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 چکیده
یا یک  زیست امروز جهان، مشکل تنها یک کشور و مشکل آلودگی محیط

لکه مشکل کل جهان است که دربردارنده مسائل قلمرو خاص نیست، ب
ها، انهدام آلودگی آب و هوا، فرسایش الیه اوزون، تخریب جنگل مختلفی مانند

انسان است  عملکرد ، نتیجهغیره. همۀ این موارد جانوري و هاي گیاهی وگونه
دهد. این پژوهش با  انسان روي می زیستیرفتارهاي محیط تأثیر که تحت

گري با میانجی زیستی محیطپذیري بر رفتارهاي یی تأثیر مسئولیتهدف شناسا
که با  ها انجام شده است. روش تحقیق در این مطالعه، پیمایشی بودهرسانه

اهواز  نفر از ساکنین شهر 400اي، بندي چندمرحلهگیري طبقهاستفاده از نمونه
داد که  به عنوان نمونه جهت بررسی انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان

در شهر اهواز در حد متوسط است. همچنین بین  زیستیمحیطرفتارهاي 
ها و متغیر وابسته استفاده از رسانه پذیري و میزانمتغیرهاي مستقل مسئولیت

نتایج تحلیل مسیر  .مثبت وجود دارد اي معنادار وزیستی رابطهمحیطرفتارهاي 
-ها، بر رفتارهاي محیطرسانه ريگپذیري با اثر میانجینشان داد که مسئولیت

بین متغیرهاي سن، جنسیت و وضعیت تأهل و  گذارد وزیستی تأثیر می
درنهایت،  .معناداري مشاهده نگردید زیستی رابطه و تفاوتمحیطرفتارهاي 

درصد از عوامل تأثیرگذار بر  1/17متغیرهاي پژوهش توانستند  مجموع
 .ز را تبیین کنندساکنان شهر اهوا زیستیرفتارهاي محیط

پذیري، میزان استفاده از زیستی، مسئولیتمحیطرفتارهاي  کلیدي: واژگان
 .هارسانه
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 Abstract 
The problem of environmental pollution in the world 
today, is not only a problem of a  country or a specif-
ic territory, but also the belongs to the  whole world 
which contains a variety of problems such as water 
and air pollution, ozone depletion, deforestation, 
destruction of plant species and animals. Wisch all of 
them are the results of human’s performance and 
behavior on environment. This paper aimed to exam-
ine the impact of responsibility on the environmental 
behavior by mediating the use of media. The re-
search method in this study was a survey using mul-
tistage stratified sample of 400 people in Ahvaz. The 
results showed that environmental behavior in Ahvaz 
on average. As well as between the independent 
variables and the dependent variable media account-
ability and the use of environmental behavior, there 
is a positive and significant relationship. Path analy-
sis results showed that responsibility by acting 
through the media, affect the environmental behav-
ior. And the age, gender and marital status and envi-
ronmental behavior relationship and the differences 
were not significant. Finally, all variables were able 
to 17.1 of the factors influencing environmental 
behavior, explain residents of Ahvaz. 

Keywords: Environmental Behavior, Responsibility, 
the Use of the Media. 
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 مقدمه
 محیطی در سطح جهان پس از تشدیدتوجه به مسائل زیست

یعنی حدود  1960و  1950هاي کننده در دهههاي آلودهفعالیت
میالدي مجمع عمومی  1968سال قبل آغاز گردید. در سال  48

المللی بین کنفرانسسازمان ملل متحد تصمیم به برگزاري 
جهانی در ژوئن  کنفرانسزیست گرفت و در نتیجه اولین  محیط
، بیانیه کنفرانسدر استکهلم برگزار شد. حاصل کار  1972
نامه بود که  توصیه 106زیست انسانی و برنامه عمل شامل  محیط

دهندگی آن را بیان نموده زیست و شکل وابستگی انسان به محیط
 ها، آموزش همگانیو استفاده منطقی از منابع، کاهش آلودگی

-هاي بینمحیطی و ایجاد سازمان ستزیست، تحقیقات زی محیط
محیطی را به کشورها توصیه نمود. ایجاد برنامه  المللی زیست

ژوئن هر سال به عنوان  5ي گذار نامزیست ملل متحد و  محیط
باشد می کنفرانسزیست از دیگر دستاوردهاي  روز جهانی محیط

)Maknon,1995 .(حاکم محیطیدر واکنش به بحران زیست
این  جمله ازهایی پدید آمدند که ها و جنبشین، اندیشهزم بر کره

نظریه  نظریات، نظریه گیدنز حول محور پیامدهاي مدرنیته و
اولریش بک است. بک مفهوم جامعه  زیآم مخاطرهجامعه 
آمیز را براي بازتاب تغییرات اجتماعی اساسی ارائه داد که  مخاطره

تماعی آورده محیطی را به زندگی سیاسی و اجمشکالت زیست
 ).Turner,2006است (

محیطی ناشی از هاي زیستبخش زیادي از آلودگی
-زیست می ، زیرا نوع برخورد افراد با محیطاسترفتارهاي افراد 

محیطی متفاوتی داشته باشد. در این تواند پیامدهاي زیست
محیطی مسئوالنه و یا توان از دو گونه رفتار زیستخصوص می

اي افراد برخورد به نسبت برد. در هر جامعهغیرمسئوالنه نام 
دهند که ممکن زیست از خود نشان میمشخصی در مورد محیط

است این برخورد کامالً مسئوالنه یا کامالً غیرمسئوالنه یا رفتاري 
 ).Agheeli,2008بینابین این دو باشد (

انسان، به عنوان  1محیطیدر قرن حاضر، رفتارهاي زیست
زیست،  ن و تأثیرگذارترین عوامل بر محیطترییکی از مهم

است.  قرارگرفتهزیستی  بسیاري از جامعه شناسان محیط موردتوجه
محیطی ضمن اینکه بر بیشتر مسائل و تهدیدات رفتارهاي زیست

پذیرند می ریتأثگذارند خود نیز از عواملی می ریتأثمحیطی زیست
)Salehi et al., 2012ملهازج محیطی ). محققان زیست 

 & Dunlapلیر ()، دانالپ و ونZwkavat,1997ذکاوت (
Vanlir, 1978 همکاران ()، دانالپ وDunlap et al., 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Environmental behavior 1.

 Schahnهمکاران ()، شان و Buttel, 1979باتل (، )2000
et al., 1990) همکاران (، استرن وStern et al.,1993 ،(

)، گرافتون و Fiallo et al,. 1994همکاران (فیال و 
الکان )، پري زنگنه و Grafton et al., 2003ن (همکارا

)Parizanganeh & Lakhan, 2005 یودجیآ) و 
)Auodje, 2010 بر رفتارهاي  رگذاریتأث)، به مطالعه عوامل

سن، جنس، ( یشناختمحیطی نظیر متغیرهاي جمعیت  زیست
و  تعداد فرزندانطبقه اجتماعی، محل سکونت، وضعیت تأهل، 

سیاسی، ایدئولوژي سیاسی، عملکرد  سن فرزندان)، گرایش
محیطی و عقیده دینی،  ها، آگاهی زیستمحیطی ملت زیست

 .)Salehi & Emamgholi, 2012اند (پرداخته
که  اند کرده دایپي دامنه به قدرمحیطی اکنون مسائل زیست

شود. امروزه عمیقاً داراي قلمرو آنها دیگر به مسائل فنی ختم نمی
محیطی ریشه فرهنگی و در کل مسائل زیستاند مفهوم اجتماعی

هاي فرهنگی یک جامعه بایستی پذیرش بافت منظوردارند و به 
زیست به  به صورت ساختاري با موضوع برخورد نمود. حفظ محیط

آن مسأله  نیتر مهمو  نیتر بزرگمسائل زیادي ارتباط دارد که 
رفتار شهروندان در برخورد با  اجتماعی است. -فرهنگی

عامل مهمی در کاهش مخاطرات  رامونشانیپزیست  طمحی
ترین وظیفه انسان امروزي در قبال اساسی محیطی است. زیست

-مسئولیت«هاي دست انسان، هاي طبیعی و ساختههمه داشته
انسان از طبیعت  که یوقتبینیم تا ی دقت میباکماوست. » پذیري

اقتدار خود را ترسید و تا زمانی که طبیعت توانسته بود قدرت و می
حفظ کند، همه چیز روال معمول خود را طبق قانون طبیعت 

اي چرخه چراکهداشت. حتی قانون جنگل و طبیعت هم زیبا بود، 
منظم که در آن هر از بین رفتنی، تولدي دوباره داشت، اما  بود

انسان با ورود خود به مدد هوش و استعدادش، نظم طبیعت و 
 ).Eslamzadeh, 2003(زد  اي آن را بر همحرکت چرخه

اي فراگیر و با هاي جمعی امروزه به عنوان پدیدهرسانه
هاي گوناگون زندگی انسانی ورود پیدا کاربري عمومی در زمینه

هاي جمعی امروزه به عنوان بخش اند. مصرف رسانهنموده
است. در زمینۀ  ها انسانگریزناپذیري از زندگی فردي و اجتماعی 

محیطی به عنوان رفتار اجتماعی که بر سایر رفتارهاي زیست
توانند اثر ها میي زندگی انسانی نیز اثرگذار است، رسانهها بخش

 داشته باشند. ارزیابی میزان این تأثیر نیازمند پژوهش علمی است.
محیطی منحصر به یک جامعه یا مکان مسائل زیست

این  جهینت ردجغرافیایی خاص نیستند، بلکه ابعاد فراملیتی دارند. 
شود که بروز مشکالت و معضالت واقعیت براي انسان نمایان می

تواند پیامدهاي مختلفی در دیگر نقاط به در هر نقطه از زمین می
). Salehi & Emamgholi, 2012باشد (همراه داشته 
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هاي متعدد شهر اهواز با چالش جمله ازشهرهاي بزرگ ایران 
 محیطی مواجه است.زیست

ترین شهر استان از مرکز استان خوزستان، وسیعشهر اهو
نفر  1395184این شهر به  تیجمع 1390باشد. در سرشماري می

 Iranکشور به شمار آید ( شهر کالنپنج  ازجملهافزایش یافت که 
Statistical Center,2011 .(کی از مشکالت مهم با بروز ی

نفتی در هاي شهر اهواز و با شروع جنگ تحمیلی و اتمام پروژه
هاي ملی و به ویژه شمال شرق خوزستان و همچنین ایجاد طرح

و رشد و گسترش  ی شتاب باالیی گرفتررسمیغنیشکر، اسکان 
شهر اهواز سریع شد به طوري که در کل کشور، شهري 

ي اهواز رشد شتابان برخوردار نبوده است و در حاشیه شهر  اندازه به
ها فاقد سیستم ین سکونتگاهو ا اجرانشدهخدمات فضایی  گونه چیه

محیطی  دفع فاضالب، بودند بنابراین مشکالت و آلودگی زیست
ها و هاي ناشی از تجمع فاضالبشد و وجود گنداب دوچندان

ها فراهم ، وضعیت بغرنجی را براي این سکونتگاهروبازها جوي
هاي انگلی، پوستی و عفونی شده ساخته و موجب شیوع بیماري

ن آعایت بهداشت فردي و عمومی موجب انتشار است که عدم ر
هاي ها و پسابشود. وجود انواع فاضالببه سطح شهر می

صنعتی، کشاورزي و خانگی در اطراف رودخانه کارون باعث 
تر یکی از بالیاي طبیعی آلودگی این رودخانه شده و از همه مهم

خود  ریتأثشهر اهواز را تحت به خصوص که استان خوزستان و 
رار داده پدیده نامطلوب گرد و غبار است که باعث شده این شهر ق

).Naderi et al., 2012( ترین شهرهاي جهان باشداز آلوده
گیري از تجربه شهرهایی همچون توجه و بهره

اند آلودگی هواي خود را طی یک دهه مکزیکوسیتی که توانسته
لودگی تواند کمکی در مدیریت آاخیر کنترل و کاهش دهند، می

در شهرهایی چون اهواز کند و این نوید  ژهیبه وهوا در کشورمان 
توان آلودگی این شهر را دهد که با پژوهش و مطالعه میرا می

کنترل کرد و ضرورت مطالعه و پژوهش در این مورد را الزامی 
شهر اهواز با وجود مشکالت  مخصوصاًو  دهد. در ایرانجلوه می

به این امر کمتر توجه شده است و  محیطی فراوان نسبت زیست
هاي اندکی صورت محیطی پژوهش در زمینه رفتارهاي زیست

محیطی در شهر  گرفته است. لذا وجود مشکالت و مسائل زیست
بدیهی اهواز ضرورت پژوهش در این زمینه را فراهم کرده است. 

بگذارد،  ریتأثتواند بر یک رفتار خاص است که عوامل متعددي می
-بررسی تمامی عوامل در چهارچوب یک تحقیق نمی آنجاکهازاما 

ذیل  متغیرهاي ریتأثشناسایی هدف تحقیق حاضر،  رو نیازاگنجد، 
 است:

پذیري بر رفتارهاي شناسایی تأثیر مسئولیت الف)
 ی در شهر اهواز.ستیز طیمح

-ها بر رفتارهاي ب) شناسایی تأثیر میزان استفاده از رسانه
 اهواز.زیستی در شهر محیط

-پذیري بر رفتارهاي محیطمسئولیت ریتأثج) شناسایی 
 ها.گري میزان استفاده از رسانهزیستی با میانجی

زیستی در د) شناسایی تفاوت جنسیتی در رفتارهاي محیط
 شهر اهواز.

زیستی در شهر محیطسن با رفتارهاي  ه) شناسایی رابطه
 اهواز.

زیستی با توجه به و) شناسایی تفاوت در رفتارهاي محیط
 وضعیت تأهل در شهر اهواز.

اساسی ذیل در  سؤاالتبنابراین براي بررسی عوامل فوق، 
 است: شده مطرحتحقیق حاضر 

در شهر اهواز چگونه  زیستیمحیطوضعیت رفتارهاي  )1
 است؟

-پذیري و رفتارهاي محیطمیان مسئولیت ايچه رابطه )2
 زیستی وجود دارد؟

هاي جمعی و ستفاده از رسانهاي میان میزان اچه رابطه )3
 زیستی وجود دارد؟رفتارهاي محیط

ي بر ریتأثها چه ي رسانهگر یانجیمپذیري با مسئولیت )4
 زیستی دارد؟رفتارهاي محیط

و  زیستیاي میان رفتارهاي محیطچه تفاوت یا رابطه )5
 ) وجود دارد؟تأهلاي (سن، جنس، وضعیت متغیرهاي زمینه

 شهر اهواز چگونه است؟پذیري در  وضعیت مسئولیت )6
 ها در شهر اهواز چگونه است؟ میزان استفاده از رسانه )7
هاي داخلی و زیستی پژوهشدر زمینه رفتارهاي محیط )8

هاي صورت که در ذیل برخی از پژوهش اند شده انجامخارجی 
 گرفته آورده شده است.

بررسی «تحقیقی با عنوان ) Mirfardi, 2016( يرفردیم
اجتماعی و احساس مسئولیت اجتماعی -قتصاديي پایگاه ارابطه

» : ساکنان نورآباد ممسنی)موردمطالعهزیستی (با رفتار محیط
انجام دادند. روش این تحقیق پیمایش و با استفاده از تکنیک 

نفر از افراد ساکن شهر نورآباد ممسنی  400پرسشنامه بر روي 
محیطی ستاست. نتایج تحقیق نشان داد که رفتار زی گرفته انجام

محیطی در سطح با احساس مسئولیت اجتماعی و نگرش زیست
 95اجتماعی در سطح  -و با متغیر پایگاه اقتصادي  درصد 99

 درصد رابطه مستقیم و معناداري دارد.
) تحقیقی Adhami et al., 2011همکاران (ادهمی و 

زیست  بر حفظ محیط مؤثربررسی عوامل فرهنگی «تحت عنوان 
اند که هدف این انجام داده» تهران 18و  5ناطق شهر تهران م

زیست  محیط بر حفظعوامل فرهنگی  ریتأثپژوهش شناخت میزان 
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محیطی بوده است. این پژوهش با استفاده از  و رفتارهاي زیست
نفر از  400روش تحقیق پیمایش و تکنیک پرسشنامه بر روي 

ت. نتایج این اس گرفته انجامشهر تهران  18و  5افراد در دو منطقه 
ي احساس مسئولیت، اخالق رهایمتغتحقیق نشان داد که 

هاي سنتی و دینی بر حفظ اجتماعی، آموزش و ارزش
و همچنین  هستند مؤثرزیستی  زیست و رفتارهاي محیط محیط
 ي ندارد.ریتأثزیست  ي بر حفظ محیطسازهنجارمتغیر 

 Mokkhtariهمکاران (ي و آباد ملکمختاري 
Malekabadi et al., 2013 تحلیل و «) تحقیقی با عنوان

انجام » محیطی شهري شهر اصفهان بازشناسی رفتارهاي زیست
زیست اطرافیانشان  اند. رفتار شهروندان در برخورد با محیطداده

محیطی در حیات شهري  عامل مهمی در کاهش مخاطرات زیست
تواند بر رفتار خاص است. بدیهی است که عوامل متعددي می

برخی متغیرها  ریتأثبگذارد، لذا این تحقیق به سنجش  ریتأث
محیطی، ارتباط افراد  محیطی، نگرش زیست دانش زیست ازجمله

، موقعیت اجتماعی/ تأهلبا طبیعت، سن، جنسیت، وضعیت 
محیطی شهروندان پرداخته است. این اقتصادي بر رفتار زیست

نفر، به  400پیمایشی و با توزیع پرسشنامه بین  پژوهش به شیوه
است. افراد نمونه به شیوه  شده انجام 1391عنوان نمونه، در سال 

سال شهر  15اي از جامعه آماري شهروندان باالي سهمیه
-. نتایج حاکی از آن است که رفتار زیستاند شده انتخاباصفهان 

محیطی شهروندان اصفهانی نسبت به دهه قبل رفتارهایی 
عامل  نیتر مهمافراد با طبیعت  تر شده است. ارتباطمسئوالنه

مورد  عوامل گریدمحیطی از بین بینی کننده رفتارهاي زیستپیش
رفتارهایی مانند تفکیک زباله و  زنان ومسن  بررسی است. افراد

زیست را بیشتر از مردان  دوستدار محیط ونقل حملاستفاده از 
بینی کننده دهند. موقعیت اجتماعی/اقتصادي پیشانجام می

-زیست و خرید زیست دوستدار محیط ونقل حملاز  افرادستفاده ا
محیطی است که البته رابطه اول منفی است بدین گونه که افراد 

دوستدار  ونقل حملبا موقعیت اجتماعی/ اقتصادي باالتر کمتر از 
 Salehi et(صالحی و همکاران  کنند.زیست استفاده می محیط

al., 2016(  بررسی نقش جنسیت در «در تحقیقی با عنوان
 ریتأثبه بررسی » محیطی شهر ارومیه هاي زیستگیريجهت

محیطی پرداختند. در این تحقیق از  هاي زیستجنسیت بر نگرش
گیري است و با استفاده از نمونه شده استفادهروش پیمایش 

-. یافتهاند شده انتخابها از مناطق شهري ارومیه اي، نمونهخوشه
ی در نگرش موردبررسان داد که اوالً، افراد هاي این تحقیق نش

اند؛ ثانیاً، جنسیت متغیر محیطی نمره باالیی کسب کرده زیست
 محیطی افراد نیست. ي بر روي نگرش زیسترگذاریتأث

)، Chenyang et al., 2010ن (چنوانگ و همکارا

هاي جنسیتی در بروز رفتار تفاوت«پژوهشی با عنوان 
اند. این تحقیق به بررسی ام دادهانج» محیطی در چین زیست
و دانش  گراستیز طیمحهاي جنسیتی و رفتارهاي تفاوت
محیطی پرداخته است. این بررسی، رفتارهاي  زیست
 خانواده گرامحیطی را به دو نوع عمومی و خصوصی یا  زیست

مطالعه تجربی در مورد  39تقسیم کرده است. نمونه این تحقیق 
رفتار هم  12نتایج نشان داد که  هاي جنسیتی است وتفاوت

مورد از رفتارها عمومی بودند  17عمومی و هم خصوصی بودند و 
ی در رفتارهاي تیجنسمورد موفق به پیدا کردن تفاوت  8در و تنها 
محیطی شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که زنان  زیست

محیطی داخل خانه  مشارکت بیشتري در مورد رفتارهاي زیست
در خارج از خانه رفتارهایی  که یدرحالازیافت زباله دارند، مانند ب

محیطی الگوي متفاوت  زیست مؤسساتمانند کمک مالی به 
یعنی بین مشارکت زنان و مردان  شود،جنسیتی مشاهده نمی

دهد شود. با این حال نتایج این تحقیق نشان میتفاوتی دیده نمی
محیطی را یستي از نگرانی زتر نییپاکه زنان چینی سطوح 

نسبت به مردان دارند. نتیجه مطالعه نظري در مورد رابطه بین 
محیطی را این است که نقش هاي زیستجنسیت و نگرانی

دانند. این دیدگاه معتقد فرایندهاي اجتماعی و جنسیت را مهم می
است که زنان در دوران کودکی حساسیت بیشتري نسبت به 

تمایل بیشتري به  جهیدرنتد و احساسات و نیازهاي دیگران دارن
زیست دارند و در مقابل مردان در دوران کودکی  مراقبت از محیط

به کنترل احساسات و تا حد زیادي احساس استقالل دارند. با این 
پردازند و درگیر زیست می استدالل زنان به مراقبت از محیط

 مراقبت از دیگران هستند. دوستانه نوععنصر 
پژوهشی  )Melgar et al., 2013( ملگار و همکاران

محیطی: آیا صفات شخصی  هاي زیسترفتار و نگرانی«عنوان با 
زیست  اند. عملکرد افراد طرفدار محیطانجام داده »مهم است؟

زیست است، با توجه به اینکه  محیط طرفدارانمتفاوت از نظرات 
یک رابطه دقیق بین عمل و نظر وجود ندارد. هدف این مقاله 

زیست است. این  محیط کننده نییتعی عوامل نگرشی بررس
المللی پژوهش اطالعات خود را از برنامه همایش بین

آوري آورده است که طی چندین سال جمع به دستزیست  محیط
و  افتهی توسعه کشور 22از  مشاهده 38000شدند و شامل بیش از 

ت پرسشنامه مربوط به ارتباط مشکال سؤاالتاست.  توسعه درحال
زیست است.  محیطی براي افراد و نگرش در مورد محیط زیست

هاي فرد اي از ویژگیاین تحقیق به این نتیجه رسید که مجموعه
زیست  تمایل فرد به انجام اقدامات طرفدار محیط کننده نییتع

است؛ زنان، ازدواج، آموزش عالی، اشتغال عمومی، سطوح باالیی 
چپ، عضو اتحادیه صنفی  از مذهب، داشتن یک ایدئولوژي حزب

58 



 1396، پاییزاول زیست و توسعه پایدار، سال ششم، شماره آموزش محیط فصلنامه
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Vol. 6, No. 1, Autumn 2017

که همه این موارد رابطه مثبتی با رفتارهاي سازگار با 
تمایل به انجام اقدامات  تر جوانزیست دارند. همچنین افراد  محیط

 زیست نسبت به افراد مسن دارند. سازگار با محیط
 (Oakley et al., 2014)اوکالي و همکاران 

اجتماعی با واسطه هاي شبکه ریتأثبررسی «ژوهشی با عنوان پ
در دانشگاه » محیطی مصرف فرديکامپیوتر بر رفتارهاي زیست

-کارولیناي انجام دادند. محققان معتقدند که فناوري اطالعات می
ها و ، محیطها سازمانمحیطی افراد،  تواند بر رفتارهاي زیست

هاي هاي شبکهداشته باشد. کامپیوتر یکی از واسطه ریتأثبازارها 
رفتار فرد  کند که در آناست و محیطی را ایجاد میاجتماعی 

محققان به تعامل رابطه انسان و  نیا از  پسنهفته است.  باًیتقر
بر رفتارهاي  مؤثرکامپیوتر پرداختند. کامپیوتر هنجارهاي اجتماعی 

کند. افراد نمونه این تحقیق زیست را تشویق می سازگار با محیط
کردند و به بوك استفاده مییسبودند که از ف دهنده پاسخ 234

ها از طریق و اقدامات سازمان کشی انتخاب شدندروش قرعه
ها نشان داد آورده شدند. تجزیه و تحلیل داده به دستمجالت 

محیطی  را بر مسئولیت زیست ریتأث نیشتریبکه شناخت و آگاهی 
هاي دارد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که تکنیک

هاي اجتماعی مانند قرار دادن پست در فیس ازمانبازاریابی س
 ریتأثزیست  توانند در مصرف فردي سازگار با محیطبوك می

 داشته باشد.
توان نتیجه گرفت در مجموع بر اساس مطالعات پیشین می 
هاي جمعی امروزه همه مسائل روز را، به رسانه که ییازآنجا

زیستی حیطو مسائل م دهندصورت لحظه به لحظه پوشش می
-ها در این زمینه میشک رسانهمشکالت روز است، بی ازجمله
راتی جدي بر مخاطبان بگذارد. در تحقیقات داخلی، تأثیتوانند 

است،  موردتوجهها، کمتر متغیر میزان استفاده از رسانه ریتأث
-بر رفتارهاي محیط رگذاریتأثعوامل  ازجملهها رسانه که یدرحال

 زیستی هستند.
-یگر از نقاط ضعف تحقیقات داخلی نبودن پرسشنامهیکی د

در این زمینه است که این مسئله خود  تیفیباکاي استاندارد و 
علت گستردگی این ی موجب نتایج متناقضی شده است. گاه

ي ها شاخصناشی از تفاوت  تواند یم طرف کطیف نتایج، از ی
، یا خوب زیستیمحیطجهت سنجش متغیر رفتار  کاررفته به
  تواند به جامعهمی ملیاتی نکردن مفهوم آن باشد. از طرف دیگر،ع

 مربوط باشد. هاي جمعیت نمونه آماري محل پژوهش و ویژگی
، »زیست محیط دهه«به عنوان  1970 پس از اعالم دهه

ي ندارند ا باسابقهشناسان متوجه شدند که نظریه یا تحقیق جامعه
و ویژه از روابط بین جامعه که آنها را در دستیابی به فهمی جدید 

زیست راهنمایی کند. درست است که سه پیشگام اصلی  و محیط

و  شناسی (امیل دورکیم، کارل مارکسنظریه کالسیک جامعه
زیست را در کارشان  هایی ضمنی از محیطماکس وبر) جنبه

-داشتند، اما این مسئله پس از آثار آنها کمتر مورد توجه جامعه
ت، زیرا مترجمان و مفسران آمریکایی آثار شناسان قرار گرف

مند هاي ساختاري و اجتماعی آنها عالقهایشان، بیشتر به تبیین
). Hannigan, 2006هاي فیزیکی و محیطی (بودند تا تبیین

ی به موضوعات شناس جامعهدومین دلیل باز شدن پاي 
 . از اواخرگردد یبازمشناسی بینی خود جامعهبه جهان زیست، محیط

، ویلیام کاتن و رایلی دانلپ در سلسله مقاالت و 1970 دهه
اند شناسان مدعیکنند که بیشتر جامعههاي خود، بیان مینوشته

هاي بوم شناختی حاکم بر جوامع انسانی از اصول و محدودیت
 ,Catton & Dunlapهستند (هاي طبیعی فارغ دیگر گونه

1993.( 
ها نشانگر نقش مهم رسانهدر این زمینه  شده انجامتحقیقات 

است. همچنین  زیستیمحیطهاي اجتماعی در رفتارهاي و شبکه
-محیطپذیري ارتباط مستقیم و معناداري با رفتارهاي مسئولیت

داشته است. با توجه به اینکه متغیرها در شرایط و  زیستی
 نیآفر نقشهاي متفاوتی اجتماعات گوناگون ممکن است به گونه

گیري از تجربیات مطالعات پیشین در وهش با بهرهباشند، این پژ
پذیري اجتماعی بر رفتارهاي ها و مسئولیتپی ارزیابی تأثیر رسانه

 زیستیمحیطبوده است. الزم به ذکر است رفتار  زیستیمحیط
به صورت  کالسیک پردازان هینظرمفهومی جدید است. 

منحصراً  بنابراین و تلویحی به این موضوع پرداختند میرمستقیغ
 .شود یمنظریات معاصران مطرح 

 آنتونی گیدنز
هاي شناسان کالسیک، به موضوعجامعه برخالفگیدنز 

زیستی و جایگاه طبیعت در نظریه اجتماعی خود توجه  محیط
زیست در نظریه  بیشتري نشان داده است. توجه او به محیط

کري هاي فکند. به بیان او در سنتخود را آشکار می شدن یجهان
هاي زیست بومی چندان اند، مشغلهشناسی آمیختهکه با جامعه

تر آفریــد. به طوریکه گرایی، دنیایی ترسناكجایی ندارند. صنعت
بر  کس چیهدهد که آوري رخ میمحیطی زیان دگرگونی زیست

 :Barry, 2002نیست ( برکنارآن  ریتأثروي کره زمین از 
 .زیادي دارد ویایی بسیارمدرنیته در شکل یک تریلی، پ ).121

اي است که از نظر سرعت، دامنه و ختهیمدرنیته دنیاي افسارگس
 ,Ritzerاست (قبلی پیشی گرفته  يها دگرگونی بر نظام عمق

خردکننده مسیر واحدي  فزاید که این گردونهایگیدنز م). 2011
خردکننده قطعه  گردونه کند. گذشته از این، اینرا دنبال نمی

 از انواع قطعات متعارض و متناقض یراست نیست و به یکدستی
59 
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که او در پی  دیگو یشده است. بدین ترتیب، گیدنز به ما م ساخته
ي از مد افتاده یا حتی یک ابر روایت ساده یک ابر نظریه ارائه

 ).Ibid:73( نیست هیسو کی
 ت.اس زیآم گیدنز، مدرنیته یک فرهنگ مخاطره به گفته 

از آن  زتریآم ت که زندگی اجتماعی ذاتاً مخاطرهمنظور این نیس
ها  الاقل براي بیشتر آدم ،باشد ستیبا یشرایطی است که م

 نحوه نیست. مفهوم مخاطره بیشتر در ارتباط با گونه نیا
جهان اجتماعی، چه از سوي کنشگران عادي و چه  یده سازمان

شود اي بنیادي تبدیل میبه مسئله از سوي متخصصان فنی،
)Ritzer, 2011( مدرنیته احتمال کلی مخاطره را در برخی از .

 حال نی، اما درعدهد یمعین زندگی کاهش م يها وهیو ش ها حوزه
که در  سازد یمطرح م مخاطره آفرین جدیدي را يها شاخص

 ,Turnerاعصار پیشین عمدتاً و یا کامالً ناشناخته بودند (
1994(. 

داند هایی مییشرفتمحیطی را پهاي زیستگیدنز سیاست
که به سمت اخالقی شدن نظم اجتماعی، نهادها و روابط گرایش 

هاي دارد و این نکته براي او بسیار ارزشمند است. او جنبش
داند براي استقرار فردي بنیادهاي را کوششی می زیستیمحیط

اخالقی و امنیت هنجاري در زندگی مردم. اخالقیاتی که وي آنها 
، اصولی هستند که در دنیاي امروزي و شهرنشینی پسندد آنرا می

هاي نوسازي شهري، از دست رفتن اند. یکی از پدیدهاز بین رفته
حس زندگی در میان نظم طبیعی است و در محیط شهري، مردم 

کند را از واقعیات دنیاي طبیعی و وابستگی جامعه به آن دور می
)Barry, 2002: 124.( 

زیست  و پیامدهاي تخریب محیط اهگزیخگیدنز براي تبیین 
اي کرده و شناخت توسعه و پویایی جوامع مدرن تالش گسترده

-است. در مورد انتخاب نظریه گیدنز باید چنین گفت: اوالً تبیین
گرایی داري و منفعتهاي او ناظر به بررسی تعامل میان سرمایه

ها نقطه شروعی این تبیین -است، و هر چند  به صورت ناقص
-زیست به شمار میي تخریب محیطها خاستگاه نییتبي براي قو

-آیند. ثانیاً، نظریه اجتماعی گیدنز توجه خاصی به بعد فضایی
هاي جغرافی کرده و توانسته مکانی فرایندهاي اجتماعی و روش

و نسبت  شدن یجهانیی و شهر گراشناختی است ماهیت جامعه
-در مجموع، دیدگاهمحیطی بررسی کند. آنها را با مسائل زیست

کند. زیست کمک می به فهم تخریب محیط باره نیدراهاي گیدنز 
تفسیري گیدنز در نظریه اجتماعی و به  -ثالثاً، رویکرد تفهمی

دست دادن الگوهاي علّی متکثر براي بررسی فرایندهاي 
اجتماعی، موجب شده که به موضوع نقش قدرت سیاسی و 

 ؛ وزیست نیز توجه شود طمحیایستارهاي فرهنگی در تخریب 
هاي اجتماعی هاي جنبشاینکه تبیین گیدنز از خاستگاه آخردلیل 

محیطی در نظریه اجتماعی ما را متوجه اهمیت بررسی زیست
کند یعنی اینکه هاي دوگانه قدرت فرهنگی و سیاسی میویژگی

چگونه قدرت فرهنگی و سیاسی هم موجب تسهیل فرایند 
 ,Goldbaltکند (را کنترل می مانه وشود زیست می محیط

1996: 90.( 

 1الریش بک
، یک شبه راه 2آمیزجامعه مخاطرهالریش بک با انتشار کتاب 

را پیمود و فراتر از علوم اجتماعی شهرت زیادي پیدا کرد  صدساله
)Beck, 1992 با رویداد انفجار  زمان هم)، انتشار این کتاب

ی سبب زمان همشد و همین اي چرنوبیل در شوروي نیروگاه هسته
استقبال گسترده و بازنگري سریع این اثر گردید که خود او به این 

 )Ahmadi et al., 2015موضوع معترف است (
کار براي احیاي مدرنیسم در دوران اخیر،  نیمؤثرتر درواقع

آمیز الریش بک است.  نظریه جامعه ریسک یا جامعه مخاطره
درنیته و خطرهاي همراه با آن نظریه بک، انتقادي آشکار از م

-می تیدرنهاقضیه، او معتقد است که مدرنیته  نیا وجود بااست. 
تواند مشکالتی را که خود خلق کرده است، حل کند

)Hannigan, 2006: 16.( بک بیشتر از همه به علت  درواقع
 ,Ritzerشود (آمیز شناخته میمخاطره مفهوم جامعه توسعه

آمیز را براي بازتاب مخاطره م جامعه). بک مفهو41 :2005
تغییرات اجتماعی اساسی ارائه داد که مشکالت محیطی را به 

آمیز بک مخاطره زندگی سیاسی و اجتماعی آورده است. در جامعه
هاي و تالش نشده ینیب شیپکند که ما باید اثرات منفی و ادعا می

 میکنگذشته براي کنترل بر طبیعت را مدیریت و کنترل 
)Turner, 2006آنچه موجب تمایز بک از سایر نظریه .(-

شود، این است که وي به امکانات پردازان اجتماعی مدرن می
زیست جهانی که  آمیز و دهشتناك تخریب محیطبالقوه فاجعه

 ,Goldbaltمحیطی است، پرداخته است (محور مسائل زیست
1996: 91.( 

ر آن نگرانی افراد از آفات اي است که دآمیز، جامعهمخاطره جامعه
-و بالیاي طبیعی (قحطی و زلزله) به سمت مخاطرات ناشی از فعالیت

گیر دارند، متوجه شده است. هاي انسانی که اغلب شکل جهانی و عالم
طبقاتی و صنعتی در شعار  ي محرکه جامعهبه تعبیر بک، اگر قوه

ترسم می«ست: جدید این ا شد که شعار جامعه، خالصه می»امگرسنه«
طبقاتی سابق، مسئله داشتن  خالصه در جامعه طور به». یا نگرانم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1..Beck. U 
2. Risk society thesis
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 سهمی از درآمدها و مزایاي اجتماع و برابري یا نابرابري آن بود، اما ایده
کوشد تا از ی میهرکسمحوري و مرکزي کنونی، ایمنی است و 

 ).Ghasemi, 2009بماند (ها ایمن مخاطرات و ریسک
شکل و تناقض اساسی در جامعه معاصر، خطرات به زعم بک، م 

یی تنها بهاند، اما جامعه عظیم و بالیاي وخیمی است که محصول جامعه
اي و قادر به رفع آنها نیست. بالیایی چون خطرات شیمیایی، هسته

محیطی و اکولوژیک و حتی تشعشعات رادیواکتیو، معضالت زیست
ه محصوالت شیمیایی و معضالت پنهانی چون آلودگی مواد غذایی ب

هاي موبایل، آلودگی هوا ي شده، گوشیکار دستمواد گیاهی و گوشتی 
هاي آشامیدنی و و مواد خطرناك موجود در جو زمین و آلودگی آب

زراعی و موارد دیگر، با آنکه به واسطه دخالت انسان و جامعه در طبیعت 
یی قادر تنها بهاي عهاند، اما هر جامي به وجود آمدهفناورو ایجاد صنایع و 

ها، حالت جهانی نیست همه یا حتی اکثریت آنها را برطرف کند. ریسک
اند و هیچ کشور یا ملتی از خطرات مذکور در امان نیست. به تعبیر یافته

حیات مشتی چمن سرسبز در جنگل باواریا به عقد و  «اولریش بک، 
 ).Beck, 1998» (المللی بستگی داردهاي بیننامهاجراي موافقت

توان جامعه جهانی مخاطره خواند. آمیز را مینظریه جامعه مخاطره
اطالع بشر و افراد جامعه از مخاطرات روزافزون شده و ما با بمباران 
اطالعات راجع به مخاطرات مواجهیم. به صورت روزمره در اخبار و 

خاص و آور بودن ماده شیمیایی یا غذایی ها، خبرهایی دال بر زیانرسانه
شود. با یا مخاطرات مکرر متوجه عموم ساکنان کره زمین شنیده می

توجه به اینکه سطح سواد و رفاه در اغلب جوامع به حد باالیی رسیده 
-تر و عمیقهاي مزبور، صورت جدياست، نگرانی و اطالع از ریسک

هاي جامعه جدید، متوجه گیرد. از طرف دیگر، ریسکتري به خود می
 ).Ibidشوند (می متأثروصی نیست و همگان از آن قشر به خص

، اما همچنین ندیآفر یرا م ییها مخاطره ،پیشرفته تهگرچه مدرنی
 دهد یکه به آن امکان م آورد یوجود م را نیز به يگریک نوع بازتابش
سؤال برد. درواقع، این خود  اش را زیر خودساخته يها تا خود و مخاطره
این   درباره يگربازتابش د که غالباً آغاز بهها هستن قربانیان مخاطره

گردآوري  اند که به مشاهده و . آنها نخستین کسانیکنند یمخاطره م
 . آنهاپردازند یمخاطرات و پیامدهاي آنها براي انسان م درباره ییها داده

که مدرنیته پیشرفته و مطمئن نیستند  شوند یبه متخصصانی تبدیل م
بک به  که یراست ر را براي آنها انجام دهند. بهکا پژوهان این که دانش

، زیآم مخاطره  خلق و حفظ جامعه پژوهان به خاطر نقششان در دانش
ها و  انسان علم به پشتیبان آلودگی جهان« .ردیگ یبسیار سخت م

طبیعت بدل گشته است. از این لحاظ، اغراق نیست اگر بگوییم که 
مختلف،  يها مخاطرات در حوزهبرخوردشان با   توجه به نحوه علوم با

 »اند را تا اطالع ثانوي بر باد داده تشانیعقالن حیثیت تاریخی مبتنی بر
)Beck, 1992:70(. 

صنعتی کالسیک از هم   طبیعت و جامعه در جامعه که یدرحال

اند.  پیشرفته عمیقاً درهم تنیده شده صنعتی  جداشده بودند، اما در جامعه
بر محیط طبیعی تأثیر  رگونی در جامعه غالباًبدین معنا که هرگونه دگ

. گذارند یطبیعی نیز متقابالً بر جامعه اثر م يها یو دگرگون گذارد یم
طبیعت، جامعه است و جامعه نیز «پس برابر با دیدگاه بک، امروزه 

هم  پیشرفته  تهیطور دیالکتیکی، مدرن به سان نیبد». طبیعت
 يرینظ یب يها آورده و هم تالش را به وجود يا سابقه یب يها مخاطره

 ).Ibidبا این مخاطرات موجب شده است ( را براي برخورد

 هانظریات رسانه
هاي متفاوت زندگی اجتماعی، همواره به رسانه بر جنبه ریتأثبررسی 

-اي مطرح بوده است. تواناییعنوان موضوعی مهم در مطالعات رسانه
هاي فرهنگی و سیاسی، هاي ذاتی وسایل ارتباطی در جریان سازي

هاي عمومی و جایگاه آنها به هاي رفتاري و سلیقهآنها بر شیوه ریتأث
ها، تصاویر ذهنی از واقعیت ارائهعنوان منبعی اصلی و مسلط براي 

ضمن  مسائلاست. این  انکار رقابلیغها و هنجارهاي اجتماعی ارزش
نمایند، را ایفا میاي در روابط اجتماعی نقش خود اینکه به عنوان واسطه

تر با مردم ارتباط برقرار و مدت زمانی طوالنی تر عیوسقادرند در سطحی 
اولیه مدرسه، خانواده، مذهب و امثال آن را بر افراد تحت  ریتأثکرده، 

ها، رسانه ریتأث). در زمینه Mehrdad, 2001دهند (شعاع قرار 
اي، کاشت، گلوله آنها نظریه ازجملهاست که  رادشدهیانظریات مختلفی 

در مورد نظریه  لیتفص بهسازي است که مارپیچ سکوت و برجسته
 شود.سازي در ذیل بدان پرداخته میبرجسته

 1سازينظریه برجسته
اي خاص اطالق گذاري بر برنامهسازي به معنی اولویتبرجسته

سازي یعنی این برجسته«توان گفت: شود؛ اما اصطالحاًََُ میمی
هایی را که خبرها، موضوع هاي خبري با ارائهه رسانهاندیشه ک

 ,Shakeri( »کنند.اندیشند، تعیین میآنها می مردم درباره
ممکن است در اغلب اوقات، «: شده گفته). و نیز 25 :2005

مطبوعات موفق نشوند به اشخاص بگویند چگونه فکر کنند اما با 
توانند بگویند به چه چیز یم اي که بر آنها دارند،العادهفوق ریتأث

سازي ). مفهوم کارکرد برجستهLazar, 2005»(باید فکر کنند
اي هاي عمومی، یک مفهوم ارتباطی است که وجود رابطهرسانه

بر ارتباط جمعی و برجستگی این مباحث براي  دیتأکقوي بین 
کند. این مفهوم در شرایط علت و افراد در بین مخاطبان را تصریح می

شود: برجستگی بیشتر یک مبحث یا یک موضوع در ی بیان میمعلول
هاي عمومی، باعث برجستگی همان مبحث یا موضوع در میان رسانه
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1. Agenda Setting
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سازي بیانگر یکی از برجسته ).Sarokhani, 2004شود (مردم می
ها در این است که به ما ها است و توانایی رسانهتأثیرات قدرتمند رسانه

ي الدیم 1922هستند. از سال  توجه قابل بگویند چه مواردي مهم و
ها در ارائه و ها، نسبت به قدرت رسانهوالتر لیپمن، ستون نویس روزنامه

 Mcبود (ی تصاویر ذهنی، به عموم هشدار داده ده شکل
Combs,1972: 176( 

توان گفت سازي میبرجسته بنابراین با استنباط از نظریه 
زیستی و برجسته کردن ائل محیطانتخاب مس توانند باها میرسانه

ی کرده و آنها را به رسان اطالعدر نظر مخاطبان، در این زمینه 
محیطی ترغیب کنند. به این ترتیب که هر انجام رفتارهاي زیست

زیستی را بیشتر گزارش کنند و ها اخبار و مسائل محیطچه رسانه
خاطبان م جهیدرنتي در این زمینه تولید کنند، شتریبهاي برنامه

 شوند.زیستی قائل میاهمیت بیشتري براي انجام رفتارهاي محیط

 محیطیشهروند زیست
شود که میان شهروندي گفته می به 1محیطیشهروند زیست

زیست و قوانین موجود، به دنبال  هاي وي در برابر محیطمسئولیت
محیطی توسط ایجاد توازن باشد. اصطالح شهروند زیست

)  (1990 (Hungerford, & Volk) هانگرفورد و ولک
 دانستند که:محیطی را فردي مییافت. آنان شهروند زیست توسعه

زیست و مشکالت آن آگاهی و حساسیت  . نسبت به محیط1
. 3زیست و مشکالت آن دارد؛   . درك روشنی از محیط2دارد؛ 

زیست خود دارد و از انگیزه کافی  احساس نگرانی نسبت به محیط
زیست و حفاظت از آن  کت فعاالنه در بهبود محیطبراي مشار

هاي الزم به منظور شناسایی و حل . از مهارت4برخوردار است؛ 
. به منظور حل 5 و محیطی برخوردار است -مشکالت زیست
محیطی، مشارکت فعالی در تمامی سطوح دارد. مشکالت زیست

 ی کردند،را بررسی طیمح ستیشهروند زمطالعات متعددي مفهوم 
فورمن و اردور نشان دادند که یک شهروند خوب وظایفی از قبیل 

بدون  نیبنزآب و استفاده از  در مصرفیی جو صرفهبازیافت، 
. یک محیط گرا انتظار رسانند یمسرب به نفع جامعه خود به انجام 

ها در اقداماتش را محیطی سازمان هاي زیستحمایت از مشارکت
هاي م را در استفاده از استراتژيالز و مهارتدارد و باید دانش 

 Furmanباشد (محیطی و مفاهیم اکولوژیکی دارا  اقدام زیست
& Erdur,1999:183.( 

محیطی و  هاي زیستمحیطی نسبت به ارزششهروند زیست
کند. چنین شهروندي امکان ندارد اقدامی اکولوژیکی احساس تعهد می
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1. Environmental Citizen

کافی نسبت  اندازه به زیست خود انجام دهد. این شهروند به ضرر محیط
چگونه اقدام کند، آگاهی دارد. این  نکهیو امحیطی  به مشکالت زیست

محیطی   -اي میان دانش و اقدامات زیستدهد که رابطهنشان می
). از طرفی، رابطه نزدیکی میان شهروند Arcury,1990دارد (وجود 
هاي ها و رفتارمحیطی و مفاهیمی همچون نگرش زیست
زیست و  بنابراین، وجود دانش در مورد محیط وجود دارد. محیطی زیست

گردد و هایی در این زمینه میمشکالت آن باعث ایجاد آگاهی و نگرش
مشکالت آن  و حلزیست  انگیزه بیشتري براي اقدام نسبت به محیط

 ).Barker, 2010: 92کند (ایجاد می
دنز و زیستی از نظریه گیبدین ترتیب براي تبیین رفتار محیط 

است. بر اساس  شده استفادهآمیز اولریش بک  مخاطره نظریه جامعه
 کس چیهگرایی دنیایی ترسناك آفریده است و ي گیدنز، صنعتنظریه

گرایی در امان نیست. گیدنز زیستی حاصل از صنعتاز تحوالت محیط
که به  دانداي میجهان مدرنیته رادیکال را گردونه خردکننده

ممکن است  هرلحظهماند و و پرقدرتی می ارگسیختهلوکوموتیو افس
توانند ها نمیکنترلش از دست خارج شود و واژگون گردد و البته انسان

این گردونه کامالً ناخوشایند  هرچندبینی کنند. مسیرش را پیش
کامل کنترل کنیم و تا  طور بهتوانیم مسیرش را نیست اما ما نمی

حرکت است، احساس امنیت نخواهیم زمانی که این گردونه در حال 
بنابراین  آمیز است.کرد، زیرا مسیر حرکت آن مملو از مخاطرات فاجعه

گرایی که صنعت طور همانتوان گفت نظریه گیدنز می بر اساس
هم از  ها انسانتحوالت بسیاري را موجب شده است، رفتارهاي 

موعه گرایی بر مجیعنی صنعت نیست، مستثناگرایی تحوالت صنعت
مجموعه رفتارهاي  جمله ازگذاشته است.  ریتأثرفتارهاي ما آدمیان 

محیطی است که افراد در پاسخ بهانسان، رفتارهاي زیست
محیطی در حوزه مصرف  دهند. رفتارهاي زیستزیست می محیط

یعنی تحوالت ناشی از  انرژي و رفتارهاي بهینه و استاندارد هستند
 روي در مصرفافراد را به زیاده کالیراد  تهیمدرنیی و جهان گرا صنعت

 دهد.سوق می راستانداردیغرفتارهاي غیر بهینه و  انرژي و
هاي مدرنیته توجه دارد و اولریش بک همانند گیدنز به آسیب 
کند. آورده، نهایتاً حل می به وجوددارد مدرنیته مشکالتی را که  اذعان

به مخاطرات مدرنیته و آمیز توجه  کانون اصلی نظریه جامعه مخاطره
اي آمیز جامعه مخاطره محیطی است. جامعه مسائل زیست ازجمله

است که، در آن افراد کمتر نگران بالیاي طبیعی هستند و بیشتر بیم 
. در جامعه گذشته دارند راگیر شده است هاي انسان که عالماز فعالیت

 ما در جامعهاگر افراد در پی کسب درآمد و مزایاي اجتماعی بودند، ا
آمیز به دنبال کسب محیطی امن و رهایی از مخاطرات مخاطره

-نفوذ کرده جا همههستند زیرا این مخاطرات مرزها را درنوردیده و به 
یعنی این مخاطرات محدودیت مکانی و زمانی ندارند.بنابراین بر  اند

هاي انسان که فعالیت طور همانآمیز بک  مخاطره جامعه اساس نظریه
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و البته این  اند شدهآمدن مخاطرات جهانی و فراملی  به وجودموجب 
آمیز  ي مخاطرهدر جامعه ،استها ها محصول رفتارهاي انسانفعالیت
زیست تصرف و  ها با رفتارهاي خود، در طبیعت و محیطانسان
این رفتارها، ایجاد محیطی ناامنی براي  کنند که نتیجهمی يکار دست

بنابراین بر اساس نظریه گیدنز و اولریش بک  باشد.ها میهمه انسان
ها محصول دنیاي زیستی انسانتوان گفت که رفتارهاي محیطمی

 مدرنیته و شرایط تبعی آن است.
سازي مسائلی را که مردم درگیر بر اساس نظریه برجسته 

کنند و نگران آن هستند، توسط آن هستند و درباره آن فکر می
یعنی اگر ؛ دهنداي میشود و پوشش رسانهمیها انتخاب رسانه
ها با انتخاب زیستی است، رسانهدرگیر مسائل محیط جامعه

محیطی و برجسته کردن مسائل مربوط به موضوعات زیست
گذارند و هرچه رسانه می ریتأثزیست بر ذهن مخاطبان  محیط

اهمیت بیشتري به یک مسأله بدهد، مخاطبان آن را جدي تلقی 
شوند. بنابراین از نظریه و اهمیت بیشتري براي آن قائل میکرده 

شود که بین میزان استفاده ي این فرضیه استخراج میساز برجسته
 معناداري وجود دارد. زیستی رابطهها و رفتارهاي محیطاز رسانه
محیطی هانگرفورد به ارتباط  اصطالح شهروند زیست 

 درواقعکند و ه میزیست اشار منطقی فرهنگ شهروندي و محیط
زیست خود  زیستی کسی است که در قبال محیطشهروند محیط

زیست ارزش قائل است  پذیرد و براي محیطاحساس مسئولیت می
زیست آگاهی دارد و احساس نگرانی  و نسبت به مسائل محیط

زیست دارد و براي حل مشکالت آن مشارکت  نسبت به محیط
هاي الزم براي حل ز مهارتاي دارد. در این راستا افعاالنه

زیستی برخوردار است. از این نظریه این فرضیه مشکالت محیط
پذیري اجتماعی و رفتارهاي شود که بین مسئولیتاستخراج می

 زیستی رابطه معناداري وجود دارد.محیط

 مدل تحلیلی پژوهش. 1شکل 

 ز تأثیر دارد.زیستی در شهر اهواپذیري بر رفتارهاي محیطمسئولیت
زیستی در شهر ها بر رفتارهاي محیطمیزان استفاده از رسانه

 اهواز تأثیر دارد.
گري زیستی با میانجیپذیري بر رفتارهاي محیطمسئولیت

 ها تأثیر دارد.میزان استفاده از رسانه
زیستی زنان و مردان در شهر اهواز تفاوت رفتارهاي محیط

 معناداري دارد.
زیستی در شهر اهواز رابطه ارهاي محیطبین سن و رفت

 معناداري وجود دارد.
زیستی با توجه به وضعیت تأهل در شهر رفتارهاي محیط

 اهواز تفاوت معناداري دارد.

 روش شناسی پژوهش
آماري این  جامعهو  استدر این مطالعه پیمایشی  روش تحقیق

ز و باالتر ساکن شهر اهوا سال 18پژوهش را کلیه شهروندان 
 1390هاي مرکز آمار ایران در سال اند. مطابق دادهتشکیل داده

اند. در این نفر بوده 961969سال و باالتر شهر اهواز  18جمعیت 
 ,Lin) تحقیق، با استفاده از جدول حجم برآورد نمونه لین

نفر بوده  961969، براي جامعه آماري این پژوهش که (1976
درصد، حجم  95اطمینان  درصد و سطح 5است، با سطح خطاي 

که جهت اطمینان بیشتر نتایج  نفر محاسبه شد 384نمونه 
گیري نمونه نفر افزایش یافت. شیوه 400تحقیق، حجم نمونه به 

با توجه به ناهمگنی  موردمطالعههاي براي دسترسی به نمونه
اي ي تصادفی از نوع طبقهریگ نمونهجمعیت و مناطق شهر اهواز، 

-ها با استفاده از پرسشنامه جمعاي بوده است. دادهچند مرحله –
) SPSS( یاجتماعآماري علوم  افزار نرمآوري و با استفاده از 

هاي مرتبط با متغیرها و پردازش و سپس با استفاده از آماره
ها، در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی، مورد تجزیه و فرضیه

ها و نتایج، هر یک از قبل از ارائه یافته تحلیل قرار گرفتند.
 گردد:مفاهیم اصلی و مهم تحقیق به شرح زیر تعریف می

از لحاظ مفهومی، رفتار زیستی: محیط رفتارهاي
ي اشاره دارد که توسط ا مشاهده قابلمحیطی به اعمال واضح و  زیست

 Chinشود (زیست انجام می فرد و در پاسخ به محیط
lvy,1998:190زیستی در قالب هاي محیط). از نظر عملیاتی رفتار

روش کدگذاري  که است، شده یابیارزاي گزینه 5گویه با مقیاس  20
» ادینسبتاً ز«)، 5نمره (» خیلی زیاد«آن به این صورت است: به گزینه 

خیلی «) و به گزینه 2( نمره» نسبتاً کم«)، 3( نمره» متوسط«)، 4نمره (
هاي سنجش رفتار ویهاست. آلفاي کرونباخ گ شده داده) 1نمره (» کم

 است. 77/0محیطی در این تحقیق، زیست
پذیري اجتماعی بر حس عاطفی مسئولیت پذیري:مسئولیت

يریپذ تیمسئول  

استفاده از 
 رسانه 

 رفتار
 محیط زیستی

سن  -  
جنسیت -  

وضعیت تأهل -
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 ...گريهاي محیط زیستی با میانجیپذیري بر رفتاربررسی تأثیر مسئولیت و همکاران، میرفردي

از آن  تر مهمارتباط با دیگران در اجتماع (همدلی) داللت داشته و 
. استي در قبال دیگر افراد جامعه ریپذ تیمسئولنشانگر احساس 

دانند، خود را عضوي از ل میافرادي که خود را به لحاظ مدنی مسئو
، مسائل کم دست نیبنابرادر نظر گرفته و  تر بزرگساخت اجتماعی 

 & Hironimusکنند (اجتماعی را مسائل و مشکالت خود تلقی می
Wallace, 2009: 48پذیري، از ). براي سنجش متغیر مسئولیت

است. بدین صورت که از فرد  شده استفاده محقق ساختهپرسشنامه 
تا میزان مسئولیت خود را در برابر اعضاي خانواده،  شده ستهخوا

و  و امکانات محل زندگی خود مسئولیت در برابر مشکالت جامعه
و ... بیان کند. این پرسشنامه در  مطلوب شهروندي همچنین رفتارهاي

گذاري آن نیز به روش کُدجوابی سنجیده شده است.  5 گویه 9قالب 
)، 3کد )، متوسط (2کد )، نسبتاً کم (1(کد  کماین صورت است: خیلی 

هاي سنجش ). آلفاي کرونباخ گویه5)، خیلی زیاد (4نسبتاً زیاد (
 است. 72/0پذیري اجتماعی مسئولیت

ترین تعریف به رسانه در سادهها: میزان استفاده از رسانه
هایی را از درون خود توانند پیامشود که میتمامی ابزارهایی اطالق می

گیرنده برسانند و بدین دهنده به یک پیامبور دهند و آن را از یک پیامع
گیري رفتاري دیگر گیري یک رفتار یا مانع از شکلترتیب سبب شکل

 4 هیگو 7این متغیر در قالب  ).Bahman, 2009: 107شوند (
جوابی سنجیده شده است. روش کدگذاري آن نیز به این صورت است: 

)، یک تا سه 2ساعت (کد )، کمتر از یک 1کنم (کد اصالً استفاده نمی
هاي آلفاي کرونباخ گویه). 4ساعت (کد ) و بیش از سه 3ساعت (کد 

 است. 70/0 ايسنجش مصرف رسانه
براي سنجش متغیر جنس، از یک سؤال بسته با سطح  جنس:

است، به این صورت که از پاسخگو خواسته  شده استفادهسنجش اسمی 
)، 2) یا مرد (کد 1زن (کد  ود را از بین دو گزینهخ تیجنسشد تا 

 نماید. مشخص
براي سنجش متغیر سن، از یک سؤال با سطح سنجش  سن:

است، به این صورت که از پاسخگو خواسته شد تا  شده استفادهاي فاصله
 سنّ خود را بنویسد.

بسته با  سؤال: براي سنجش این متغیر، از یک تأهلوضعیت 
است. به این صورت که از پاسخگو  شده استفادهسطح سنجش اسمی 

) یا 1کد ( متأهلخود را از بین دو گزینه  تأهلخواسته شد تا وضعیت 
 )، عالمت بزند.2کد مجرد (

 هاي پژوهش یافته
 هاي توصیفییافته -الف

نفر) در  73( درصد 3/18، از میان پاسخگویان 1بر اساس جدول 
نفر) در رده سنی  154(درصد  5/38سالگی،  18-24رده سنی 

 32-38نفر) در رده سنی  89درصد ( 3/22سالگی،   31-25

 8/4سالگی،  39-45نفر) در رده سنی  45درصد ( 3/11سالگی، 
نفر)  11درصد ( 8/2سالگی،  46-52نفر) در رده سنی  19درصد (

نفر) در رده  9درصد ( 3/2 تیدرنهاسالگی و  53-59در رده سنی 
ار داشتند. میانگین سنی پاسخگویان، سالگی قر 60-66سنی 

 ی است.سالگ 27فراوانی براي سن  نیشتریبو  25/32

 . توزیع فراوانی سن پاسخگویان1جدول 

 میانگین درصد فراوانی دامنه سنی
 نیتر شیب

 فراوانی
انحراف 

 معیار

24-18 73 3/18 

25/32 27 69/9 

31-25 124 5/38 

38-32 89 3/22 
45-39 45 3/11 

52-46 19 8/4 

59-53 11 8/2 

66-60 9 3/2 

 100 400 کل

 50نفر مرد ( 200درصد) و  50نفر زن ( 200از تعداد کل نمونه، 
 اند.درصد) بوده

 پاسخگویان تأهلتوزیع فراوانی جنس و وضعیت . 2جدول 

وضعیت  درصد فراوانی جنس
 تأهل

 درصد فراوانی

 3/56 225 مجرد 50 200 زن

 7/43 175 متأهل 50 200 مرد

 100 400 کل 100 400 کل

 زیستیتوصیفی رفتارهاي محیط تیوضع
بیانگر توزیع درصدي و فراوانی وضعیت  3هاي جدول شماره  داده

زیستی پاسخگویان است. الزم به ذکر است که توزیع رفتار محیط
یاد، هاي کم، متوسط و ز درصدي و فراوانی پاسخگویان در مقوله

بر مبناي فرمول میانگین به اضافه و منهاي انحراف معیار صورت 
دهد که در کل، وضعیت رفتارهاي  گرفته است. نتایج نشان می

زیستی پاسخگویان در سطحی متوسط و رو به پایین قرار محیط
حجم  نیشتریبزیستی، سطح متوسط رفتار محیط درواقعدارند. 

ست. حجم پاسخگویان پاسخگویان را در خود قرار داده ا
بنابراین  در سطح باال نیز از سطح پایین کمتر است، قرارگرفته
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محیطی پاسخگویان در سطح  توان گفت که رفتار زیست می
ي پاسخگویان در سطح ریپذ تیمسئولمیزان  مطلوبی نیست.

، میزان 4بوده است. با توجه به جدول  نییپامتوسط و رو به 
 نییپاها در سطح متوسط و رو به استفاده پاسخگویان از رسانه

 قرار دارند.
 هامیزان استفاده از رسانهتوزیع فراوانی  .3جدول 

 رسانه

 یت توصیفیوضع
اصالً 

استفاده 
 کنمنمی

کمتر از 
یک 
 ساعت

یک تا سه 
 ساعت

بیش از سه 
 ساعت

روزنامه و 
 مجالت

8/31 53 12 3/3 

 5/3 8/21 5/51 3/23 کتاب
 5/2 3/11 8/37 5/48 رادیو

 3/36 5/37 5/19 8/6 تلویزیون
 5/40 5/29 20 10 اینترنت
 5/18 5/22 5/24 5/34 ماهواره
هاي شبکه

 اجتماعی
17 20 27 36 

زیستی و توزیع فراوانی وضعیت رفتار محیط .4جدول 
 پذیري پاسخگویانمسئولیت

 یرمتغ
 یت توصیفیوضع

کل  زیاد متوسط کم

یط
مح

ار 
رفت

 
تی

یس
ز

 
 400 45 284 71 یفراوان

 100 55/11 15/71 3/17 درصد

ئول
مس

 یت
ري

پذی
 

 400 107 173 120 فراوانی

 100 55/11 15/71 3/17 درصد

 هاي استنباطییافته-ب
-پذیري و رفتارهاي محیط رابطه مسئولیتنتایج تحقیق نشان داد که 

. با استزیستی، معنادار و در جهت مستقیم و مثبت و با شدت متوسطی 
داري بین میزان استفاده توجه به مقدار ضریب همبستگی و سطح معنی

 زیستی ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد.ها و رفتارهاي محیطاز رسانه
معناداري بین سن و  همچنین نتایج این آزمون، نشان داد که رابطه

 زیستی وجود ندارد.رفتارهاي محیط

رهاي مستقل نتایج همبستگی پیرسون متغی. 5جدول 
 محیطی و رفتارهاي زیست

ضریب همبستگی 
 پیرسون

 نام متغیر داريسطح معنی

 پذیريمسئولیت 000/0 396/0**
میزان استفاده از  011/0 128/0**

 ها رسانه

 سن 177/0 068/0

 درصد معنادار است. 95* در سطح  درصد معنادار است / 99** در سطح 

زیستی در بین افراد ارهاي محیطنتایج آزمون نشان داد که رفت
متأهل و افراد مجرد یکسان بوده و تفاوت معناداري بین آنها 

 شود. مشاهده نمی

محیطی بر اساس  نتایج آزمون تفاوت معناداري در رفتارهاي زیست .6جدول 
 تأهل و جنسیت پاسخگویان تیوضع

متغیر 
رح مستقل

ش
نی 
راوا

ف
ین 

انگ
می

ف  
حرا

ان
یار

مع
رة  

آما
T 

ناد
مع

ي 
ار

)
Si

g
( 

ت 
ضعی

و
هل

تأ
 

 86/9 73/68 225 متأهل

199/1 231/0 

 81/10 57/67 174 مجرد

یت
نس

ج
 

 53/10 69/67 200 زن
034/1- 302/0 

 15/1 76/68 200 مرد

متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته از  ریتأثبراي ارزیابی      
ر این شود. باستفاده می رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام

پذیري و میزان استفاده از متغیر مسئولیت 2اساس در این مرحله، 
ها، وارد معادله رگرسیونی شدند که هر دو متغیر به عنوان رسانه
ترین متغیرها باقی ماندند. نتایج تحقیق نشان داد که در مهم

همبستگی تفکیکی را با  نیشتریبمرحله اول، متغیري که 
-دهد متغیر مسئولیتخود نشان می از زیستیمحیط رفتارهاي

 171/0یی قادر به توضیح تنها بهاین متغیر  درواقعپذیري است. 
است. پس این  موردمطالعهافراد  زیستیمحیطدرصد از علت رفتار 

-به شمار می زیستیمحیط ترین متغیر اثرگذار در رفتارمتغیر مهم
ه این معنی که است، ب 396/0آید. مقدار بتا در این رابطه برابر با 

به رفتار  396/0پذیري، به میزان با افزایش یک واحد به مسئولیت
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شود. در دومین مرحله، با وارد شدن افراد افزوده می زیستیمحیط
 R2ها در معادله رگرسیونی، مقدار متغیر میزان استفاده از رسانه

رسیده است. مقدار بتا بیانگر آن است که با افزایش  016/0به 
-محیطبه رفتار  128/0ها، احد به میزان استفاده از رسانهیک و
 شود.افراد افزوده می زیستی

 محیطیهاي زیستبر رفتار رگذاریتأث. نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهاي 7جدول 
Bet
a 

T sig R2 R مرحله متغیر 

 1 پذیري یتمسئول 414/0 171/0 000/0 606/8 396/0
میزان استفاده  128/0 016/0 011/0 571/2 128/0

 هااز رسانه
2 

اثر متغیرها بر یکدیگر، در این  سازوکاربراي پی بردن به      
است. نمودار زیر مدل نهایی  شده استفادهمرحله از تحلیل مسیر 

تحقیق را با توجه به تحلیل مسیر صورت گرفته بر مبناي تحلیل 
 دهد.رگرسیونی مسیرها نشان می

 لیل مسیرنمودار تح .2شکل 

دهد که متغیرهاي مستقل تحقیق از طریق نشان می 1شکل 
 زیستیمحیطي بر متغیر وابسته رفتارهاي ریتأثتحلیل مسیر چه 

مستقیم با  طور بهپذیري دارند. بر حسب این مدل، متغیر مسئولیت
را بر متغیر وابسته تحقیق دارد. متغیر  ریتأث نیشتریب 396/0بتاي 

و  024/0مستقیم به میزان بتاي  طور بهها رسانهمیزان استفاده از 
با مجموع  تیدرنهاو  128/0با مقدار بتاي  میرمستقیغ طور به

 دارد. ریتأث زیستیمحیطبر متغیر رفتارهاي  152/0

-اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل بر رفتار زیست .8جدول 
 محیطی

 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیرها
 396/0 396/0 ندارد پذیريمسئولیت

میزان استفاده از 
 هارسانه

128/0 024/0 152/0 

 گیريبحث و نتیجه
-محیطپذیري بر رفتارهاي مسئولیت ریتأثهدف این تحقیق بررسی 

 طور همانها بوده است. گري میزان استفاده از رسانهبا میانجی زیستی
د که در کل، وضعیت ده نشان میشد، نتایج تحقیق  مالحظهکه 

زیستی پاسخگویان در سطحی متوسط و رو به پایین رفتارهاي محیط
با توجه به دیدگاه گیدنز و بک پیرامون مخاطرات و پیامدهاي است. 

هاي را بازتاب شرایط و دگرگونی زیستیمحیطتوان رفتار مدرنیته، می
نعتی وابسته اي دانست. با توجه به اینکه شهر اهواز از زمینه صمدرنیته

به صنعت نفت برخوردار است و طی قرن گذشته این شهر در تماس با 
رود که تحوالت شهرنشینی و صنعت نفت بوده است، انتظار می

 زیستیمحیطمتناسب با درك این مخاطرات از سوي ساکنان آن، رفتار 
آنان نیز متناسب با رویکردهاي مدرن باشد. در حال گذار بودن شرایط 

 زیستیمحیطیرانی و شهر اهواز موجب شده است که رفتار ا جامعه
باشد. بر تر از آن قرار داشتهساکنان این شهر در حد متوسط و پایین

فرد  شودپذیري موجب میمسئولیت اساس دیدگاه هانگرفورد و ولک،
زیست و مشکالت آن حساس باشد و براي حل  نسبت به محیط
 هاي پژوهش نشانگرفتهزیستی فعالیت کند. یامشکالت محیط

محیطی پذیري و رفتار زیستهمبستگی مستقیم و معنادار بین مسئولیت
 ) وMirfardi,2016( يرفردیماست. این یافته با نتیجه پژوهش 

همخوانی دارد.  )Adhami et al., 2012همکاران (ادهمی و 
-توان چنین استدالل کرد که با توجه به اینکه مسئولیتمی درواقع
 زیستیمحیطي یک شهروند ها یژگیوبه عنوان یکی از  پذیري

ي فرد به بندیپاپذیري میزان شود، با افزایش مسئولیتبرشمرده می
رود. شهر اهواز به عنوان شهري با می باالتر زیستیمحیطرفتارهاي 

بافت صنعتی که در پرتو تحوالت مدرن مربوط به صنعت نفت 
-مدرنیته تأثیر پذیرفته و مسئولیتهاي فرهنگی ، از آموزهافتهی توسعه

پذیري ساکنان آن در موضوعات اجتماعی در حد مطلوبی است و این 
آنان نیز تأثیرگذار بوده است.  زیستیمحیطپذیري بر رفتار مسئولیت

ها تا حدودي به هاي رسانهفرض نظري این است که اولویتپیش
ها مسئله رسانه هک یهنگام درواقع. دیآ یدرمهاي جامعه صورت اولویت

انفرادي و  دیتأکشود مورد کنند، باعث می دیتأکیا موضوع خاصی را 
کرده  دییتأاجتماعی مخاطبان قرار گیرد که نتایج آزمون این مطلب را 

ها و رفتارهاي با توجه به نتایج تحقیق بین میزان استفاده از رسانه است.
-این یافته نشان می .زیستی ارتباط مثبت و معناداري وجود داردمحیط

شهروندان چه در سطح ملّی و  مورداستفادههاي جمعی دهد که رسانه
را در  زیستیمحیطچه در سطح محلی و استانی توجه به موضوعات 

هاي ها نیز در پرتو آموزهاولویت خود قرار داده و کاربران این رسانه
یت الزم حساس زیستیمحیطها، نسبت به مسائل برگرفته از این رسانه

با  پردازند. این یافتهمحیطی خود میو به تنظیم رفتار زیست داکردهیپرا 
ها و همچنین نتیجه پژوهش سازي در حوزه رسانهنظریه برجسته

بین متغیرهاي ی دارد. همچنین ) همخوانOakley, 2014( ياوکال
زیستی رابطه و تفاوت با رفتارهاي محیط تأهلسن، جنسیت، وضعیت 

دار نبودن رابطه این متغیرها با رفتارهاي ي وجود ندارد. معنیمعنادار
محیطی بیشتر از شرایط زیستی نشانگر این است که رفتار زیستمحیط

128/0  

396/0  

024/0
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اي همچون سن، فرهنگی و اکتسابی تأثیر پذیرفته و شرایط زمینه
تفاوت بین  کننده نییتبتوانند یی نمیتنها بهو جنسیت  تأهلوضعیت 

نتایج تحلیل مسیر  تیدرنهاستی شهروندان باشد. زیرفتارهاي محیط
ها، بر رفتارهاي گري رسانهي با اثر میانجیریپذ تیمسئولنشان داد که 

توان چنین استدالل نمود که می درواقعگذارد. می ریتأثزیستی محیط
زیست موجب ها با انعکاس مطالب و موضوعات مربوط به محیطرسانه

ها، مسئولیت خود ي از رسانهریرپذیتأثآنان با  آگاهی افراد شده وافزایش 
 زیست اقدامات زیست درك کرده و نسبت به محیط را در قبال محیط

منجر به پایبندي افراد به  تیدرنهایند دهند. این فرامسئوالنه انجام می
 شود.زیستی میرفتارهاي محیط

ترین تأثیر یشبپذیري  یتمسئولکه از نتایج تحقیق برآمد،  گونه همان     
و شدیدترین ارتباط مثبت و مستقیم با  زیستیمحیطدر تبیین رفتارهاي 

 دریان امور فرهنگی متولشود  آن را داشت. بر این اساس پیشنهاد می
هاي متفاوت آن و  رسانی کنند و مؤلفه ینۀ فرهنگ شهروندي اطالعزم

ر پذیري را آموزش دهند و باعث ارتقاي آن د یتمسئولبه ویژه بحث 
عالوه، نتایج به هاي اجتماعی مختلف شوند. جامعه و در بین گروه

ها و  تحقیق بیانگر ارتباط معنادار، مستقیم و مثبت استفاده از رسانه
زیستی بود (البته مقدار این ارتباط در سطح باالیی نبود، رفتارهاي محیط

درکاران انشود دست رو پیشنهاد می ینازاتوان به آن اعتنا کرد).  اما می
ي فرهنگی و ارتباطی نیز به نقش این ها بخشزیست،  بخش محیط
زیستی توجه داشته باشند و  ي محیطساز فرهنگینۀ درزمرسانۀ مهم 

زیست  ینۀ آموزش رفتارهاي مناسب و مسئوالنه در ارتباط با محیطدرزم
 هاي مجازي و اجتماعی حداکثر استفاده را ببرند.از کانال
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