن از یک حداقل استاندارد و رفاه
اقتصادی و امنیت مربوط میشود و شامل مزایای بهداشتی و درمانی ،تاأمین اجتمااعی در صاورت
بیکاری و تعیین حداقل سطآ دستمزد است .بر این اساس میتوان گفات کاه شاهروندان هنگاامی
میتوانند به توسعهی پایدار و تعادل پویای شهرشان برسند که بتوانند مدیریت شهر را مشاروط باه
اعمال حقوقی کنند که برخورداری انسانی از آنهاا فارض اسات (عبااس زاده .)23:1381،در ایان
راسااتا ،داشااتن آگاااهی بیشااتر منجاار بااه گاارایش بااه رفتارهااای حااامی محاایط زیساات و اعمااال
مسئولیتپذیرانه نسبت به محیط زیست میشود که این امر مایتواناد در ماورد آگااهی از حقاوق
شهروندی هم صادق باشد.
برایان ترنر 2شهروندی را به جای تعریف در چارچوب حقوق و تعهدات ،به صورت فرآیند
تصور میکند و شامل دو فرآیند برخورداری و فرایند محرومیت میداند .فرآیند برخورداری از طریق
باز تخصیص منابع ،موجب دستیابی شهروندان به منابع و امکانات جامعه میگردد و فرآیند
محرومیت از طریق ساخت یک هویت مشترک ،دیگران را از مزایای شهروندی محروم میسازد.
T.H. Marshall
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شهروندی ،یک مجموعه از فرآیندها درباره تخصیص استحقاقات ،تعهدات ،مصونیتها در درون
یک اجتماع سیاسی است .بنیانهای استحقاق مؤثر شهروندی در انجام خدمات کار ،جنگ و تشکیل
خانواده است(ترکمان و بهمن پور .)11 :1383 ،ترنر سه شهروند فراملی و به تبع آن سه نوع حقوق
را مطرح می کند :شهروند محیطی :حق نسبت به داشتن یک محیط پاکیزه و تمیز؛ شهروند بومی:
تحصیتت و مشارکت سیاسی برخوردار باشند؛ شهروند فرهنگی :حقوق فرهنگی مربوط به زبان،
سهیمبودن در میراث فرهنگی و هویت مذهبی میباشد(همان:

.)18-11

در ادامه اشارهای به نقش محوری تلویزیون و تصویرهای رسانههای گروهی دیگر در گسترش
آگاهی و عتقمندی زیستمحیطی میشود .در حالی که این تصویرها ظاهراً نمیتوانند به اندازهی
تجربههای شخصی در جهان طبیعی و تأثیر افراد خانواده و خویشاوندان نزدیک بر زندگی افراد
مهم باشند ،با این حال بسیار تأثیرگذارند .در مطالعهی «محیط زیست جهانی و گسترش حلقهی
اختقی» ،تحلیل ارزیابی پاسخهای مربوط به پرسش تأثیرات نشان میدهد که برنامههای مستند
تلویزیونی بیشترین تأثیرگذاری را دارد 12 :نفر از  182آزمودنی به این پرسش رتبهی  1را دادند و
میانگین امتیاز آن برابر  3/12بود .افزون بر این ،در این رتبهبندیها تصویرهای رسانههای گروهی
پس از برنامههای مستند تلویزیونی در مرتبهی دوم قرار گرفته است .هنگامی که از آزمودنیها
خواسته شد تنها یک مورد را به عنوان مهمترین عامل تأثیرگذار بر رفتارها و گرایشهای آنها به
طرف محیط زیست و جانوران اعتم کنند 32 ،نفر از آنان( )%23گفتند که مستندهای تلویزیونی یا
تصاویر رسانهها بر رفتار آنها نسبت به جانوران تأثیر گذاشت و  31نفر دیگر( )%21به عقیدهی
آنان این عوامل بر رفتار آنها نسبت به گیاهان مؤثر بوده است(پالمر .)311 :1382 ،باید گفت که
رسانه نقش فزایندهای در شکلگیری افکار عمومی و انتقال نگرشها به افراد دارد .رسانهها در
متحولشدن نظام ارزشی جامعه و شکلگیری و هدایت پدیدههای مهم فرهنگی و اجتماعی مانند
سبکهای جدید زندگی ،الگوهای مصرفی و گسترش آگاهی و عتقمندی زیستمحیطی نقش
بسزایی دارند.
به طور ختصه یک پایگاه عمدهی پژوهشی که از چندین مطالعه دادههای خود را فراهم کرده،
موارد زیر را در پیوستگی با محیط زیست و حفظ آن مشخص میکند :اهمیت بیشتر و
غیرقابلاجتناب تأثیر تجربهاندوزیهای شخصی «از طریق» محیط زیست ،به ویژه در سالهای
جوانی از نقطهنظر گسترش شناخت ،درک و عتقهی واقعی به محیط زیست؛ نقش اساسی
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تجربههای معنوی یا سایر تجارب زیباییشناختی در توسعهی درک و آگاهی و عتقمندی
زیستمحیطی؛ اهمیت دانش اجتماعی ،جذب دانش ،عقاید و گرایشها از طریق زندگی و با تعامل
در یک جامعه یا محلهی خاص؛ نقش محوری تلویزیون و رسانههای گروهی بر تأثیرگذاری بر
تفکر و اندیشهی زیستمحیطی و اهمیت عقاید و تجربههای معنوی در تکوین و گسترش گرایش،
است(پالمر.)318 :1382 ،
پیشینهی تجربی پژوهش
بدری گرگری و همکاران( )1331در پژوهشی با عنوان «بررسی تحلیل عاملی تأییدی و
همسانی درونی مقیاس ارتباط و پیوستگی با طبیعت در دانشجویان(مقیاسی در حوزهی
جامعهشناسی و روانشناسی محیط زیست)» ،با هدف بررسی ساختار عاملی پرسشنامه ارتباط با
طبیعت ) (NR- scaleنیزبت و همکاران ( )2113با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی تأییدی اجرا
کردهاند .نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشاندهندهی این است که الگوی سه عاملی برازش قابل قبولی
با دادهها دارد .ضرایب آلفای کرونباخ نیز نشان داد که  NR- scaleاز پایایی قابل قبولی برخوردار
است .در مجموع نتایج پژوهش حاضر منجر به تقویت این ایده گردید که مقیاس ارتباط با طبیعت
نیزبت و همکاران به عنوان یک ابزار روا و پایا در پیشبینی رفتارهای مراقبت از محیط زیست
میباشد.

تحقیق دیگری تحت عنوان «مطالعهی تجربی رابطهی آگاهی و رفتارهای زیستمحیطی
(مطالعهی مناطق شهری و روستایی شهرستان سنندج) توسط صالحی و امام قلی( ،)1331با
نمونهی آماری  1381نفر انجام شده است .نتایج نشان داد که بین محل سکونت ،وضعیت تأهل،
گروههای سنی ،سطآ تحصیتت و آگاهی زیستمحیطی با رفتارهای زیست محیطی رابطه وجود
دارد.
علوی مقدم و دلبری( )1388تحقیقی در زمینهی ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان مقطع
کارشناسی از موضوع مدیریت مواد زاید جامد در محیط زیست انجام داده است .یافتههای این
مطالعه سطآ پایین آگاهی دانشجویان از مقولهی مواد زاید جامد به عنوان یکی از معضتت
زیستمحیطی عصر حاضر ،ضروررت ارائهی واحدهای مرتبط با علوم و مهندسی محیط زیست را
برای دانشجویان مقطع کارشناسی کلیهی رشتهها نشان داد.
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برخی از نتایج تحقیق محمدرضایی واسکافی( )1383با عنوان موانع و راهکارهای مشارکت
کارکنان در سیستم مدیریت محیط زیستی شرکت ایران خودرو حاکی از آن است که سطآ پایین
فرهنگ سازمانی ،تعهد ،توانایی و شناخت کارکنان ،اعتماد کارکنان ،سرمایهی اجتماعی پایین ،از
مهمترین موانع مشارکت کارکنان شرکت ایران خودرو در سیستم مدیریت محیط زیستی آن به
ساالرزاده امیری و حسینی ( )1388در تحقیقی تحت عنوان «رابطهی بین برخورداری از انواع
سرمایه و نوع نگرش به عدالت اجتماعی» ذکر میکنند که سرمایههای اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماعی جزء منابع ارزشمند در هر جامعهای محسوب میشوند و بنابر نظریات جامعهشناسان
ترکیب این سرمایهها پایگاه اقتصادی -اجتماعی فرد را تعیین میکند .میزان برخورداری افراد از
این سرمایهها محل قرارگیری افراد را در فضای اجتماعی مشخص مینماید.
عقیلی و همکاران( )1388در تحقیقی تحت عنوان « سرمایهی اجتماعی و رفتارهای
زیستمحیطی مسئوالنه در شمال ایران (مطالعهی موردی :استان های گیتن ،مازندران و گلستان)»
با روش تحقیق از نوع پیمایشی و نمونهی آماری شامل  111نفر از ساکنان مناطق شهری استانهای
گیتن ،مازندران و گلستان ،به این نتایج دست یافتند که بین سرمایهی اجتماعی با رفتارهای
مسئوالنهی زیستمحیطی ارتباط معنیداری وجود دارد .عتوه بر این بین عناصر عمدهی سرمایهی
اجتماعی با رفتارهای مسئوالنهی زیستمحیطی نیز ارتباط معنیداری برقرار بوده و این روابط در
مناطق مختلف جغرافیایی نیز متفاوت است.
توحیدینیا ( )1388در تحقیقی با عنوان « سازوکار اثربخشی اختق در مدیریت پیامدهای
جانبی منفی زیستمحیطی » به این نتیجه رسید که که امروزه بحث عدم تخصیص بهینهی منابع
طبیعی و زیستمحیطی و کاهش سطآ رفاه جامعه که ناشی از ایجاد پیامدهای جانبی منفی
زیستمحیطی است ،به عنوان یک بحث جهانشمول مورد بررسی و کنکاش بسیاری از
اندیشمندان قرار گرفته است .وی به این نتیجه دست یافته که ایجاد سرمایهی اجتماعی
زیستمحیطی توسط اختقیات زیستی سبب میشود پیامدهای جانبی منفی کاهش یابد .سپس
چگونگی اثربخشی سرمایهی اجتماعی زیستمحیطی را بر اجتماع برای کاهش پیامدهای جانبی
منفی شرح میدهد.
شفیعی و همکاران( )1381در تحقیقی به بررسی عوامل ارتباطی تاثیرگذار بر نگرش کشاورزان
حوزهی آبخیز کرخه و دز در استان خوزستان نسبت به به کارگیری عملیات حفاظت خاک
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پرداختهاند .روش تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی  -همبستگی به منظور تعیین رابطهی
متغیرهای مستقل و وابسته بود .جامعهی آماری مورد نظر شامل کشاورزان حوزهی آبخیز کرخه و
دز به تعداد  333نفر میباشد .نتایج حاکی از آن بود که رابطهی مثبت و معنیداری بین متغیر
وابسته "نگرش نسبت به عملیات حفاظت خاک " و میزان استفاده از کانالها و منابع ارتباطی
متغیرهای ارتباطی پیشبینیکنندهی نگرش در مجموع  38درصد از واریانس متغیر وابسته نگرش
را تبیین کردند.
نیزبت و همکاران( )2113در مقالهای تحت عنوان «مقیاس ارتباط و پیوستگی با طبیعت:
مرتبطساختن رابطهی شخصی انسانها با رفتار و نگرانی نسبت به طبیعت» ،برای سنجش ارتباط و
پیوستگی مردم با طبیعت ،یک مقیاس تحت عنوان «ارتباط و پیوستگی با طبیعت »1را ساخته و آن
را در بین  831دانشجو به آزمون میگذارند .نتایج بهدست آمده نشان میدهند که این مقیاس با
مقیاسها و رفتارهای محیط زیستی و نیز فراوانی حضور در طبیعت دارای همبستگی است .توانایی
مقیاس  NRدر سنجش ارتباط و پیوستگی بین انسانها و طبیعت در مقالهی آنها مورد سنجش
قرار گرفته است.
2

3

هاینز و همکاران ( )1381-1381در یک فراتحلیل از  28مطالعهی تجربی که در مورد عوامل
تعیین کنندهی رفتار زیستمحیطی بودند ،نشان دادند که شخصیت و نگرشها و نیز دانش و
مهارتها ،سرمایهی اجتماعی ،آگاهی از حقوق شهروندی ،رفتارهای حامی زیستمحیط را
پیشبینی میکنند (نیزبت و همکاران.)111:2113،
دیویس ،گرین و رید ( )2118در تحقیق خود این سؤال را مطرح میکنند که آیا درک افراد از
اتکای متقابلشان با محیط طبیعی ،رفتار محیطی آنها را تحت تأثیر قرار میدهدن این محققین از
دیدگاه تئوری اتکای متقابل 3مقیاسی را برای سنجش تعهد به محیط طبیعی ارائه میدهند .مطالعهی
آنها نشان داد که سطآ باالی تعهد به طبیعت ،رفتارهای مثبت به نفع طبیعت را باعث میشود.
بوناویستا )1331(1مطالعهای در مورد روستائیان فیلیپینی که زندگی و اقتصاد آنها از منابع
طبیعی رو به کاهش و نابودی روستا بود ،انجام داده است .نتایج تحقیق نشان میدهد که تعامتت
1

Nature Relatedness
Hines & et al
3
Meta Analysis
4
Interdependence Theory
5
Buenavista
2
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بین جنسیت و طبقه ،همزیستی روابط بازاری و غیر بازاری و قدرت شبکههای اجتماعی از جمله
عواملی هستند که انتخابهای خانوادهها را در مدیریت منابع خانه تحت تأثیر قرار میدهد .محقق
در آخر نتیجه میگیرد که ایجاد سرمایهی اجتماعی و نیز تقویت کنترل نیروها و مردم محلی بر
منابع طبیعی ،کلید مدیریت پایدار منابع طبیعی میباشد.

 بین سرمایهی اجتماعی و ارتباط و پیوستگی شهروندان با طبیعت دریاچهی ارومیه رابطاه وجاوددارد.
 بین آگاهی از حقوق شهروندی و ارتباط و پیوستگی شهروندان با طییعت دریاچهی ارومیه رابطهوجود دارد.
 بین میزان استفاده از رسانهها و ارتباط و پیوستگی شهروندان با طبیعت دریاچه ی ارومیاه رابطاهوجود دارد.
روش پژوهش
روش اجرای تحقیق حاضر نیز پیمایشی میباشد که محقق در تتش است تا اطتعات الزم و
مورد نیاز با جمعآوری و در صدد معناکردن آنها برآید .هدف تحقیق پیمایش این است که با
مقایسهی دقیق ویژگیهای مختلف موردها به استنباطی علی نائل آید(دواس  .)11،1381:این تحقیق
از نظر وسعت ،پهنانگر و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است.
جامعهی آماری پژوهش حاضر شامل تمامی ساکنین شهر ارومیه که  11سال به باال دارند می
باشد .پاسخگویان هم مردان و هم زنان را شامل میشوند .تعداد کل ساکنین شهر ارومیه بر اساس
سرشماری سال  183211 ،1381نفر میباشد که تعداد  332381نفر از آنها باالی  11سال سن
دارند.
روش نمونهگیری در این تحقیق نمونهگیری تصادفی مطبق میباشد ،بدین صورت که از مناطق
شهرداری شهر ارومیه به تناسب جمعیتشان به طور تصادفی ،نمونهی برآوردشده انتخاب شدند.
نمونهی آماری از بین خانوادههای شهر ارومیه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردید:
442487 1.96 2  .50  .50
 383.7
442487  .05 2  1.96 2  .50  .50
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قابل ذکر است که تعداد کل ساکنین شهر ارومیه بر اساس سرشماری سال 183211 ،1381
نفر میباشد که تعداد  332381نفر از آنها باالی  11سال سن دارند که زیرمجموعهی جامعهی
آماری این تحقیق محسوب میشوند .بر اساس فرمول نمونهگیری کوکران تعداد  383/1نفر
نمونهی آماری این تحقیق محاسبه شد.

میزان ارتباط و پیوستگی با طبیعت دریاچهی ارومیه :مفهوم پیوستگی یا ارتباط با طبیعت شامل
احساس اهمیت فرد برای موجودات زندهی دیگر بر روی زمین و درک ارتباط زندگی انسانها با
آنها است .پیوستگی با محیط نسبتاً ثابت در گذر زمان و در میان موقعیتها بوده و کامتً تثبیت
شده نیست (نیزبت و همکاران.)121:2113،
پیوستگی با طبیعت دارای چهار مؤلفهی اساسی اسات :مؤلفاهی احسااس خاود در ارتبااط باا
طبیعاات ،دیاادگاه و دورنمااای جهااانی نساابت بااه طبیعاات ،تجربااهی فیزیکاای (نیزباات و
همکاران )118:2113،و اقدام در جهت حفظ طبیعت 1در ارتباط با طبیعت.
سرمایهی اجتماعی :فوکویاما ،2سرمایهی اجتماعی را مجموعهی معینی از هنجارها یا ارزشهای
غیررسمی تعریف میکند که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است ،در آن سهیم
هستند(علیوردینیا و همکاران .)113 :1381 ،در این تحقیق «میزان ارتباط با مردم»« ،میزان
اعتمادنهادی»« ،میزان اعتماد به نزدیکان» ،و «میزان صداقت بین شخصی» به عنوان مؤلفههای
سرمایهی اجتماعی انتخاب شدند.
آگاهی از حقوق شهروندی« :حقوق شهروندی» ،حقوقی است که با اجرای آن ،ستمت
جسمی ،روحی ،فرهنگی ،اختق سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی شهروندان تأمین شده و ارتقاء
مییابد و شامل حقوق شخصی و فردی ،اجتماعی ،مدنی ،فرهنگی ،جنسیتی ،مذهبی و اعتقادی و...
است(مهرورزیان .)33:1388،در تحقیق حاضر حقوق اجتماعی مد نظر بوده است.
میزان استفاده از رسانههای محیطمحور :عبارت است از استفاده از هر نوع رسانهی
محیطمحور .رسانههای مورد نظر در این تحقیق عبارتند از تلویزیون داخلی ،ماهواره ،اینترنت،

The NR-Action
Fukuyama

1
2
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رادیو ،روزنامه ،مجتت گوناگون .میزان استفاده از رسانهها بر اساس مدت زمانی که هر فرد در
شبانهروز برای استفاده از رسانههای گوناگون صرف میکند ،اندازهگیری شد.
برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامهی محقق ساخته ،استفاده شده است .البته قابل ذکر
است که سؤاالت مربوط به متغیر وابسته مقیاس استاندارد نیزبت و همکارانش( )2113است که با
(اقدام عملی در حفظ طبیعت) مورد استفاده قرار گرفت .همچنین ،اعتبار مورد استفاده در این
تحقیق ،اعتبار محتوایی از نوع صوری یا ذهنی است .این اعتبار مبتنی بر ارزیابیهای ذهنی محققان
و متخصصانی است که با اجماع نظر به بررسی کیفیت ابزار اندازهگیری میپردازند(قاضی
طباطبایی .)13 :1381،برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شد.
ضرایب بهدستآمده به تفکیک متغیرها و ابعاد در جدول شماره ( ،)1نشان داده شده است.
جدول شمارهی یک -ضریب پایایی برای هر یک از متغیرهای تحقیق به تفکیک ابعاد
متغیرهای تحقیق

ضریب پایایی

ابعاد

تعداد گویه

اعتمادنهادی

1

1/32

اعتماد به نزدیکان

3

1/11

ارتباط با مردم

1

1/11

صداقت بین شخصی

3

1/82

حقوق اجتماعی

1

1/13

احساس خود نسبت به طبیعت

3

1/11

ارتباط و پیوستگی با

دیدگاه جهانی نسبت به طبیعت

1

1/18

طبیعت

تجربهی فیزیکی طبیعت

3

1/11

اقدام به حفظ طبیعت

3

1/12

سرمایهی اجتماعی

حقوق شهروندی

ایعاد

ضریب پایایی کل

1/83

1/13

1/13
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یافتههای توصیفی پژوهش
متغیر ارتباط و پیوستگی با طبیعت دریاچهی ارومیه :آمارههای توصیفی بهدستآمده برای ابعااد
چهارگانهی متغیر ارتباط و پیوستگی با طبیعت دریاچهی ارومیه به شرح زیر میباشد:
 میانگین حاصله بعد «احساس خود در ارتباط با طبیعات دریاچاه» باا مااکزیمم  23و مینایمم ،1 میزان بعد «دیدگاه جهانی نسبت به طبیعت دریاچه» در بین پاسخگویاان باا میاانگین  ،23/12بااتوجه به میزان ماکزیمم  31و مینیمم  ،8در حد باال قرار دارد.
 میانگین بعد «تجربهی فیزیکی طبیعت دریاچه»  18/23میباشد که باا توجاه باه مااکزیمم  23ومینیمم  ،1در حد باال است.
 میانگین بعد «اقدام عملی در جهت حفظ طبیعت دریاچه»  18/81میباشد که با توجه به ماکزیمم 23و مینیمم  ،3در حد متوسط رو به باال است.
 میزان ارتباط و پیوستگی با طبیعت دریاچهی ارومیه در بین پاساخگویان باا میاانگین  ،81/11بااتوجه به میزان ماکزیمم  118و مینیمم  ،31در حد باال قرار دارد( جدول شماره .)2
جدول شمارهی دو -آمارههای توصیفی متغیر میزان ارتباط و پیوستگی با طبیعت دریاچهی ارومیه
ابعاد
احساس خود در ارتباط با
طبیعت دریاچه
دیدگاه جهانی نسبت به
طبیعت دریاچه
تجربهی فیزیکی طبیعت
دریاچه
اقدام عملی در جهت حفظ
طبیعت دریاچه

میانگین

انحراف

دامنهی

مقدار

تغییرات

متوسط
11

چولگی

ماکزیمم

مینیمم

21/11

1/11

-1/33

23

1

18

23/12

1/21

-1/13

31

8

22

13

18/23

1/18

-1/11

23

1

18

11

18/81

1/13

-1/81

23

3

21

13

معیار

ارتباط و پیوستگی با
طبیعت دریاچه(مجموع 3
بعد)

81/11

1/11

-1/12

118

31

13

11/1
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 21/11میباشد که در حد باال است.
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 سرمایهی اجتماعی :متغیر سرمایهی اجتماعی در چهار بعد ارتباط و پیوند با مردم ،میازان اعتماادبه اطرافیان ،میزان اعتمادنهادی و صداقت بین شخصی در قالب طیف لیکرت سنجیده شاده اسات.
مطابق یافتههای جدول شمارهی سه ،میزان کل سرمایهی اجتمااعی باا میاانگین  ، 82/13مااکزیمم
 112و مینیمم  33در حد متوسط رو به باال قرار دارد(جدول شماره .)3

انحراف

ابعاد

میانگین

ارتباط و پیوند با مردم

31/13

3/11

اعتماد به نزدیکان

11/28

3/33

-1/31

اعتماد نهادی

21/11

8/23

-1/11

31

صداقت بین شخصی

13/83

3/33

-1/31

23

3

کل سرمایهی اجتماعی

82/13

12/13

-1/21

112

33

معیار

دامنهی

مقدار

تغییرات

متوسط
21/1

چولگی

ماکزیمم

مینیمم

-1/81

31

11

21

18

3

11

11/1

1

31

21

21

13

13

11/1

متغیر میزان آگاهی از حقوق شهروندی :میانگین حاصلهی متغیر نظر پاسخگویان باه آگااهی از
حقوق شهروندیشان با حداکثر  31و حداقل  11/33 ،1میباشد که در حاد متوساط رو باه پاایین
میباشد(جدول شماره .)3
جدول شمارهی چهار -آمارههای توصیفی ابعاد متغیر میزان آگاهی از حقوق شهروندی
ابعاد
میزان آگاهی از حقوق
شهروندی

میانگین
11/33

انحراف
معیار
1/13

چولگی

ماکزیمم

مینیمم

31/1

31

1

دامنهی

مقدار

تغییرات

متوسط

31

21

متغیر میزان استفاده از رسانههای جمعی :نتایج حاصل از گویههایی کاه جهات سانجش متغیار
میزان استفاده از رسانهها طراحی شده بود نیز حاکی از آن است که 81/3 :درصد پاسخگویان اذعان
داشتند که یا از روزنامه استفاده نمیکنند و یا کمتر از یک ساعت از این رساانه اساتفاده مایکنناد؛
 11/3درصد پاسخگویان گفتهاند که یا از مجلههای مختلف استفاده نمایکنناد و یاا کمتار از یاک
ساعت از این رسانه استفاده میکنند؛  33/8درصد پاسخگویان نیز اصتً از رادیوی داخلای اساتفاده
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جدول شمارهی سه -آمارههای توصیفی ابعاد متغیر سرمایهی اجتماعی
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نمیکنند؛  11/3درصد پاسخگویان نیز اصتً به رادیوی خارجی گوش نمیدهند؛  11/1درصاد نیاز
بیان کردند که روزانه بیش از یاک سااعت باه تلویزیاون داخلای تماشاا مایکنناد؛  32/2درصاد
پاسخگویان ،بیش از یک ساعت با اینترنت کار میکنند؛  38/3درصد پاسخگویان نیز روزانه بیش از
یک ساعت به ماهواره تماشا میکنند؛ به طور میانگین  11درصد پاسخگویان ابراز داشتهاند که اصتً

جدول شمارهی پنج -توزیع درصد فراوانی گویههای متغیر میزان استفاده از رسانههای جمعی

گویهها

اصت

کمتر از یک ساعت

بین  1تا  2ساعت

بین  2تا  3ساعت

بین  3تا  3ساعت

بیش از  3ساعت

بی جواب

جمع کل

میزان استفادهی روزانه از روزنامه

33/1

31/1

11/1

1/8

1/3

1/1

1/1

111

31/3

33/1

12/1

3/1

1/8

1/3

3/3

111

33/8

21/3

13/8

1/3

1/3

2/1

3/8

111

11/3

11/2

3/1

1/3

1/8

1/3

12/1

111

11/1

13/3

18/1

11/3

13/1

13/3

2/1

111

میزان استفادهی روزانه از اینترنت

32/2

21/1

11/1

8/1

3/1

3/1

3/1

111

میزان استفادهی روزانه از ماهواره

32/2

3/1

11/1

11/2

1/1

18/3

3/1

111

31/3

23/1

12/3

1/3

3/1

1/1

3/2

111

میزان استفادهی روزانه از مجله-
های مختلف
میزان استفادهی روزانه از
رادیو(داخلی)
میزان استفادهی روزانه از
رادیو(خارجی)
میزان استفادهی روزانه از تلویزیون
داخلی

میانگین کل استفاده از رسانههای
جمعی
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یا کمتر از یک ساعت از رسانههای جمعی استفاده میکنند(جدول شماره .)1
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یافتههای استنباطی پژوهش
جهت سنجش همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابستهی تحقیق از نتایج ضاریب همبساتگی
پیرسون استفاده شده است ،نتایج نشان داد که:
 بعد احساس خود در ارتباط با طبیعت ،تنها با بعد صداقت بین شخصی سرمایهی اجتماعی رابطهطبیعت با سرمایهی اجتماعی در حالت کلی معنادار نیست.
 رابطهی بین دیدگاه جهانی نسبت طبیعت دریاچهی ارومیه با دو بعد ارتباط با ماردم و سارمایهیاجتماعی کل معنادار است .معناداری به ترتیب برای این متغیرها  1/311و  1/181اسات کاه اولای
رابطهای با شدت متوسط و دومی رابطهای ضعیف است .معنای این همبساتگی ایان اسات کاه باا
افزایش ارتباط با مردم و نیز افزایش سرمایهی اجتماعی ،دیدگاه جهانی فرد در محافظت از طبیعات
دریاچهی ارومیه بیشتر میشود و بارعکس .هار دوی ایان متغیرهاا در ساطآ اطمیناان  33درصاد
معنادار آمدهاند.
 رابطهی باین دیادگاه جهاانی نسابت باه طبیعات دریاچاهی ارومیاه باا ساایر ابعااد سارمایهیاجتماعی(اعتماد به نزدیکان ،اعتمادنهادی ،و صداقت بین شخصی) معنادار نیست.
 رابطهی میزان بعد فیزیکی ارتباط با طبیعت دریاچهی ارومیه با تمامی ابعااد سارمایهی اجتمااعیمعنادار است .این معناداری در حالت کلی ضعیف رو به متوسط است و همچنین رابطاهی مساتقیم
است ،یعنی با افزایش در هر یک از ابعاد سرمایهی اجتماعی ،ارتباط فیزیکی باا طبیعات دریاچاهی
ارومیه افزایش مییابد .عکس این نیز صادق است.
 بعد اقدام عملی در جهت حفظ طبیعت دریاچهی ارومیه با دو بعد سارمایهی اجتمااعی رابطاهیمعنادار دارد .این دو بعد ارتباط با مردم(با شدت رابطهی  )1/282و اعتمااد باه نزدیکان(باا شادت
رابطهی  )1/111میباشند .یعنی هرچه ارتباط با مردم بیشتر شاود ،گارایش باه اقادامات عملای در
حفظ دریاچه بیشتر میشود و نیز با افزایش اعتماد به نزدیکان ،اقادامات عملای در حفاظ دریاچاه
افزایش مییابد .عکس این رابطه نیز صادق اسات .همچناین ایان بعاد از ارتبااط و پیوساتگی باا
طبیعت دریاچهی ارومیه با سرمایهی اجتماعی در حالت کلای ،دارای ارتبااطی ضاعیف و مساتقیم
میباشد(.)1/182
 متغیر ارتباط و پیوستگی با طبیعت دریاچهی ارومیه در حالت کلی با متغیار سارمایهی اجتمااعیدارای شدت رابطهی  1/211است که رابطهای با شدت رو به متوسط است .همچناین جهات ایان
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دارد که این رابطه هم به صورت ضعیف ( )1/111میباشد .رابطهی بعد احساس خود در ارتباط با
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رابطه مستقیم است .یعنی با افزایش سرمایهی اجتماعی ،ارتباط و پیوساتگی باا طبیعات دریاچاهی
ارومیه نیز افزایش مییابد و برعکس(جدول شماره .)1
جدول شمارهی شش -آزمون همبستگی بین متغیر سرمایهی اجتماعی و پیوستگی با طبیعت دریاچهی ارومیه

خود

جهانی

فیزیکی

ارتباط با مردم

***

اعتماد به نزدیکان

***

1/131

اعتماد نهادی

-1/111

صداقت بین
شخصی
سرمایهی اجتماعی
کل

حفظ طبیعت

طبیعت دریاچه(مجموع
چهار مؤلفه)

دریاچه

**

**

**

1/282

**

***

**

*

1/111

**

1/111

***

***

**

1/181

***

*

1/131

**

***

1/118

*

1/131

***

1/113

*

***

1/181

**

1/182

1/131

1/111
1/131

1/311
1/132
1/111

**

1/213
1/132

1/213

1/333

1/133

**

1/132

**

1/211

** :معنیداری در سطآ  :* /11معنیداری در سطآ  :*** /11عدم معنیداری

متغیاار آگاااهی از حقااوق شااهروندی بااه جااز بااا بعااد احساااس خااود در ارتباااط بااا طبیعاات
دریاچه(شدت رابطهی ضعیف و مستقیم  ،)1/113با هیچ یک از ابعاد ارتباط و پیوستگی با طبیعت
دریاچهی ارومیه دارای همبستگی نمیباشد و نیز رابطهی مجموع  3مؤلفهی ارتباط و پیوساتگی باا
طبیعت دریاچهی ارومیه با متغیر آگاهی از حقوق شهروندی معنیدار نیست(جدول شماره .)1
جدول شمارهی هفت -آزمون همبستگی بین متغیر آگاهی از حقوق شهروندی و پیوستگی با طبیعت دریاچهی
ارومیه
متغیر
آگاهی از حقوق
شهروندی

احساس

دیدگاه

خود

جهانی
*

1/113

***

-1/118

بعد فیزیکی

***

-1/111

اقدام در جهت

ارتباط و پیوستگی با

حفظ طبیعت

طبیعت دریاچه(مجموع

دریاچه

چهار مؤلفه)

***

-1/131

** :معنیداری در سطآ  :* /11معنیداری در سطآ  :*** /11عدم معنیداری

***

-1/132
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متغیر

احساس

دیدگاه

بعد

اقدام در جهت

ارتباط و پیوستگی با
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براساس نتایج بهدستآمده ،متغیر رسانه با هیچ یاک از ابعااد ارتبااط و پیوساتگی باا طبیعات
دریاچهی ارومیه دارای همبستگی نمیباشد و نیز رابطهی مجموع این مؤلفهها (ارتباط و پیوساتگی
با طبیعت دریاچهی ارومیه) با متغیر رسانه معنیدار نیست .یعنای رابطاهای باین میازان اساتفاده از
رسانههای جمعی و ارتباط و پیوستگی با طبیعت دریاچهی ارومیه وجود ندارد (جدول شماره .)8

متغیر
میزان استفاده از
رسانه

احساس

دیدگاه

خود

جهانی

***

1/122

***

1/128

بعد فیزیکی

***

-1/111

اقدام در جهت

ارتباط و پیوستگی با

حفظ طبیعت

طبیعت دریاچه(مجموع

دریاچه

چهار مؤلفه)

***

1/118

***

1/113

** :معنیداری در سطآ  :* /11معنیداری در سطآ  :*** /11عدم معنیداری

نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیره
تحلیل رگرسیون چند متغیره ،روشی برای تحلیل مشارکت جمعی و فردی دو یا چند متغیر
مستقل در تغییرات متغیر وابسته میباشد .در واقع رگرسیون چند متغیره ،عتوه بر پیشبینی یک
متغیر وابسته از طریق دو یا چند متغیر مستقل ،به تبیین واریانس متغیر وابسته نیز میپردازد
(غیاثوند .)133:1381،نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه در تحقیق حاضر چنین است:
 رابطهی بین متغیرهای مستقل و وابسته(ارتباط و پیوستگی با طبیعت دریاچهی ارومیه) تحقیق،براساس جدول آنالیز واریانس یکطرفه ،با توجه به سطآ معنیداری بهدستآمده( ،)1/111خطی
میباشد و نشاندهندهی این است که مجموعه متغیرهای مستقل قادرند تغییرات متغیر ارتباط و
پیوستگی با طبیعت دریاچهی ارومیه را تبیین کنند و به عبارتی مدل مورد تأیید قرار میگیرد.
استقتل خطاها نیز با توجه به دوربین واتسون حاصله( ،)1/11به عنوان یکی از پیشفرضهای الزم
جهت انجام تحلیل رگرسیونی نیز مورد تأیید واقع شده است .همچنین پیشفرض عدم هم خطی
متغیرهای مستقل نیز با توجه به مقادیر شاخص تولرانس( 1نزدیک به عدد یک) و شاخص تورم
واریانس( 2کوچکتر از عدد  ،)2/1به تأیید رسیده است.

Tolerance
Variance Inflation Factor

1
2
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 مقدار ضریب تعیین تعدیلشده  R2برابر  1/233میباشد که بیانگر این است که متغیرهایباقیمانده در مدل رگرسیونی ،توانستهاند  23درصد از تغییرات متغیر ارتباط و پیوستگی با طبیعت
دریاچهی ارومیه را تبیین نمایند(جدول شماره .)3

متغیر

بتا

کمیت
t

Tolerance

Vif

سطآ معنی داری

کمیتF

داری

اشتباه معیار برآورد1/313 :

سطآ معنی-

اجتماعی

چندگانه

ضریب تبیین

سرمایهی

اصتح شده

1/188

2/12

1/812

1/32

1/111

13/12

1/111

1/218

1/111
ضریب تبیین

سن

1/211

3/33

1/333

1/12

1/111

ضریب همبستگی

آنالیز واریانس

1/233

کمیت دوربین واتسون1/11 :

بحث و نتیجهگیری
دریاچهی ارومیه بزرگترین دریاچهی خاورمیانه ،دومین دریاچهی حاوی آب شور جهان و
بزرگترین مکان زندگی آرتمیا در جهان میباشد که بنا به گفتهی کارشناسان و آمار و ارقام موجود
در این زمینه ،در معرض خطر خشکشدن میباشد .این بحران در حالی روی میدهد که در زمان
حاضر و بعد از شروع عصر صنعتیشدن بشر اکوسیستم کرهی زمین توسط دستکاریهای بشر
دچار اختتل شده است و انسانها روز به روز با هوس بیشتر به استفاده از منابع کرهی زمین روی
آوردهاند .مصرف بیش از حد منابع کرهی زمین در عصر حاضر توسط انسان جدید متولدشده و با
هویت مصرفگرای بعد از عصر مدرنشدن ،ضربهی بزرگی به طبیعت زده و میزند .این
ضربههای ناشی از نیازهای واقعی یا کاذب انسان عصر مدرن ،هر یک میتواند بحرانهایی را به
وجود آورد که بحران فعلی دریاچهی ارومیه یکی از آنهاست ،حال که این بحران به وجود آمده
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است ،چنین به نظر می رسد که نیاز به مدیریت و ایفای نقش مردم دارد در سطآ کنش فردی و
جمعی دارد .چرا که با غایب فرضکردن مردم در این پروسه ،نیروی عظیمی به فراموشی سپرده
میشود که توان تأثیرگذاری زیادی بر پروسهی احیای دریاچه میتواند داشته باشد .تحقیق حاضر
بر فرض توان تأثیرگذاری مردم منطقهی اطراف دریاچه در سرنوشت دریاچهی ارومیه استوار شده
دریاچه پرداخته شده است .نتایج بهدستآمده از آزمونهای همبستگی تأیید کنندهی بحثهای
تئوریک و نتایج تحقیقات پیشین در تحقیق حاضر میباشد .برای رسیدن به این هدف و اینکه چه
عواملی بر ارتباط و پیوستگی مردم با دریاچهی ارومیه نقش دارد ،از تئوریهای سرمایهی اجتماعی
و حقوق شهروندی و نیز پیشینههای تجربی مربوط به استفاده از رسانههای جمعی استفاده شد که
نتیجهی بحثهای تئوریک در رابطه با بررسیهای تجربی چنین است:
بوردیو ،کلمن و پاتنام معتقدند که سرمایهی اجتماعی بر روی رفتار و نگرش افراد تأثیر دارد.
بوردیو در تحقیقی تجربی ،نشان داد که میان جایگاههای اجتماعی و تمایتت عامتنی که این
جایگاهها را اشغال میکنند ،همبستگی شدیدی وجود دارد .کلمن و پاتنام نیز در بحثهای خود این
امر را برجسته کردهاند که سرمایهی اجتماعی از طریق تسهیل کنشها از طریق شبکههای روابط و
اعتماد ،بر رفتار و نگرش افراد تأثیر دارند .در چهارچوب تئوریکی تحقیق به طور مفصل در
قسمت مربوط به سرمایهی اجتماعی در این فصل توضیآ داده شد که سرمایهی اجتماعی(به ویژه
سرمایهی اجتماعی محیط زیستی) در مدیریت پیامدهای منفی زیستمحیطی میتواند نقش داشته
باشد و نیز در قسمت پیشینهی تجربی هم تحقیقات اشخاصی مثل عقیلی و همکاران(،)1388
صالحی و امام قلی( )1331نشان میدهد که بین سرمایهی اجتماعی با رفتارهای مسئوالنهی
زیستمحیطی ارتباط معنیداری وجود دارد .به نظر آنها برای ترویج و توسعهی رفتارهای
مسئوالنه نسبت به محیط زیست باید سرمایهی اجتماعی و ابعاد آن بهویژه اعتمادنهادی ،عضویت
در نهادهای مدنی و شبکهی روابط بین گروهی تقویت شود .توحیدی نیا ( )1388به بحث پیرامون
سرمایهی اجتماعی پرداخته و بیان میکند که ایجاد سرمایهی اجتماعی زیستمحیطی توسط
اختقیات زیستی سبب میشود پیامدهای جانبی منفی کاهش یابد .سپس چگونگی اثربخشی
سرمایهی اجتماعی زیستمحیطی بر اجتماع را برای کاهش پیامدهای جانبی منفی شرح میدهد.
گتریز بوناویستا ( )1331قدرت شبکههای اجتماعی از جمله عواملی هستند که انتخابهای
خانوادهها را در مدیریت منابع خانه تحت تأثیر قرار میدهد .وی در تحقیق خود نتیجه میگیرد که
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ایجاد سرمایه ی اجتماعی و نیز تقویت کنترل نیروها و مردم محلی بر منابع طبیعی کلید مدیریت
پایدار منابع طبیعی میباشد .نتایج بهدستآمده از آزمونهای همبستگی تأییدکنندهی بحثهای
تئوریک و نتایج تحقیقات پیشین در تحقیق حاضر میباشد .یعنی بین سرمایهی اجتماعی و ارتباط
و پیوستگی با طبیعت دریاچهی ارومیه رابطه وجود دارد و تئوری سرمایهی اجتماعی قابل کاربرد
در زمینهی رابطهی بین آگاهی از حقوق شهروندی و ارتباط و پیوستگی با طبیعت دریاچهی
ارومیه ،از تئوری مارشال برای مشخصشدن ماهیت و چیستی حقوق شهروندی استفاده شد .وی
سه نوع حق در ارتباط با حقوق شهروندی تشخیص داده است :حقوق مدنی ،سیاسی و اجتماعی.
در این تحقیق ،حقوق اجتماعی مد نظر میباشد که به حق طبیعی هر فرد برای بهرهمندشدن از یک
حداقل استاندارد و رفاه اقتصادی و امنیت مربوط میشود .بر اساس پیشینهی تجربی ،داشتن آگاهی
بیشتر منجر به گرایش به رفتارهای حامی محیط زیست و اعمال مسئولیتپذیرانه نسبت به محیط
زیست میشود(هاینز و همکاران (( )1381-1381به عبارتی ،دانش و مهارتها ،رفتارهای حامی
زیستمحیط را پیشبینی میکنند)(به نقل از نیزبت و همکاران .)111:2113 ،فریک و همکاران
( )2113نیز دانش را به عنوان پیششرط ضروری در رفتار و ارتباط فرد با طبیعت در نظر میگیرند
و معتقدند که دانش کنش -محور و دانش اثر -محور ،اثر مستقیمی بر رفتار فرد در رابطه با محیط
دارد ،که این امر میتواند در مورد آگاهی از حقوق شهروندی هم صادق باشد .در مورد فرضیهی
رابطه ی آگاهی از حقوق شهروندی با ارتباط و پیوستگی با طبیعت دریاچه باید گفت که متغیر
آگاهی از حقوق شهروندی جز با بعد احساس خود در ارتباط با طبیعت دریاچه( )NR-Selfکه
دارای ارتباط ضعیفی است ،با هیچ یک از ابعاد این متغیر رابطهی معناداری ندارد .بنابراین میتوان
گفت که نتایج به دست آمده از این تحقیق با پیشینهی نظری و تجربی تحقیق سازگار نیست و این
تئوری قابل کاربرد در جامعهی مورد نظر نمیباشد.
همچنین بر اساس تحقیقات صورت گرفته رسانه نقش فزایندهای در شکلگیری افکار عماومی
و انتقال نگرشها به افراد دارد .رسانهها در متحولشدن نظام ارزشی جامعه و شکلگیری و هدایت
پدیدههای مهم فرهنگی و اجتماعی مانند سبکهای جدید زندگی و الگوهای مصرفی نقش بسزایی
دارند .به عنوان مثال ،در مطالعهی «محیط زیسات جهاانی و گساترش حلقاهی اختقای» ،تحلیال
ارزیابی پاسخهای مربوط به پرسش تأثیرات نشان میدهد که برنامههای مستند تلویزیونی بیشاترین
تأثیرگذاری را در گسترش آگاهی و عتقمندی زیستمحیطای دارد .تحقیاق حاضار باه مطالعاهی
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میزان استفاده از رسانهها پرداخته است و بنا به محدودیتهای تحقیق قاادر باه مطالعاهی محتاوای
رسانههای مختلف و رابطهی آن با ارتباط و پیوستگی با دریاچهی ارومیه نپرداخته است .اماا نتاایج
بهدستآمده در زمینهی رابطهی بین میزان استفاده از رسانههاا باا ارتبااط و پیوساتگی باا دریاچاه
معنادار نیست .در پایان باید گفت که نتایج بهدستآمده در این تحقیق با پیشینهی تجربای موجاود
پیشنهادهای زیر را در راستای پاسخگویی به سؤاالت پژوهش ارائه نمود :با توجه به این کاه متغیار
سرمایهی اجتماعی در تحقیق حاضر در مدل رگرسیون در تبیاین تغییارات ارتبااط و پیوساتگی باا
طبیعت دریاچهی ارومیه نقش زیادی داشتهاند ،لذا پیشنهاد میگردد که اقداماتی در جهات افازایش
ارتباطات مردم با یکدیگر در فضاهای عمومی(مراسم گوناگون علمی ،تفریحی ،ورزشی ،فضااهای
عمومی مثل پارکها و )....انجام شود .البته با رشد فضای مجازی ،تا حدی شکل ارتباطاات نیاز از
ارتباط فیزیکی به ارتباطات اینترنتی تغییر یافته است و شبکههایی مجازی شکل گرفته است کاه در
بیشتر موارد با سرعت بیشتر و کاراتر از شبکههای روابط سنتی عمل میکنناد .اماا باا وجاود ایان،
شبکههای روابط و ارتباطات سنتی و ماقبل عصر اطتعات ،در جای خود کارکرد مناساب خاود را
دارند و با سرمایهگذاری در آنها و حفظ آن روابط ،میتوان از کارکردهای مثبت آنها در زمیناهی
افزایش ارتباط و پیوستگی مردم با دریاچهی ارومیه استفاده کرد.
ارتباط و پیوستگی زیاد مردم با طبیعت دریاچاهی ارومیاه یاک پتانسایل بسایار قاوی اسات و
می توان از این نیرو به اشکال مختلف در حفاظت از این دریاچه اساتفاده کارد .بناابراین مایتاوان
گفت که همکاری مردم در سازمانهای غیردولتی( )NGOو تبدیل انرژیهاای فاردی باه جمعای،
میتواند کمک زیادی به پروسهی نجات دریاچهی ارومیه بکناد .بایاد توجاه داشات کاه شابکهی
ارتباطات و نحوهی شکلیابی آن نقش مهمی در مقابله با بحرانهای زیست محیطی دارد .چارا کاه
در جامعهی انسانی با افزایش سرمایهی اجتماعی (شبکهی روابط و نیز اعتماد و صداقت بین افراد)
میتوان نتایج بسیار بهتر و ماؤثرتری باه دسات آورد .در ایان زمیناه ،اشاارهی دوبااره باه مفهاوم
سرمایهی اجتماعی زیستمحیطی میتواند روشنگر باشد .این سرمایه ،نقش زیادی در ایجاد اعتماد
متقابل و تفاهم بر عدم ایجاد پیامدهای منفی زیستمحیطی و نیز تشاکیل تشاکلهاای حمایات از
زیستمحیط دارد .بنابراین با تقویت این سرمایه ،میتوان در حفاظت از محایط زیسات باه شاکل
مؤثرتر و کاراتری عمل کرد.
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