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قبال محيط زيست اغلب بئه مشئاركت وسئيع تئر در زنئدگي

مقدمه و بیان مساله

1

مسئووليت و وظيفه مراقبت از محيط زيست به معناي تعهدات

سياسي مرتبط است .استيوارد پيشنهاد مي كند كه شئهروندان،

و مسئئئووليت هئئاي شئئهروندان اسئئت .ايئئن وظيفئئه از نظئئر

بايد با متخصصان در ارزيابي خطرات زيست محيطئي كئه بئر

شئئيوههئئاي انتخئئاب سئئبد زنئئدگي فئئردي و جمعئئي داراي

زنئئدگي آنهئئا ت ئأثير مئئي گئئذارد و در راههئئاي مقابلئئه بئئا آن،

پيامئئدهايي اسئئت .لئئذا چنئئين ديئئدگاهي اسئئت كئئه مئئا را بئئه

مشاركت نمايند .سياست جنبش محيط زيسئت اساسئا شئامل

بازانديشي در شيوه هاي نگريستن به روابط انسان بئا طبيعئت

نفوذ بر دولتها و نهادهئاي بئين المللئي بئراي قانونگئذاري در

وادار مي كند ،به ويژه مسائل بوم شناختي ،كه چشم انئدازهاي

مورد استانداردهاي زيست محيطي ،مبارزات و تبليغات رسئانه

چالش انگيزي را در برابر جامعه شناسان مي گشايد .تفکر بوم

اي براي تاثير گئذاري بئر انتخئاب هئاي مصئرف كننئدگان و

شناختي در پي آن است كه ،چگونه در جوامع مختلف ،رابطئه

تصميم هاي مربوط به سئرمايه گئذاري هئاي مشئتر  ،ارائئه

ميان روستا و شهر ،جامعه و طبيعت ،و انسان ها بئا حيوانئات

آموزشها و اطالعات زيست محيطي و  ...مي شئود .امئا تغييئر

شکل گرفته اند (استيونسون.)666 :6933 ،

انتخاب مصرف كنندگان از ديدگاه محيط زيسئت گرايئان مئي

در حوزه مطالعات محيط زيسئت ،رويکردهئاي عمئده اي
وجود دارد ليکن ،آنچه مطمح نظر انديشمندان مي باشد تفسير

بايست منجر به تغيير در نگرش شهروندان گردد نئه اينکئه در
رفتار شهروندان موثر باشد.

بوم شناختي است كه كئاتن 6و دانلئ  3بئا نئام "كاركردهئاي

در اين راستا ،يکي از مسائلي كه انسان ها به طور مشئتر

زيست محيطي رقيب "9ارائه كرده انئد .افئرادي نظيئر پئار ،

با آن روبرو هستند بئه بئوم شناسئي زيسئت محيطئي مربئوط

معتقدند كه دخالت انسان به شکل توسئعه شئهري و آلئودگي

ميشود .مسائل بوم شناختي نه فقط به اين مربوط مئي شئوند

(هانيگان،

كه چگونه مي توان به بهترين نحو با آسيب هئاي زيسئتي – و

 .)6933بنابراين ،آنچه كه مهم است اين است كه ،مسئئوليت و

فجايع صنعتي پي در پي – مقابله و آن ها را كنترل كرد ،بلکئه

وظيفه جوامئع انسئاني در ارتبئاط بئا محئيط زيسئت اهميئت

به روش زندگي در جوامع نيئز مربئوط هسئتند .تئاثير زيانبئار

صنعتي ،موجب بر هم خوردن تعادل زيستي مي شود

فعاليت هاي انسان بر جهان طبيعئي موجئب تئر

بيشتري پيدا مي كند.
شهروندي بوم شناختي بر ايئن اصئل بنئا شئده اسئت كئه

عئده زيئادي شئده اسئت

(& Jones, 2002

و نگرانئي

 .)Dunlapنگرانئي

شهروندي مختص يد منطقه جغرافيايي و يئد نئژاد نيسئت،

عمومي نسبت به محيط زيست به شکل گيئري جنئبش هئاي

بلکه مفهومي جهاني است كه بعد زمان را نيز به آن مي افزايد،

مختلفي انجاميده كه رشته مشتر و پيونئد دهنئده همئه آنهئا

يعني اينکه شئهروندي تنهئا معطئوف بئه افئراد زمئان حاضئر

دغدغه دفاع از محيط زيست جهان و حفاظت از منئابع آن بئه

نميشود ،بلکه نسل هاي آينده نيز بايد از حق داشتن طبيعئت

جاي بئه انتهئا رسئاندن آن ،و حفاظئت از بئاقي مانئده هئاي

و زندگي سالم برخوردار باشند.

گونههاي جانوري است.

شهروندي بوم شناختي جهاني اغلب به عنئوان مسئئووليت

بنابراين ،چنانچه افراد بتوانند در پيوند گريزناپذير با محئيط

در قبال طبيعت قلمداد مي شود كه گاهي بئه عنئوان «نظئارت

طبيعي به خود هويت ببخشند ،عقايد انسان مركئزي مبنئي بئر

زيستمحيطي» 1از آن ياد مي شود .مسئئووليت شئهروندان در

تفوق انساني به چالش كشيده شده ،ممکئن اسئت جامعئه اي
بوم مركز ايجاد كند كه به جاي اينکه اكوسيستم هاي طبيعي را

1

Catton
Dunlap
3
Competing environmental functions
4
Environmental Stewardship

نديئئئده بگيئئئرد ،طبيعئئئت را در اولويئئئت اول قئئئرار داده و

2

Steward

5

96

شهروندي بوم شناختي و هوش معنوي (مورد مطالعه :شهروندان شهر تبريز)

سازمانهاي اجتماعي را متناسب با آن شکل دهئد .آنچئه ايئن

تعهدات افراد شهروند به سوي موجودات غيرانساني ،نسلهئاي

تغييرات را ايجاد مي كند ،ظهور شکل جديئدي از شئهروندي

آينده و افراد خارجي دارد كه تحت تاثير اعمال مئا قئرار دارنئد.

است كه اسميت )6339( 6آن را شئهروندي بئوم شئناختي 3و

همئئان گونئئه كئئه بئئري

 )Barry,مطئئر مئئيكنئئد:

دابسون بل )3666( 9آن را شهروندي زيست محيطئي 1ناميئده

«شهروندي بر وظيفه و تعهد شهروندان براي مسئئوليت پئذيري

است .آنچه اسميت به عنوان شهروندي بئوم شئناختي مطئر

در قبال اعمال و انتخاب هاي شئان و تعهئد بئه انجئام كوچئد

كئئرده ،نئئئوعي از شئئهروندي اسئئت كئئئه در آن حقئئئوق و

ترين كئار در مجموعئه اي از اقئدامات بئراي پايئداري» تاكيئد

مسئوليتهاي شهروندي اكولئوژيکي ،محوريئت آن را شئکل

ميكند .در اين مفهوم دولت ها مي توانند برخورد مهمي داشئته

ميدهد (ساتن.)36 :6933 ،

باشند ،اما آنها به افرادي نياز دارند كه مسئوليت هاي شان را در

شئهروندي بئوم شئناختي بئر مبنئاي شئهروندي اجتمئئاعي
ساخته شده است .در شهروندي بئوم شئناختي تصئريح شئده

(1999: 231

چنين حوزه هايي در قالب حفاظت از انرژي ،مصئرف آگاهانئه
مواد بازيافتي و زيست محيطي به عهده بگيرند.

است كه شهروند به دنبال گسترش اصئول جهئاني مئرتبط بئا

با توجه به اينکه شهر تبريئز بئه عنئوان بزرگتئرين اجتمئاع

و

زيستي در شمال غرب و غرب كشئور محسئوب مئي شئود و

سياست مي باشد .در شهروندي بوم شناختي حد و مرزي بين

همچنين ،داراي مركزيئت اداري ،صئنعتي ،اقتصئادي و سئطح

حوزه عمومي و خصوصي مطر نمي شود .اين موضوع ،به اين

باالي تمركز فعاليت هاي صنعتي و خدمات بوده و بئه عنئوان

معني است كه ،تصميمات ما در زندگي روزمئره – ماننئد اينکئه

قطب جاذب و شهر مسلط ،نقش ماكروسفالي (بئزر

سئري)

با آشغال و زباله چه كنيم ،چگونه سفر كنيم ،چه چيز بخوريم –

را در منطقه ايفا مي نمايد .با توجه به ايئن تمركئز ،ايئن شئهر

به انديشيدن در رابطه با پيامدهاي زيست محيطي آنها نيئاز دارد

رشئئد شئئتاباني در افئئزايش جمعيئئت سئئاكن داشئئته و توسئئعه

(كهيئل .)691 :6997 ،به عالوه ،شهروندي بوم شناختي اظهئار مئي

ناپايدار شهري را بئه همئراه داشئته اسئت .بئه تبئع ايئن امئر،

كند كه ،ما تعهدمان را نسبت به جانوران تشخيص دهيم و اينکه

فشارهاي فيزيکئي و طبيعئي ،انئواع آلئودگي هئوا و آلئودگي

در اين دنيا ما تنها موجودات ذي شعور نيستيم و بايد اثئر شئيوه

صوتي ،توليد انبوه زباله و ديگر مخاطرات زيست محيطئي در

زندگي انسان را بئر حيئات جئانوران و سئاير موجئودات زنئده

شهر تبريز رو به گسترش است .از طرف ديگر ،شهر تبريز بئه

 .)Smith,اليئت ،1شئهروندي بئوم

عنوان تنها كالن شهر منطقه غئرب كشئور ،پئذيراي مهئاجران

شناختي را مسئووليتپذيري انسان در ارتباط با طبيعئت قلمئداد

زيادي از مناطق اطراف خود بوده است به طوريکئه ،محئدوده

مي كند و معتقد است كه شهروندي بوم شناختي بر مسئئووليت

شهر طي پئنج دهئه گذشئته بئيش از پئنج برابئر شئده اسئت

& Kelly

(يزدخواستي و همکاران9 :6933 ،؛ بابئايي اقئدم .)676 :6996 ،لئذا ،بئا

حقئئوق زيسئئت محئئيط و گنجانئئدن آن در قئئانون ،فرهنئ

طبيعيت در نظر گيريم

(1998

پذيري داوطلبانه و متعهدانه شهروندان بنا شده اسئت (

عطف توجه به موارد مذكور ،مطالعه شهروندي بوم شناختي و

.)Abel, 2012: 4
شهروندي بوم شناختي راهي است كه به وسيله آن جوامئع

عوامل مرتبط با آن ضروري به نظر مي رسد.

مصرفي به جوامعي تبديل مي شوند كه در آن تاكيد عمئده بئر

شهروندي بوم شناختي از لحاظ سنت نظري در دوره سئوم

محيط زيست مي باشد .اين نظريه (پارادايم) تاكيد شديدي بئر

مطالعات شهروندي – دوره مابعئد جهانشئهري  -واقئع شئده
است كه يکي از ويژگي هاي اين دوره توجئه بئه ارزش هئاي

1

Smit
Ecological Citizenship
3
Dobson Bell
4
Environmental Citizenship
5
Andrew Light
2

اعتقادي و اخالقي مي باشد .از طرف ديگر ،با توجه بئه اينکئه
هوش معنوي بر ويژگي هاي اخالقي و اعتقادي افئراد اسئتوار
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است ،اين امر مي تواند هئوش معنئوي را بئا شئهروندي بئوم

با توجه به مطالب مطر شده ،ابتدا شهروندي بوم شناختي

شناختي مرتبط كند .با عنايت به مولفئه هئاي شئهروندي بئوم

در ميان شهروندان شهر تبريز به تشئريح مئورد بررسئي قئرار

شناختي ،هوش معنوي و ابعاد آن مئي توانئد در شئکل دهئي

گرفته ،و ابعاد و مولفه هاي آن به صورت كامئل مطئر شئده

رفتارهاي شهروندي بوم شناختي مئوثر باشئد .هئوش معنئوي

است .سپس ارتباط شهروندي بوم شناختي و هوش معنوي در

داشتن رفتاري خردمندانه توأم بئا حئس همئدردي اسئت ،بئه

ميان شهروندان تبريز مورد آزمون قرار گرفته اسئت .بنئابراين،

گونهاي كه فرد بتوانئد آرامئش درون و بيئرونش را بئا وجئود

هدف پژوهش عبارت است از اين كئه ،هئوش معنئوي را بئه

Wigglesworth,

عنوان يکي از پيش بيني كننده هاي شئهروندي بئوم شئناحتي

شئرايط و پيرامئونش بئه خئوبي حفئ كنئد (

 .)2011در شهروندي بوم شناختي ،بعد اخالق زيست محيطئي

مورد بررسي قرار دهد.

به عنوان يکي از مهمترين ابعاد قلمداد مي گردد .بنابر ايئن ،در
اين پژوهش ،ارتباط هوش معنوي با شهروندي بئوم شئناختي

مبانی مفهومی و نظری

مورد بررسي قرار گرفته است.

شهروند از واژه التين  civisنشأت گرفته اسئت و خئود ايئن

در ارتباط با اهميت اين پژوهش مي توان بيان كرد كه ،نوع

مفهوم مي تواند حتي پيشتر تر از آن بئا واژه يونئاني polites

رفتار و كنش بئا محئيط زيسئت ،اهميئت اساسئي در زنئدگي

رديابي شود .شهروند نقش شريد را در جامعئه خئويش ايفئا

انسانها دارد زيرا ،محيط زيست طبيعئي پايئه زنئدگي انسئان

مي كند و اين بدان معناست كه وي از حقوق معيني برخوردار

است و حف زندگي انسان مستلزم حف محيط زيست اسئت.

بوده و تابع تکاليف و وظايف مشخصئي اسئت .ويژگئي الزم

از طرف ديگر ،رفتارها و كنش هئاي افئراد و شئهروندان مئي

شهروندي اين است كه شهروندان ،تنها شئهروند باشئند و بئه

توانند تاثير دوگانه اي بر محيط اطراف انسان داشته باشئند .از

موجب قانون مشاركت براي آنها حق اساسي به شمار مي آيئد

يد سو ،رفتارها و فعاليت هاي شهروندان در ارتباط با محئيط

(نرگسيان .)1 :6939 ،همچنين شهروندي مي تواند از يد ديدگاه

پيرامون آنها مي تواند موجب وارد آمدن لطمات و آسيب هاي

جامع تر بر حسب چهار جزء تحت عناوين حقئوق ،تکئاليف،

Dunlap et al, 2002/Jackson,

مشاركت و هويت تعريف شود .در مجموع حقوق و تکئاليف

 .)2006كما اينکه ،اكثئر انديشئمندان نابسئاماني هئا و بئر هئم

به ابعاد رسمي شهروندي و مشاركت و هويت ،به ابعاد ذاتي و

خوردن تعادل زيست محيطي را در نتيجه رفتارهاي نابخردانئه

غيررسمي شهروندي اشاره دارند (.)Delanty, 2007: 16

جدي بر محئيط زيسئت باشئد (

انسان مي دانند كه مسئائل و مشئکالتي نظيئر؛ آلئودگي هئاي

اكولوژي در لغت به معني "بوم شناسي" آمئده اسئت و بئه

جوي ،اتالف منابع ،انتشار گازهاي گلخانئه اي و  ...را بئه بئار

معني رابطه طبيعي ميان گياهان ،حيوانات و انسئان هئا از يئد

آورده است .از سوي ديگر ،رفتارها و كئنش هئاي شئهروندان

طئئرف و محئئيط زيسئئت از طئئرف ديگئئر مئئي باشئئد .عنئئوان

ميتواند مبتني بر نگاه اكولوژيد نسبت به محيط پيرامون بوده

بومشناسي مفاهيم گستردهاي را در همه زمينه ها بيان مئيدارد.

و به طور بهينه از منابع طبيعي اسئتفاده شئود .در ايئن راسئتا،

اين عنوان ابتئدا در مئورد "وابسئتگي گياهئان و حيوانئات بئه

هوش معنوي عاملي است كه مئي توانئد در نگئاه اكولوژيئد

محيط طبيعي" به كار گرفته شد .از اواخر قرن  63و اوايل قرن

انسان نسبت به جهان هستي موثر باشد .مفهوم هئوش معنئوي

 36بوم شناسي مورد توجه دانشئمندان شئاخه هئاي مختلئف

بر نقش ،اهميت و جايگاه عنصئر معنويئت در ابعئاد مختلئف

علوم قرار گرفته است (هاشمي ديزج .)3 :6939 ،بوم شناسي براي

زندگي فردي و اجتماعي انسان تاكيد مي نمايد كه مدت ها به

اولين بار توسط هيکل 6مطر شد .امروزه نيز بئوم شناسئي را

دليئئل حاكميئئت تفکئئر علمئئي و رفتارگرايانئئه و نيئئز تسئئلط

مطالعه سيستم هاي طبيعئي در سئطحي مئي داننئد كئه در آن

ماديگرايي در زندگي بشر مورد غفلت بوده است.
Heackel
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شهروندي بوم شناختي و هوش معنوي (مورد مطالعه :شهروندان شهر تبريز)

انسان ها با كل موجودات زنده به عنوان اجزايي از يد سيستم

ارزش هاي معنوي مي داند (اميني جاويد و همکاران.)611 :6931 ،
6

با هم در كنش متقابل هستند .اين كنش متقابل هئم بئين خئود

ويگلورث ( )2006هوش معنئوي را بئه عنئوان توانئايي و

& Erlhoff

زندگي توام با خرد و شئفقت ،سئازگاري و انطبئاق بئا جهئان

اجزا و هم بين عوامل غيرزنده محيط برقرار است (
.)Marshall, 2008

دروني و عيني (واقعي) فارغ از شرايطي كئه فئرد در آن قئرار

هوش معنوي سازه جديئدي اسئت كئه توسئط محققئان و

دارد ،تعريف مي كند .وي همچنين ،قابليت هاي هوش معنوي

انديشمندان حوزه دين و معنويت مطر شده و گسترش پيئدا

را در قالب چهار حيطه اصلي شئامل آگئاهي از خئود و خئود

كرده است .هوش معنوي تركيبي از عناصر هئوش و معنويئت

متعالي ،آگاهي از جهان هستي ،تسلط بر خود و خود متعالي و

است .سيسد 6هوش معنوي را توانئايي درونئي انديشئيدن و

حضور معنوي و تسلط اجتماعي مطئر و مئورد بحئر قئرار

در وقايع معنوي و هدايت رفتار روزانئه توسئط ايئدئولوژي

ميدهد .كين  )2008( 7نيز با تعريف هوش معنوي بئه عنئوان

معنوي مي داند

(2008

 .)Sisk,زوهار و مارشال )2000( 3كه به

مجموعه اي از توانايي ها و ظرفيئت هئاي ذهنئي انطبئاقي كئه

همراه ايمونس )2000( 9به عنوان اولين صئاحب نظرانئي نئام

مبتني بر ابعاد غيرمادي و متعالي است ،مولفه هئاي آن را شئامل

برده مي شوند كه مفهوم هوش معنوي را ابئداع و بئه مجئامع

تفکر وجودي (هستي شناسانه) انتقادي (توانئايي تفکئر و تامئل

علمي معرفي كردند ،معتقدند هئوش معنئوي بيئانگر آن نئوع

نقادانه در مورد معناداري ،هدف ،هستي ماورايي) ،توليئد معئاني

هوشي است كه افراد از طريق آن مسئائل مربئوط بئه معنئي و

شخصي (توانايي ايجاد حس معناداري فردي در زندگي و خلئق

ارزش ها را حل كرده ،فعاليت ها و زندگي خود را در بافت و

اهداف) ،هوشياري متعالي (توانايي كشئف و شئناخت ظرفيئت

بسئئتري غنئئي تئئر ،وسئئيع تئئر و معنئئادارتر قئئرار مئئي دهنئئد.

هاي وراي مادي ،غيرمادي و كل نگر) و گسترش حالت آگئاهي

انديشمندان مذكور با نام بردن از هوش معنوي به عنوان هوش

و هوشئياري (توانئئايي تجربئئه و ورود بئه مراحئئل بئئاالي رشئئد

غايي 1تاكيد مي كنند كه هوش معنوي به انسان كمد مي كنئد

معنويت ،اتحاد ،وحدت و يکپارچگي با كل هسئتي) مئي دانئد

تا بفهمد كدام اقدام يا مسير و راه زندگي معنادار تئر از گزينئه

(اميني و همکئاران .)39 :6939 ،همه اين مئوارد بئه خئوبي گئواه آن

هاي ديگر است .به عبارت ديگر ،سازه هوش معنئوي كئاربرد

است كه هوش معنوي مي تواند به عنوان يکي از پيش نيازهئاي

ظرفيت ها و منابع معنوي در زمينه ها و موقعيت هئاي عملئي

توفيق افراد در بروز رفتارهاي شهروندي باشد.

مي باشد (اميني جاويئد و همکئاران .)611 :6931 ،آمئرام)2007( 1
هوش معنوي را بئه عنئوان توانئايي تلفيئق و كئاربرد منئابع و

در ذيل به چند ديدگاه نظري با محوريئت شئهروندي بئوم
شناختي اشاره مي گردد.

كيفيات معنئوي توسئط فئرد در راسئتاي افئزايش عملکئرد و

از ديدگاه بوم شناسي انساني ،تبيئين بئوم شئناختي محئيط

(امينئي و همکئاران،

معتقد بود كئه

سعادت در زندگي روزانه تعريف مئي كنئد

زيست ريشه در بوم شناسي انساني دارد .پار

 .)36 :6939همچنئئين ،آمئئرام ( )2009هئئوش معنئئوي را شئئامل

دخالت انسان بئه شئکل توسئعه شئهري و آلئودگي صئنعتي،

داشتن حس معنا و داشتن ماموريت در زندگي ،حئس تقئد

«تعادل زيستي» 9را بر هم مي زند و نظم اين زنجيره را مختئل

در زندگي ،در متعادل از ارزش ها و معتقد به بهتر شدن دنيا

مي كند .نخستين منبعي كه پار برخي اصئول خئود را از آن

مي داند ،وي همچنين ،هوش معنوي را توانايي كاربرد و بروز

وام گرفت و در مورد اجتماعات و جمعيت هئاي انسئاني بئه

1
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كار برد ،بوم شناسي زيستي 6بود .او در اين زمينئه مئي گويئد

اين موضوع را هم قبول نداشتند كه چنين ويژگي هايي باعئر

بوم شناسي انساني از چندين نظر تفاوت هاي اساسي بئا بئوم

مي شود گونه هاي انساني از محئدوديت هئاي بئوم شئناختي

شناسي گياهي و جانوري دارد .نخست آنکه ،انسان ها به طور

مستثني شوند .در حالي كه ،پارادايم بئوم شئناختي جديئد (يئا

مستقيم به محيط زيست وابسئته نيسئتند ،و بئه كمئد فراينئد

زيست محيطي) نوع بشئر را فقئط بئه عنئوان جزئئي از يئد

تقسيم كار از اين وابستگي رها شده انئد؛ دوم آنکئه ،فنئاوري

اكوسيستم بزر

تر معرفي مي كند و معتقئد اسئت كئه امئور

اين موقعيت را براي انسئان فئراهم آورده اسئت كئه زيسئتگاه

انساني تحت تاثير طبيعت و همين طور جامعه قرار مي گيئرد.

خويش و جهان را بازسازي كند و از محدوديت هئا بگريئزد؛

به همين ترتيب ،محيط بيوفيزيکي محدويت هاي مادي بئراي

سوم آنکه ،ساختار جوامع انسئاني را نئه تنهئا عوامئل زيسئت

كنش انساني ايجاد مي كند (ارويئن .)16 :6939 ،كئاتن و دانلئ

شناختي ،بلکه عوامل فرهنگي به ويژه ساختار نهادي وابسته به

با طر پارادايم جديد بوم محور رهيافئت جديئدي را مبنئاي

رسوم و سئنن تعيئين مئي كننئد .بنئابراين ،جامعئه بشئري در

تاثير محئيط زيسئت بئر رفتئار اجتمئاعي و تئاثير فراينئدهاي

مقايسه با ديگر عناصر طبيعت در دو سطح سازمان دهي شئده

اجتماعي بر محيط زيست قرار دادند .آنها نتيجه گيري كردنئد

است :حياتي و فرهنگي.

كه انسان ها همچون ديگر گونه ها بئا طبيعئت كئنش متقابئل

اين نوع رابطه عمودي بين جامعه  -طبيعت ،بئا بسئياري از
اصول پارادايم نوين كاتن و دانل

تنئاق

آشئکار دارد .ايئن

داشته و به زيست بوم هاي جهاني وابسته هستند (
7

Cudworth,

 .)2003:بدين ترتيئب در مطالعئات اجتمئاعي يئد ديئدگاه

نظريه به جاي تاكيد بر اشتراكات انسان با ديگر موجودات ،بئر

جديد بئه وجئود آمئد كئه متغيرهئاي زيسئت محيطئي را در

ويژگي هاي منحصر به فرد انسئان (ماننئد نئوآوري و قابليئت

تحقيقات اجتماعي وارد كرده و چشم انداز جديئدي را بئراي

هاي ذهنئي) تاكيئد مئي كنئد .در ايئن ديئدگاه ،تئاثير عوامئل

جامعه شناسي تئدار ديئد .مفهئوم اصئلي از منظئر پئارادايم

اجتماعي و فرهنگي (مانند ارتباطات و تقسئيم كئار) اولويئت

جديد بوم محور كنش متقابل انسان با گونه هاي ديگئر اسئت.

دارند ،نه عوامل زيستي ،فيزيکي و عوامل تعيين كننئده محئيط

لذا ،در اين تعامل بين انسان و گونه هاي ديگر در زيست بوم،

زيست .منتقدان بوم شناسي انساني ،شکست اين نظريه را فقط

هوش معنوي با توجه به ماهيئت آن مئي توانئد نقئش تعيئين

غفلت از وابستگي دروني محيط طبيعي و محيط انسئاني نمئي

كننده اي در اين كنش متقابل داشته باشد .هوش معنوي رفتئار

دانند ،بلکه عامل اصلي شکست آن را ناتواني نظريه در توجئه

خردمندانه انسان را با توجه به اصول اعتقادي و معنويت شکل

به ارزش هاي انساني در انتخئاب مسئکن و جابئه جئايي هئا

مي دهد و اين امر مي تواند در كئنش انسئاني بئا گونئه هئاي

خوانده اند (هانيگان.)39-31 :6933 ،

ديگر تعيين كننده باشد.

پارادايم بوم شناختي جديد 3در مقابل پارادايم اسئتثناگرايي

ديدگاه بوم شناسي ژرف يکي ديگر از اجزاي اكولوژي انساني

انساني 9مطر شده است .پارادايم اسئتثناگرايي انسئاني چنئين

است كه توسط محيط زيست گرايان به كار مئي رود و منظئور از

فرض مي كند كه انسان ها اساسا با ديگر مخلوقئات متفئاوت

آن ايجاد تغييرات ساختاري و ريشه اي در جايگاه انسان به عنئوان

اند ،يعني مئي تواننئد سرنوشئت خئود را رقئم بزننئد و هئي

بخشي از محيط زيست در كل مجموعه طبيعت اسئت .ايئن نئوع

منکئر

نگرش به دنبال بررسي اثرات فعاليتهاي انسان در محيط زيسئت

محدوديتي بر جامعه انساني حاكم نيست .كاتن و دانل

اين نبودند كه نوع بشر واجد ويژگي هاي خاصي اسئت ولئي

بر انسان نيست بلکه اين اثرات را درمجموعه كل محئيط زيسئت
بررسي مي كند .اين نوع اكولوژي به دنبال هماهن

1

Biological Ecology
)New Ecological Paradigm (NEP
3
Human Exceptionalist Paradigm
2

كئردن شئيوه

زنئئدگي بشئئري بئئا طبيعئئت اسئئت ( Rothenberg, 2012بئئه نقئئل از
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فلسفي ،ديني و به ويژه اخالقي كمتر سخني به ميان مئي آيئد.

محمودي و همکاران.)93 :6936 ،
بوم شناسي ژرف يا زيسئت گرايئي بئر مسئئوليت پئذيري

در حالي كه بدون آموزش صحيح مباحر معنوي و اعتقئادي،

فردي براي حفاظت از محيط زيست تاكيد دارد .ايئن گئرايش

در فراگيرترين شکل فلسفي و اخالقي آنهئا ،هئر چئه از تبئاه

فکري براي ايجاد تغييئر اجتمئاعي بيسئتر بئر سئبد زنئدگي

شدن محيط زيست و ضرورت حفئ آن گفتئه شئود ،راه بئه

شخصي تاكيد مي كند( .ساتن.)361 :6933 ،

جايي نخواهيم برد (بنسون .)6993 ،بنابراين ،مي توان گفت كئه،

وارويئئد فئئاكس )6331( 6ار متفکئئران بئئوم شناسئئي ژرف

از نظر بنسون آموزش مباحر معنوي و اعتقادي را مترادف بئا

3

برخورداري شهروندان از هوش معنوي مي دانند كه مي توانئد

توصيف مي كند .اين مفهوم بدين معني است كه طرز تفکئر و

در راستاي ضرورت حف محيط زيست و احترام بئه طبيعئت

عمل متفاوتي تشويق شود كه فراتر از جدايي جامعه و طبيعت

مورد توجه قرار گيرد .در دين اسالم نيز بئه ارتبئاط انسئان بئا

رود تا اينکه آسيب به طبيعئت نيئز همچئون آسئيب بئه خئود

محيط زيست پرداخته شده است .بئه طوريکئه ،زمئين ميئراث

تجربه شود .اين امر مراقبت مجدد از طبيعت بئه همئان شئيوه

صالحان و انسان مامور عمران و آباداني آن معرفي شده اسئت.

هئئاي را موجئئب مئئي شئئود كئئه مئئردم از انس ئان و خودهئئاي

همچنين ،در اسالم تاكيد زيادي بر حفاظت از محيط زيست و

خودشان مراقبت مي كنند .بر ايئن اسئا  ،احتئرام نسئبت بئه

بهسازي آن شده است .از طرف ديگر ،منع از اسئراف و بهئره

ديگران ،به احترام به اجتماع بوم شناختي گسترش مي يابد .در

برداري درست از منابع طبيعي و  ...از مئوارد تاكيئد در اسئالم

حال حاضر ،مي توان گفت كئه ،ايئن نئوع هويئت يئابي بئوم

مي باشد (نوا و همکاران.)91 :6936 ،

است گه فرايند هويت يابي را دقيقا «بوم شناسي فراشخصئي»

شناختي بسط يافته به فعاالن عرصه محيط زيست و نيز كساني
محدود شده است كه درصدند احسا

كنند بيشتر در تمئا

از چشم انداز ديگر ،برخي از پژوهشگران مطالعات محئيط
زيسئئت

(et al, 2002/Jackson, 2006

 )Dunlapمعتقدنئئد كئئه

با خودهاي طبيعي شان اند .بنابراين ،وظيفه نظريه پردازان بئوم

مشئئکالت زيسئئت محيطئئي نتيجئئه عمئئل انسئئان بئئوده و

مركزي اين است كه ،اگر مي خواهند موفق شئوند بايئد عئده

بدرفتاريهاي انسان در قبال محئيط زيسئت در درازمئدت بئه

بيشتري را (نسبت به طبيعت) متعهد سازند .شئايد بهتئرين راه

عنوان خطيرترين تهديد نسبت بئه جهئان شئناخته شئده انئد.

براي انجام دادن اين كار ،ايجئاد تغييئرات كوچئد در سئبد

عملکرد نامناسب انسان ،تغييرات مضر و برگشت ناپئذيري را

هاي زندگي اسئت كئه هرگئاه بئه هئم اضئافه شئوند ،كئنش

بر شرايط زيست محيطي و زندگي در زمين تحميل مئي كنئد

اجتماعي را متحول خواهند ساخت (ساتن.)36 :6933 ،

كه اگر نتوان بر اين مشکالت فائق شد ،ديگر جهاني قابل دوام

تيلور 9يکي از انديشمندان زيست محور يکي از كامل ترين
نظريات را پيرامون اخئالق محئيط زيسئت در كتئابي بئه نئام

و پايدار براي نسل هاي آينده وجود نخواهد داشئت تئا در آن
زندگي كنند.

"احترام به طبيعت" نوشته است .در واقع ،زيست  -محئوري،

رودولف باهرو 1همه موجودات را بارقه اي از رحمت خدا

نقطه مقابل انسان – محوري است كه بر مبنئاي اعتقئاد ارزش

مي داند .وي رستگاري بومي را مساله اي مذهبي تلقي نموده،

ذاتي براي طبيعت است و به اين معنا كه اعتبئار و ارزش آنهئا

از رحمت خدا مي داند و معتقد است كه بشر نيازمند معنويت

در گرو سودبخشي به انسان نباشد (بنسون .)313 :6993 ،از نظئر

و روحانيت و تولد عصر طاليي جديدي است كئه اصئالت را

بنسون ،براي رفع بحران هاي محئيط زيسئت از ديئدگاه هئاي

1

در انسان پرورش دهد .همچنين ،مادر  ،ضرورت گرايش ديني
با پايداري و حفاظت منابع طبيعي را يئادآور شئده اسئت .وي

1

Warwick Fox
Transpersonal Ecology
3
Paul W. Taylor
2

4

Rudelf Bahro
5
Mother
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به اين مساله استدالل مي كند كه حفاظت از منابع در فلسفه و

شهروندان نيز مي گردد .شهروندي محيط زيسئتي دربردارنئده

مذهب ريشه دارد (نوا و همکاران.)91 :6936 ،

اين موضوع نيز خواهد بود كئه حقئوق و مسئئوليت هئا را در

پايداري ،توسعه پايئدار ،جامعئه پايئدار و شئهروندي بئوم
شناختي :توسعه پايدار 6به اين معناست كه توسعه ،دسئت كئم
از ديدگاه آرمانگرايانه ،بايد به نحوي دنبال شئود كئه موجئب

محيط هاي غيرمتعارف؛ نظير خانواده ،خيابان ،سئوپرماركت و
محيط كار جدي بگيريم (صالحي و پازوكي نژاد.)6939 ،
آنچه شهروندي بوم شناختي را از شهروندي زيسئت محيطئي

بازيافت منابع مادي شود و نئه تهئي سئاختن آنهئا ،و سئطو

متمايز مي كند ،نوع چشم انداز بررسئي حئوزه هئاي شئهروندي

آلودگي را به حداقل ممکن برساند .توسعه پايدار بنا به تعريف

است .شهروندي زيست محيطي مربوط به دوره هاي قبئل سئنت

عبارت بود از كاربرد منابع تجديئد شئونده و احياپئذير بئراي

نظري شهروندي اسئت در حئالي كئه ،شئهروندي بئوم شئناختي
3

پيشبرد رشد اقتصادي ،حفاظت از گونه هاي جانوري و تنئوع

مربوط به دوره سئوم يعنئي بعدجهانشئهرگرايي اسئت .دابسئون

زيستي ،و پايبندي به حف پاكي هوا ،آب و خئا  .كميسئيون

( )Dobson, 2003معتقد است در دوره سوم مطالعئات شئهروندي،

برانتلند توسعه پايدار را «تامين كننئده نيازهئاي زمئان حاضئر

ويژگي هاي خاصي وجود دارد كه آن را از دوره هاي قبئل كئامال

بدون به خطر انداختن توانايي نسل هئاي آينئده بئراي تئامين

متمايز مي كند .يکي از اين مهمترين ويژگيها ،تاكيد بئر وظيفئه و

نيازهاي شان» قلمئداد مئي كئرد (گيئدنز .)991 :6993 ،پايئداري

تعهد در شهروندي بومشناختي به جاي تاكيد بر حقوق اسئت .بئا

مفهومي است كه هئادي طراحئي سياسئت هئاي اقتصئادي و

توجه به اينکه شهروندي بوم شناختي مبتني بر شهروندي جهئاني

اجتماعي در همه جوامع شده است .پايداري به عنوان سياست

است در اينجا ديگر حقوقي براي شهروندان مطر نيسئت بلکئه،

غالب زيست محيطي ،به ارتباط بين جوامئع مصئرفي ،عوامئل

شهروندان متعهد مي شوند فعاليت هاي خاصي را در جهئت نيئل

زيست محيطئي و سياسئت هئاي اجتمئاعي اشئاره مئي كنئد.

به جامعه پايدار انجام دهند.

پايداري يد اصطال ناب همچون دموكراسي يا عدالت است
جدول  -1سه دوره اصلی مطالعات شهروندی

و داللت بر هئدف نهئايي دارد ،در حئالي كئه توسئعه پايئدار
ابزاري براي رسيدن به اين هدف محسوب مي شئود (

Cahill,

 .)2002: 2پايداري مفهومي اسئت كئه مئي توانئد داراي ابعئاد
گسترده بسياري (شامل ابعاد بوم شناختي ،اقتصئادي ،سياسئي،
و معرفت شناختي و  )...باشد.

دوره دوم :جمهوری

دوره سوووووووووووم:

دوره اول :لیبرال

خواهان مدنی

بعدجهانشهرگرایی

حقوق/اسئتحقاق هئا

وظايف/مسئوليت هئا

وظئئايف/مسئئئوليت هئئا

(قراردادي)

(قراردادي)

(غيرقراردادي)

حوزه عمومي

حوزه عمومي

حئئئئئوزه عمئئئئئومي و

در جامعه پايدار بر نقش شهروندي بيش از مصئرف كننئده
تاكيد مي شود و در علم جامعه شناسي محيط زيست ،شهروند
محيط زيستي در كنار شهروند مدني مطر است (
2004

خصوصي
مبتني بر ارزش هئاي

مبتنئئي بئئر ارزش هئئاي

فارغ ار ارزش

مردانگي

زنانگي

قلمرويئئئي(تبعئئئي

قلمرويئئئي(تبعئئئي

قلمرويئئئي(غيئئئرتبعي

آميز)

آميز)

آميز)

Berkowitz

 .)& Brewer,شهروندي محيط زيستي مستلزم اين اسئت

كه موضوعات مربوط به حفئ محئيط زيسئت را حئداقل بئه
اندازه پيشرفت در علم اقتصاد داراي اهميت بئدانيم .بنئابراين،
مسئوليت هاي ما به عنوان شهروند نه تنها شئامل افئرادي كئه
فعال با هم در يد جامعه يا سياره زندگي مي كنند ،بلکه شامل
تمئئام گونئئه هئئاي ديگئئرمحيط زيسئئت و نسئئل هئئاي آينئئده
Sustainable Development

1

(اقتبا

از )Dobson, 2003

نالي )3666( 9نيز در تشئريح ابعئاد شئهروندي بئوم شئناختي
موارد مشابهي را مطر مئي كنئد .بئه بئاور وي ،شئهروندي بئوم
شناختي داراي ويژگي هايي چون مسئوليت غيرمتقابل ،توجئه بئه
Post-Cosmopolitan
Nally

2
3
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حوزه عمومي و خصوصي ،توجه به فضيلت (ارزش) شئهروندي

توسعه پايدار اسئت ،در حئالي كئه ،شئهروندي بئوم شئناختي

بوم شناختي و غيرقلمرويي بودن مي باشد (.)Nally, 2010

تالش دارد با توجه كردن به گونئه هئاي مختلئف موجئودات

همچنين از چشم انداز ديگري مئي تئوان اشئاره كئرد كئه
هدف و غايت شهروندي زيسئت محيطئي نيئل و رسئيدن بئه

زنئئده ،روابئئط آنهئئا را بئئا محئئيط زيسئئت و انسئئان بئئه نحئئو
مطلوبتري برقرار سازد.

توسعه پايدار

شهروندي زيست محيطي

جامعه پايدار

شهروندي بوم شناختي

شکل  -1شهروندی زیست محیطی و شهروندی بوم شناختی (اقتباس از)Gil, 2008: 21 :

كايزر و همکاران و رفتئار

پيشينه تحقيق

زيست محيطي با استفاده از مقيا

صئئالحي و پئئازوكي نئئژاد ( )6939در پژوهشئئي بئئه تحليئئل

زيست محيطي با پرسشنامه محقق ساخته سنجيده شده اسئت.

اجتماعي نقش شهروندي محيط زيستي در مقابله با پيامئدهاي

تعداد  999نفر به شيوه نمونه گيري خوشئه اي انتخئاب شئده

تغيير آب و هوا پرداخته اند .در اين پژوهش پديده شهروندي

اند .نتايح تحقيق مبين وجئود رابطئه مثبئت و معنئي دار بئين

محيط زيستي به دليل متعهئد بئار آوردن شئهروندان در برابئر

ارزش زيست محيطي و رفتار زيست محيطي است .همچنئين،

مشکالت زيست محيطي از اهميت خاصئي برخئوردار اسئت.

دو عامئئل موقعيئئت جغرافيئئايي و فعاليئئت هئئاي اقتصئئادي و

جامعه آماري اين پژوهش 936716 ،نفر از سئاكنان شهرسئتان

آموزههاي ديني در باال بودن ارزش زيست محيطئي در منطقئه

قائمشهر هستند كه با استفاده از نمونئه گيئري تصئادفي سئاده

مورد مطالعه موثر بودند (صالحي و كريم زاده.)6939 ،

 916نفر از آنان بئه عنئوان نمونئه آمئاري انتخئاب شئده انئد.

صالحي و امام قلي ( )6936در پژوهشي به مطالعه تجربئي

يافتههاي تحقيق نشان مي دهد كئه ،تعهئد شئهروندان بئه محئيط

رابطه آگاهي و رفتارهاي زيست محيطي پرداختئه انئد .هئدف

زيست و مقابله با يکي از بحران هاي محيط زيسئتي يعنئي تغييئر

اصلي اين تحقيق پاسخ به اين سئه سئوال بئود كئه ،نخسئت؛

آب و هوا متوسط رو به باالست .ميزان تعهئد شئهروندان نسئبت

رفتارهاي مسئوالنه و غيرمسئوالنه زيست محيطي در شهرستان

به مقابله با پيامدهاي منفي و زيانبار تغييئر آب و هئوا بئر حسئب

سنندج چگونه است؟ دوم اينکه ،ميزان آگاهي زيست محيطئي

سن و تحصيالت متفاوت بود ،به عبارت ديگر ،بئا افئزايش سئن،

در بين ساكنان شهرستان سنندج در چه سئطحي اسئت؟ سئوم

وضعيت شهروندي محئيط زيسئتي بهبئود يافتئه امئا بئا افئزايش

اينکه ،بين آگاهي زيست محيطي با رفتارهاي زيسئت محيطئي

تحصيالت ،تعهد به شهروندي محيط زيستي كاهش داشت .پيوند

چه رابطه اي وجئود دارد؟ .در ايئن مطالعئه پيمايشئي ،نمونئه

مکاني شهروندان در حد بااليي بوده است .نتايج تحليل رگرسيون

آماري  991نفر از افراد باالي  69سال ساكن منئاطق شئهري و

نشان داده كه پيوند مکاني نسبت به چئارچوب محلئي پيئام هئاي

روستايي شهرستان سنندج بوده اسئت كئه بئه روش تصئادفي

تغيير آب و هوا ،بيشترين تئاثير را بئر توسئعه شئهروندي محئيط

طبقه اي متناسب انتخاب شده اند .يافتئه هئاي تحقيئق نشئان

زيستي داشته است (صالحي و پازوكينژاد.)6939 ،

ميدهئد كئه 63/1 ،درصئد از افئراد مئورد مطالعئه رفتارهئاي

صالحي و كريم زاده ( )6939در پژوهشي به بررسئي تئاثير

مسئوالنه زيست محيطي داشته اند در حاليکه آگئاهي زيسئت

ارزش هاي زيست محيطي بر رفتار زيست محيطي در منئاطق

محيطي در بين افراد مورد مطالعئه پئايين بئوده اسئت .در هئر

شئهري اروميئئه پرداختنئئد .روش تحقيئق پيمايشئئي بئئوده و از

حال ،بين آگاهي زيست محيطي و رفتارهاي زيسئت محيطئي

پرسشنامه براي گردآوري اطالعات استفاده شده اسئت .ارزش

ارتباط معني داري وجود داشته است (صالحي و امام قلي.)6936 ،
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نوا و همکاران ( ،)6936در پژوهشي به بررسي رابطه بين

مصاحبه از  69باغبان عضئو انجمئن در سئال  3663صئورت

ميئئزان دينئئداري بئئا ارزش هئئا و رفتارهئئاي زيسئئت محيطئئي

گرفته است .نتايج پژوهش نشئان مئي دهئد كئه ،مولفئه هئاي

شهروندان پرداختند .روش بررسي در اين تحقيق ،پيمايشئي و

تعريف شده شهروندي بوم شناختي در ميان مشاركت كنندگان

ابزار سنجش پرسشنامه بوده است .نمونه تحقيئق شئامل 166

مئئورد مطالعئئه در انجمئئن باغبانئئان در آتئئن ديئئده مئئي شئئود.

نفر از سئاكنان شئهر اهئواز بئوده كئه از طريئق نمونئه گيئري

باغداران به ارزش هئاي بئوم شئناختي و تغييئرات دلخواهانئه

خوشهاي انتخاب شده اند .يافته هاي تحقيق نشئان مئي دهئد

رفتاري بر اسا

ارزش نسبت به انجمن شان تمايئل

كه ،بين متغيرهاي سن و جنسيت و تحصيالت با رفتار زيست

زيادي نشان مي دادند.

احسا

محيطي رابطه معني داري وجود دارد .ضئريب همبسئتگي بئه

احمد و همکاران ( )3663در پژوهشي بئه چگئونگي فهئم

دست آمده بئراي رابطئه متغيرهئاي ميئزان دينئداري و رفتئار

شهروندي زيست محيطي در ميان جوانان مالزيئايي پرداختنئد.

زيست محيطئي  6/696و سئطح معنئي داري  6/663بئود كئه

در اين پژوهش به مسائل نگران كننده زيست محيطي جهئاني

نشان از اين بود كه بئين دو متغيئر رابطئه معنئي داري وجئود

نظير؛ تغييرات جوي ،افزايش دماي كره زمين ،جنگئل زدايئي،

ندارد اما ضريب همبستگي به دست آمده بئراي رابطئه ميئزان

انتشار گاز دي اكسيد كربن ،اتالف بي رويه ،آالودگي رودخانه

دينئئداري و ارزش زيسئئت محيطئئي  6/619و ارزش زيسئئت

و غيره اشاره شده كه كم و بيش با دخالت فعاليت هاي انساني

محيطي با رفتار زيست محيطي  6/669به دست آمئده كئه هئر

ايجاد شده است .لذا ،اين مسائل ،نيئاز جهئاني بئه شئهروندي

دو رابطه در سطح  6/66معني دار بودند.

زيست محيطئي را مطئر سئاخته اسئت .شئهروندي زيسئت

جاگرز و ماتي )3666( 6در پژوهشي ،شناسايي ارزش ها و

محيطي ،يکي از اشئکال شئهروندي اسئت كئه بئر اهميئت و

باورهاي مرتبط بئا مسئئوليت پئذيري زيسئت محيطئي افئراد

اولويت محيط زيست تاكيد دارد .و بيان مي كند كه شهروندان

سوئدي را مورد مطالعه قرار دادند .شهروندي بوم شئناختي در

بايد آگئاهي بئاالتري نسئبت بئه محئيط زيسئت داشئته و بئا

حوزه نظريه سياسي به عنوان رويکردي بئراي فهئم مسئئوليت

مشاركت در فعاليت هاي سبز از زمين محافظت كئرده و آن را

پذيري افراد نسبت به محيط زيست تلقي مي گردد .بر اسئا

نجات دهند .اين پژوهش با هدف بررسي آگئاهي ،فهئم ،در

پيمايش  1666خانوار سوئدي ،مقاله حاضر به دنباي عمليئاتي

و مشاركت جوانان مالزيايي بئا توجئه بئه شئهروندي زيسئت

كردن نظريه شهروندي بوم شناختي است .نتايج به دست آمده

محيطي انجام گرفته است .شئش گئروه متمركئز و هئر كئدام

از اين مقاله حئاكي از آن اسئت كئه ،نسئبت قابئل تئوجهي از

شامل  1الي  6نفر بوده است .سواالت بر فهم كلي و تکنيکئي

پاسخگويان يد ارزش متناسئب بئا شئهروندي بئوم شئناختي

مسائل زيست محيطي متمركز بوده و منبع اطالعئات پيرامئون

مانند نوع دوسئتي غيرقلمرويئي و تقئدم عئدالت اجتمئاعي از

محيط زيست بوده است.

خود توجه نشان مي دهند .اگر چه اين امئر ،بئه آزمئون هئا و
مطالعات بيشتري نياز دارد.

9

ميد ( )3669در پژوهشي به ارتقا شهروندي بئوم شئناختي
پايئئدار در ميئئان دانشئئجويان پرداختئئه اسئئت .ايئئن پئئژوهش،

نالي )3666( 3در پژوهشي به بررسي ارتباط بين مشئاركت

شهروندي بوم شناختي را در سياست ها و طر هاي پايداري

در انجمن باغباني و شهروندي بوم شناختي پرداخته اسئت .در

نهادها مورد بررسئي قئرار مئي دهئد .همچنئين ،كئنش هئاي

ايئئن پئئژوهش ،شئئهروندي بئئوم شئئناختي بئئا عناصئئري نظيئئر؛

نهادهاي مسئول تحصيالت دانشگاهي را در ارتباط بئا تئرويج

مسئوليت پذيري غيرمتقابل ،فعاليت مدني در حوزه خصوصئي

شهروندي بوم شناختي پايدار در ميان دانشجويان مئورد مطالعئه

و عمومي ،فضيلت بوم شئناختي ،غيرقلمرويئي بئودن كئه بئه

قرار داده است .نمونه تحقيق شامل  31دانشئکده و دانشئگاه در

وسيله ردپاي بوم شناختي انئدازه گيئري شئده ،تعريئف شئده

اياالت متحئده امريکاسئت .چنئدين شئاخص بئراي مطالعئه و

است .اين پئژوهش بئا اسئتفاده از روش كيفئي و بئا تکنيئد

سنجش شئهروندي بئوم شئناختي انتخئاب شئده اسئت .نتئايج

Jagers & Matti
Nally

1
2

Mead

3
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حاصل نشان مي دهد كئه ،مباحثئات شئهروندي بئوم شئناختي

شئئهروندي و بئئوم شناسئئي تئئاكنون ،ايئئن دو مفهئئوم در كنئئار

درباره تعهد پايداري بيشتر از كنش هاي مربوط به شئهروندي و

يکديگر قرار نگرفته اند .پژوهش هاي معئدودي در خئارج از

پايداري مطر بوده است .همچنين ،دانشکده هايي كه بئه طئور

كشور وجود دارد كه نگاه متفاوتي نسبت به اين موضوع دارد.

رسمي شهروندي بوم شناختي را ترويج مي كردند ميئزان تعهئد

ليکن ،در اين پژوهش ،شهروندي بوم شناختي از چشئم انئداز

قوي تري به ارزش هاي شهروندي و پايداري نشان دادند.

جامعه شناختي مورد بررسي قرار گرفتئه اسئت و بئه تبئع آن،
عوامل اجتماعي مرتبط با شهروندي بوم شناختي مئورد توجئه

جمع بندی پیشینه تحقیق و ارائه فرضیه ها

بوده است كه يکي از عوامل مهم در ارتباط با شئهروندي بئوم

با بررسي پيشينه نظري و تجربي تحقيق مي توان به ايئن نکتئه

شناختي ،متغير هوش معنوي مئي باشئد كئه در ايئن پئژوهش

دست يافت كه ،در روند مطالعئات شئهروندي  -كئه در سئه

مورد بررسي قرار گرفته است .با توجه به مباحر مطر شئده

دوره مطئئر شئئده اسئئت – در دوره سئئوم يعنئئي دوره مابعئئد
جهانشهري ،نوع جديدي از شهروندي تحت عنوان شهروندي
بئئوم شئئناختي مطئئر شئئده اسئئت كئئه بئئر مسئئئوليت پئئذيري
داوطلبانه شهروندان مبتني است .شئهروندي بئوم شئناختي در
مطالعات پايداري به منزله ابزاري در جهت رسيدن بئه جامعئه
پايدار شناخته مي شود به اين دليل كه شهروندي بوم شئناختي
نگاه جامع نگرانه اي نسبت بئه انسئان و گونئه هئاي متعئدد
گياهي و جانوري در زيست بوم دارد .نظريه هاي متعدد نظير؛
اكولوژي انساني ،پارادايم جديد بوم محور و بوم شناسي ژرف
در اين راستا مورد بررسي قرار گرفته انئد .در پئارادايم جديئد
بوم محور كنش متقابل انسان با گونه هاي ديگر مطر ميشود

فرضيه هاي اين پژوهش به شر ذيل مي باشند:
 بين هوش معنئوي و شئهروندي بئوم شئناختي رابطئهمعني داري وجود دارد.
 بين جئامع نگئري و بعئد اعتقئادي و شئهروندي بئومشناختي رابطه معني داري وجود دارد.
 بين توانايي مواجهئه بئا مشئکالت و شئهروندي بئومشناختي رابطه معني داري وجود دارد.
 بين سجاياي اخالقي و شهروندي بوم شئناختي رابطئهمعني داري وجود دارد.
 بين خودآگاهي با شهروندي بوم شناختي رابطه معنئيداري وجود دارد.

و در اين كنش متقابل ،عامل انساني اهميت ويئژه اي دارد .بئه
نظر مي رسد با توجه به ماهيت ارزش محور بودن شئهروندي
بوم شناختي ،انسئان هئاي برخئوردار از هئوش معنئوي بهتئر

روش شناسی تحقیق

با توجه به اهئداف تحقيئق ،ايئن مطالعئه از نئوع توصئيفي –

ميتواند در جهت تحقق شهروندي بوم شناختي عمل كند لذا،

تحليلي است ،يعني هم ،وضعيت متغيرهئاي تحقيئق در ميئان

در اين پژوهش هوش معنئوي و ابعئاد آن مئورد توجئه قئرار

شركت كنندگان توصيف مي شود و هم رابطة بئين متغيرهئاي

گرفته است چرا كه ،انسان هئاي برخئوردار از هئوش معنئوي

تحقيق مورد آزمون قرار مي گيرد .اين تحقيق از نظر اجرايي،

باال ،كنش هاي معقوالنه تري نسبت به گونه هئاي مختلئف و

از نوع تحقيق كاربردي و از لحئاظ بررسئي زمئاني ،در زمئره

محيط اطراف خود دارند .در ديدگاه بوم شناسي ژرف ،احترام

تحقيقات مقطعي مي باشد .عالوه بر اين ،تحقيق حاضر از نوع

به طبيعت و گونه هئاي موجئود در آن مئورد توجئه اسئت و

پيمايشي است ،زيئرا اطالعئات بئه صئورت بررسئي مطالعئه

طبيعت داراي ارزش ذاتي (نه ابزاري) تلقي مي شود و تئالش

نظرات پاسخگويان گردآوري شده است.

6

بر اين است كه انسان هاي متعهد نسبت به طبيعت در جامعئه

جامعه آماري اين پژوهش ،كليه شهروندان بئاالي  61سئال

گسترش پيدا كند كه مي توان گفت هوش معنوي مي تواند به

نتئايج

ساكن در مناطق ده گانه شهر تبريز هسئتند .بئر اسئا

و مسکن در سال  ،6936جمعيت كئل شئهر

عنوان عامل مهمي در راستاي ايجاد تعهد شهروندان نسبت بئه

سرشماري نفو

محيط زيست عمل كند .بئا بررسئي مطالعئاتي كئه تئاكنون در

تبريز برابر با  6131339نفر بوده كئه از ايئن تعئداد ،جمعيئت

داخل و خارج انجام گرفته اند نشان مي دهئد كئه ،در ادبيئات
Survey method

1
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باالي  61ساله شهر تبريئز  6631119بئوده كئه از ايئن تعئداد
 666916نفر مرد و  133769نفر زن هستند

(سرشماري نفئو

و

(2013

 .)Mead,كه هئر كئدام از ايئن مولفئه هئا ،خئود داراي

زيرمولفه هاي مربوط به خود مي باشند.
6

مسکن .)6936 ،حجم نمونه آماري پژوهش مورد مطالعه از بين

هوش معنوي  :هوش معنئوي داشئتن رفتئاري خردمندانئه

كليه شهروندان شهر تبريز با اسئتفاده از فرمئول نمونئه گيئري

توام با حس همدردي است ،به گونه اي كه فرد بتواند آرامئش

كوكران ،به شر زير به دست آمده است:
= ( 2 / 58) 2  .5  .5
(/ 05) 2

درون و بيرونش را با وجئود شئرايط و پيرامئونش بئه خئوبي
p.q
d2

2

t

n 

6.66  / 25
 666  670
/ 0025

حف كند

(2011

 .)Wigglesworth,هئوش معنئوي روي حفئ

عميق ارزش هاي افراد متمركز بوده و تدام بخئش نئوآوري و
n

الزم به توضيح است كه بعد از به دست آمدن حجم نمونه،

تعهد است .براي اندازهگيئري ميئزان هئوش معنئوي در ميئان
شهروندان شهر تبريز از پرسشنامه هئوش معنئوي  13سئوالي
استفاده شئده اسئت كئه توسئط بئديعي و همکئاران ()6993

عدد حاصله با توجه به نسبت جامعه آماري در بين منئاطق ده

ساخت و اعتباريابي شده است .اين پرسشئنامه داراي  1مولفئه

با توجه به اينکه ،هي فهرستي از جامعه آمئاري در دسئت

مشکالت )9 9پرداختن به سجاياي اخالقي )1 1خودآگئاهي و

گانه شهر تبريز توزيع ،و پرسشنامه ها تکميل شده است.

 )6تفکر كلي و بعد اعتقادي )3 3توانايي مواجهئه و تعامئل بئا

نيست ،لئذا انتخئاب نمونئه احتمئالي بئا روش نمونئه گيئري

عشق و عالقه 1است (زارع احمدآبادي و همکاران.)6939 ،

مناسب ترين روش نمونه گيري براي اين تحقيق ،نمونه گيري

اعتبار و پایایی تحقیق

تصادفي ساده يا سيستماتيد از افئراد ميسئر نيسئت .بنئابراين
خوشه اي چندمرحله اي است .براي استفاده از اين شئيوه ،بئا
در نظر گرفتن اين نکته كه شهر تبريز ،از لحاظ كاربري شئامل
 66منطقه مي باشد ،پس از تعيين حجم نمونه و تقسئيم شئهر
تبريز به مناطق ده گانه به نسبت جمعيت هر منطقه ،نمونه هئا
تخصيص يافته ،سپس از هرمنطقئه بلئو

هئايي بئه صئورت

تصادفي انتخاب شده و در مرحله آخر از هر بلو  ،خانههايي
به صورت تصادفي انتخاب شدند.

شهروندي بوم شئناختي :شئهروندي بئوم شئناختي بئر مبنئاي
شهروندي اجتماعي ساخته شده كه در آن شهروندان به دنبئال
گسترش اصول جهئاني مئرتبط بئا مسئائل زيسئت محيطئي و
و ارزش ها مي باشد ،همچنين،

ويژگي اصلي شهروندي بوم شناختي ،ناپديد شئدن مئرز بئين
حئوزه عمئومي و خصوصئي اسئت

اعتبار پرسشنامه استفاده گرديئدده اسئت .بئدين صئورت كئه،
پرسشنامه بعد از طراحي در اختيار اساتيد متخصص در حئوزه
محيط زيسئت قئرار گرفتئه و بعئد از گئردآوري و اصئال و
تعئديل نظئرات آنهئا پرسشئنامه نهئايي طراحئي شئده اسئئت.
همچنين ،از روش شناسي تحليل عاملي بئراي مطالعئه نظئم و
ساختار موجود در داده هاي چندمتغيره استفاده شده اسئت .در

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

گنجاندن آن در قانون ،فرهن

در اين پژوهش از اعتبار صوري و اعتبار سازه اي براي تعيئين

(1998

 .)Smith,بنئابراين،

شهروند بوم شناختي كسي است كه خود را نسئبت بئه حفئ
محيط زيست و حل مسائل محيط زيسئتي متعهئد مئي دانئد.
مولفه هاي مختلف شهروندي بوم شناختي در تحقيئق حاضئر
عبارتند از :سواد بوم شناختي ،كنش بئوم شئناختي ،مشئاركت
مدني ،اجتماعي ،فرهنگي بوم شناختي و هويت بئوم شئناختي

تحليل عاملي هدف معين كئردن سئاختار عئاملي زيربنئايي از
طريق بررسي كواريانس مورد نظر است .در اين تحقيئق بئراي
تشخيص ابعاد زيربنايي متغير وابسته از تحليل عاملي اكتشافي
استفاده شده است .در حقيقت تحليل عاملي بئه مئا مئيگويئد
كدام گويه ها به همديگر تعلق دارند و تحت تاثير عامل هئاي
پنهاني مشتركي شکل مي گيرند.
نتايج به دست آمده از تحليل عاملي اكتشافي نشان مي دهد
كه ،تفکيد و دسته بندي سئواالت و گويئه هئاي مربئوط بئه
شهروندي بئوم شئناختي ،بئه خئوبي انجئام گرفتئه اسئت بئه
1

Spiritual quotient
Holistic and belief
3
Deal with problems
4
Ethical behavior
5
Consciousness and love
2
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طوريکه ،مقدار  KMOبه دست آمده برابر با  6/993بئوده كئه

مربوط به شهروندي بوم شئناختي در  66مولفئه دسئته بنئدي

نشان از كفايت تعداد نمونه ها براي انجام تحليل عئاملي دارد

شده اند كئه ايئن  66مولفئه توانسئته انئد حئدود  66درصئد

و همچنين معني دار بودن آزمون كرويئت بارتلئت بيئانگر آن

واريانس مربوط به اين متغير را تبيين كنند .در جئدول شئماره

است كه تفکيد عامل ها به درستي انجام گرفته است.

( ،)3بارهاي عاملي ،مقادير ويژه و واريانس تبييني هر كئدام از

طبق نتايج به دست آمده در جئدول شئماره ( 13 ،)3گويئه

عامل ها ارائه شده است.

جدول  -2نتایج تحلیل عاملی مربوط به گویه های شهروندی بوم شناختی
گویه ها و سئواالت

ابعاد متغیر
وابسته

بار

مقادیر

واریانس

کل

عاملی

ویژه

تبیین شده

واریانس
تبیین شده

( )6احسئئئئئا

من دلبستگي زيادي به طبيعت دارم.

6/931

تعلق بوم شناختي

من مي توانم ارتباط خوبي با طبيعت برقرار مي كنم.

6/731

من حس تعلق شديدي نسبت به طبيعت دارم.

6/771

طبيعت معناي زيادي براي من دارد.

6/767

تصور اينکه روزي بدون طبيعت را داشته باشيم براي من محال است.

6/611

بخش مهمي از زندگي ام ،در رابطه من با طبيعت معنا پيدا مي كند.

6/611

مي كنم من بخشي از طبيعت هستم.

6/691

احسا

طبيعت به اندازه انسان ها داراي اهميت است.

6/661

با حضور در طبيعت احسا

رضايت خوبي به من دست مي دهد.

6/663

حضور در طبيعت بخشي از كارهاي روزمره من است.

6/196

( )3نگرش بئوم

مردم حق دارند براي رفاه بيشتر بئه صئورت نامحئدود از طبيعئت اسئتفاده

6/766

شناختي

كنند.
حل مسائل اقتصادي مردم مهمتر از حف محيط زيست است.

66/69

63/71

6/693

محيط زيست اولويت كمتري برايم در مقايسه با چيزهاي ديگر دارد.

6/666

ما انسان ها حق داريم ،از منابع طبيعي هر طور كه بخواهيم ،استفاده كنيم.

6/137

طبيعت مي تواند خود را بازسازي كند و نيازي نيست ما بئه فکئر آن بئراي

6/136

1/37

6/69
66/96

نسل هاي آينده باشيم.
مسائل زيست محيطي زياد نگران كننده نيستند.

6/169

( )9آگئئاهي بئئوم

در حال حاضر مهمترين مشکل محيط زيست شهر ما آلودگي آب و كيفيت

6/961

شناختي

بد آن است.
در حال حاضر مهمترين مشکل محيط زيست شهر ما نداشتن سيسئتم دفئع

6/731

فاضالب بهداشتي است.
آلودگي هوا مهمترين مشکل محيط زيست شهر ما است.

6/766

مهمترين مشکل محيط زيست شهر ما ،نداشتن سيستم مناسئب جمئعآوري

6/613

در حال حاضر كمبود درخت و فضاي سبز مهمترين مشکل محيط زيسئت

6/633

3/36

1/76

زباله و بازيافت آن است
شهر ما است.
6/966

( )1عضئئويت در

من در حد توان به سازمانهاي حامي محيط زيست در جمئعآوري كمئد

انجمئئئن هئئئاي

هاي مالي ،كمد مي كنم.

زيست محيطي

من در مراسم هاي مربوط به محيط زيست شركت مي كنم.

6/993

من معموال در سازمان هاي حامي محيط زيست فعاليت دارم.

6/993

3/63

1/19
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( )1باورهئئئئئاي

نهادهئا و سئازمان هئئاي مختلئف بايئئد بئراي حفاظئئت از محئيط زيسئئت،

زيست محيطي

مشاركت مردم را جلب كنند.
اگر هر فرد الگوي مصرف مناسب را رعايت كنئد ،نقئش مهمئي در حفئ

6/663
6/191
6/91

محيط زيست دارد.
فکر مي كنم كه هر يد از ما مي توانيم نقش مهمئي در حمايئت از محئيط

1/91

6/173

زيست داشته باشيم.
6/176

انسان ها بايد مراقبت بيشتري از محيط زيست بکنند.
( )6رفتارهئئئئاي

زماني كه نيازي نداشته باشم ،چراغ هاي اضافي را خاموش مي كنم.

6/633

زيسئئت محيطئئي

هر زمان كه ممکن باشد ،براي صرفه جويي در آب ،زمئان حمئام خئود را

6/677

شخصي

كوتاه مي كنم.

6/66

هميشه درجه حرارت سيستم گرمايشي اتئاقم را در طئول زمسئتان كنتئرل

1/11

6/113

ميکنم
( )7بازيافئئئئت و

بطري ها و قوطي ها را در صورت امکان دوباره استفاده مي كنم.

6/967

حفاظت منابع

دوستان و خانوادهام را به استفاده دوبئاره از وسئايل دورانئداختني تشئويق

6/961
6/16

ميکنم
مواد و محصوالت مورد نيازم را در ظرف هايي كئه دوبئاره قابئل اسئتفاده

1/13

6/761

باشند ،مي خرم.
()9

دانش بوم

شناختي

در حال حاضر آلودگي رودخانهها و درياها يکئي از بزرگتئرين مشئکالت

6/676

محيط زيست جهان است.
از بين رفتن گونه هاي مختلف جانوري و گياهي يکي از مهمتئرين مسئائل

6/673
6/93

محيط زيست است.
گرم شدن كره زمين از مهمترين مشکالت محيط زيست در جهان است.

6/676

به نظر من كشورهايي كه به حفاظت از منابع طبيعي خود توجه مئي كننئد،

6/163

1/97

پيشرفته هستند.
( )3معرفئت بئوم

من معتقدم كه حف محيط زيست با توجئه بئه موضئوعات ديگئر ،مسئئله

شناختي

مهمي است.

6/793

منابع طبيعي زمين محدود است و ما بايد با استفاده معقول آن را بري نسئل

6/666

بيشتر مشکالت محيط زيست ناشي از شهرنشيني و صنعتي شدن است.

6/111

( )66ارزشهاي

ما بايد از طبيعت به خاطر زندگي گياهان وحيوانات محافظت كنيم نه فقئط

6/711

زيست محيطي

به خاطر زندگي انسانها

6/69

1/36

آينده حف كنيم.

آنچه مرا نگران ميكند ،اين است كه بامصئرف بئيرويئه ،آب كئافي بئراي

6/171
6/66

نسلهاي آينده باقي نميماند.
حيوانات و گياهان هم از نظر اخالقي و هم قانوني حق حيات دارند.

6/179

پرورش حيوانات در قفس از لحاظ اخالقي درست نيست.

6/163

تمام موجودات زنده با ارزش هستند و بايد محافظت شوند.

6/916

( )66پيوستگي با

از حضور در هواي آزاد لذت مي برم ،حتي اگر آب و هئواي ناخوشئايندي

6/671

محيط زيست

داشته باشد.
اغلب نمي توانم از طبيعت دور باشم.
احسا

6/119

ميكنم به طور گسئتردهاي بئا همئه موجئودات جهئان در ارتبئاط

6/63

1/66

9/71

6/196

هستم
Sig = 0/000

BTS =10104/021

KMO = 0/889
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با توجه به اينکه ،براي اندازه گيري متغير هوش معنئوي از

39

محاسبه پايايي مقيا

از آلفاي كرونبئا كئه انسئجام درونئي

ابزار استاندارد استفاده شده است لذا ،براي بررسئي اعتبئار آن،

ابزار اندازه گيري را محاسبه مي كند ،استفاده شده است .نتايج

از اعتبئئار صئئوري اسئئتفاده شئئده اسئئت و پرسشئئنامه بعئئد از

به دست آمده در جدول ذيل نشئان مئي دهئد كئه هئم متغيئر

استخراج اوليه ،مورد بررسئي اسئاتيد مربوطئه قئرار گرفتئه و

شهروندي بوم شناختي و هم متغير هوش معنوي و ابعاد آن ها

متناسب با جامعه آماري مورد مطالعه تعديل شده است .بئراي

از پايايي قابل قبولي برخوردار هستند.

جدول  -3نتیجه تحلیل پایایی مربوط به شهروندی بوم شناختی و هوش معنوی
متغیر

تعداد گویه

روایی

ابعاد شهروندی بوم شناختی

66

6/36

( )3نگرش بوم شناختي

6

6/76

( )9آگاهي بوم شناختي

1

6/79

( )1عضويت در انجمن هاي زيست محيطي

9

6/99

( )1باورهاي زيست محيطي

1

6/69

( )6رفتارهاي زيست محيطي شخصي

9

6/69

( )7بازيافت و حفاظت منابع

9

6/77

دانش بوم شناختي

1

6/69

( )3معرفت بوم شناختي

9

6/13

( )66ارزش هاي زيست محيطي

1

6/66

( )66پيوستگي با محيط زيست

9

6/16

( )6جامع نگري و بعد اعتقادي

63

6/93

( )3توانايي مواجهه با مشکالت

61

6/99

( )9سجاياي اخالقي

9

6/79

( )1خودآگاهي و عشق

7

6/77

( )6احسا

شئئئئئهروندي بئئئئئوم
شناختي

()9

هوش معنوي

تعلق بوم شناختي

روایی کل

6/933

6/963

یافته های تحقیق

در ميان شهروندان برخوردار است .به طوريکئه ،اگئر ميئانگين

مطابق يافته هاي توصئيفي تحقيئق ،ميئانگين شئهروندي بئوم

به دست آمده شهروندي بوم شناختي را در طيئف 6گزينئه اي

شناختي در دامنه  666تا  399برابر با  396مي باشد كئه نشئان

قرار داهيم ،ميانگين بئه دسئت آمئده در بئين گزينئه هئاي تئا

مي دهد شهروندي بوم شناختي از وضعيت متوسط بئه بئااليي

حدودي زياد و زياد قرار مي گيرد.

خيلي زياد

زياد

تا حدودي زياد

تا حدودي كم

خيلي كم

كم

331

311

636

617

39

13

همچنين نتايج به دست آمده براي ابعئاد ديگئر شئهروندي

زيست محيطي شخصئي ،دانئش بئوم شئناختي ،معرفئت بئوم

بوم شناختي نشان مي دهد كه ،مولفه عضويت در انجمن هاي

شناختي و ارزش هاي زيست محيطي داراي باالترين ميئانگين

زيست محيطي داراي پايين ترين ميانگين در ميئان شئهروندان

در ميان شهروندان شهر تبريز بوده اند.

بوده و مولفه هئاي احسئا

تعلئق بئوم شئناختي ،رفتارهئاي
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جدول  -4آمارههای توصیفی مربوط به متغیر شهروندی بومشناختی و ابعاد آن
ابعاد شهروندی بوم شناختی

تعداد سوال

دامنه تغییرات

میانگین

وضعیت پاسخگویان

شهروندي بوم شناختي

13

666-399

396/19

تا حدودي زياد -زياد

66

61-66

13/69

زياد

( )3نگرش بوم شناختي

6

6-96

31/16

تا حدودي زياد

( )9آگاهي بوم شناختي

1

9-96

33/17

تا حدودي زياد -زياد

( )1عضويت در انجمن هاي زيست محيطي

9

9-69

66/36

تا حدودي كم

( )1باورهاي زيست محيطي

1

7-31

36/33

زياد -خيلي زياد

( )6رفتارهاي زيست محيطي شخصي

9

1-69

61/13

زياد

( )7بازيافت و حفاظت منابع

9

9-69

69/61

تا حدودي زياد -زياد

( )9دانش بوم شناختي

1

9-31

36/91

زياد

( )3معرفت بوم شناختي

9

1-69

61/73

زياد

( )66ارزش هاي زيست محيطي

1

3-96

31/76

زياد

( )66پيوستگي با محيط زيست

9

1-69

63/67

تا حدودي زياد

( )6احسا

تعلق بوم شناختي

است كه ميانگين هوش معنوي در ميان شهروندان شهر تبريئز

همچنين ميانگين متغير هوش معنئوي در ميئان شئهروندان

از حد متوسط ،باالتر مي باشد.

تبريزي در دامنه  61تا  633برابر با  616مي باشد كه بيانگر آن
كامال موافقم

موافقم

تا حدودي

مخالفم

كامال مخالفم

366

669

636

91

13

معنوي در طيئف  1گزينئه اي ليکئرت ،بئين گزينئه هئاي تئا

در ميان ابعاد چهارگانه هئوش معنئوي ،توانئايي تعامئل بئا

حدودي و موافقم قرار مي گيرند.

مشکالت داراي پايين ترين ميانگين بوده و مابقي ابعاد هئوش

جدول  -5آماره های توصیفی مربوط به متغیر هوش معنوی و ابعاد آن
ابعاد هوش معنوی

دامنه تغییرات

تعداد سوال

میانگین

وضعیت پاسخگویان

هوش معنوي

13

61-633

611/36

باالتر از حد متوسط

جامع نگري و بعد اعتقادي

63

66-19

11/99

تا حدودي  -موافقم

توانايي مواجهه با مشکالت

61

61-76

11/33

تا حدودي

سجاياي اخالقي

9

66-16

96/96

تا حدودي  -موافقم

خودآگاهي و عشق

7

3-91

31/63

تا حدودي  -موافقم

براي آزمون ارتباط بين شهروندي بئوم شئناختي بئا هئوش

بنابراين ،مي توان گفت كه هر چئه قئدر شئهروندان از ميئزان

معنوي ،با توجه به فاصله اي بودن سطح سئنجش متغيرهئا ،از

هاي باالي هوش معنئوي برخئوردار باشئند ،بئه ميئزان هئاي

آزمون همبستگي پيرسون استفاده گرديد .نتايج به دست آمئده

بيشتري در رفتارهاي شهروندي بوم شناختي فعاليئت خواهنئد

در جدول شئماره ( )6نشئان مئي دهئد كئه ،شئهروندي بئوم

داشت و بالعکس .همه ابعاد چهارگانه هوش معنوي نيز ارتباط

شناختي با هئوش معنئوي ارتبئاط مثبئت و معنئي داري دارد،

مثبت و معني داري با شهروندي بوم شناختي دارند با ذكر اين
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شهروندي بوم شناختي مي باشد.

نکته كه ،همبستگي مولفه هاي جامع نگري و بعئد اعتقئادي و
سجاياي اخالقي بيشتر از ارتباط ابعاد ديگر هئوش معنئوي يئا

جدول  -6نتایج آزمون همبستگی پیرسون هوش معنوی و ابعاد آن با شهروندی بوم شناختی
متغیر

هوش معنوی

جامع نگری و

توانایی مواجهه

سجایای

خودآگاهی و

بعد اعتقادی

با مشکالت

اخالقی

عشق

شئئئهروندي

همبستگي پيرسون

6/969

6/161

6/661

6/199

6/316

بوم شناختي

سطح معني داري

6/666

6/666

6/696

6/666

6/666

تعدا مشاهدات

163

119

197

166

161

تحلیل رگرسیونی شهروندی بوم شناختی

اخالقي در مدل نهايي باقي مانده اند كه اين دو متغير حئدود

بئئا اسئئتفاده از تحليئئل رگرسئئيوني ،مئئي تئئوان سئئهم و تئئأثير

 37درصد واريانس متغير وابسته (شهروندي بئوم شئناختي) را

متغيرهاي تحقيق در تبيين و پيش بيني تغييرات متغيئر وابسئته

تبيين ميكننئد .چنانچئه در جئدول ذيئل مشئاهده مئي شئود

را مشخص كرد .براي انجام تحليل رگرسيون پيش فرض هاي

ضريب همبستگي چند گانه براي اين مدل رگرسئيون 6/139

آن مورد بررسي قئرار گرفتئه اسئت .همچنئين ،آمئاره آزمئون

است و ضريب تبيين  6/373مئي باشئد و نيئز ضئريب تبيئين

دوربين واتسون به دست آمده براي اين مدل  6/66اسئت كئه

تعديل شده  6/371است .يعني ميزان درصد تبيين تعديل شده

بيانگر استقالل خطاها يا باقيمانده ها بئراي ايئن مئدل رگرسئيوني

تغييرات شهروندي بوم شناختي توسئط دو متغيئر فئوق 37/1

مي باشد .با بر آورده شدن پيش فئرض هئاي رگرسئيون بئراي

درصد ميباشد .بنئابراين ،معادلئه رگرسئيوني شئهروندي بئوم

سنجش ميزان اثر هئر يئد از ابعئاد متغيئر هئوش معنئوي بئر

شناختي به شر زير است:

شهروندي بوم شناختي از تحليل رگرسيوني چند متغيئره از روش

(سجاياي اخالقي) ( + 6/316جامع نگري و بعئد اعتقئادي)

گام به گام استفاده شده است .در روش گام بئه گئام وارد شئدن

 = 696/391 + 6/916شهروندي بوم شناختي

متغيرها به تحليل رگرسيوني در اختيار محقق نيست و روش كئار

بر اسا

معادله فوق ،مالحظه مي شود كه متغير شهروندي

بئاالترين

بوم شناختي بيش از هر چيز از جامع نگئري و بعئد اعتقئادي

ضريب همبستگي با متغير وابسته وارد تحليل رگرسيوني مي شود

تاثير مي پذيرد كه با بتاي  6/916بيشئترين سئهم را در تبيئين

و سپس ساير متغيرهاي پيش بينئي كننئده بئر حسئب همبسئتگي

تغييئئرات شئئهروندي بئئوم شئئناختي دارد و بعئئد از آن مولفئئه

جزئي يا نيمه جزئي در تحليل وارد ميشوند.

سجاياي اخالقي با بتاي  6/316بيشترين تأثير را در شهروندي

بدين صورت است كه اولين متغير پيش بين بئر اسئا

نتايج به دست آمده از انجام تحليل رگرسيوني نشانگر ايئن

بوم شناختي شئهروندان دارد .همچنئين ،دو مولفئه تعامئل بئا

است كه از ميان ابعئاد متغيئر هئوش معنئوي كئه وارد معادلئه

مشکالت و خودآگاهي و عشق و عالقه در نهايئت معنئي دار

شده انئد دو متغيئر جئامع نگئري و بعئد اعتقئادي و سئجاياي

نبوده و از مدل رگرسيوني خارج شده اند.

جدول  -7نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره شهروندی بوم شناختی
ضریب همبستگی چند گانه

0/525

متغیر

b

β

t

سطح معنی داری

ضریب تبیین

0/272

مقدار ثابت

136/254

---

17/527

0/000

ضريب تبيين تصيح شده

6/371

جامع نگري و بعد اعتقادي

6/367

6/916

6/936

6/666

كميت دوربين واتسون

6/666

سجاياي اخالقي

6/331

6/316

1/773

6/666

تحليل

كميت F

76/696

تعامل با مشکالت

---

6/673

6/633

6/636

واريانس

سطح معني داري

6/666

خودآگاهي و عشق و عالقه

---

-6/637

-6/917

6/661

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)67شماره سوم ،پاييز 6936
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جامع نگري و بعد اعتقادي كه از مولفئه هئاي هئوش معنئوي

بحث و نتیجه
بر اسا

يافته هاي پژوهش ،حدود  96درصد شهروندان تبريز،

است ميسر نخواهد شد.

بر رفتارهاي مبتني بر شهروندي بوم شناختي تمايئل داشئته انئد.

مطابق ديدگاه بنسون ،بدون آموزش صحيح مباحر معنوي

اين نکته نشان مي دهد كه شهروندان تبريزي بئه ميئزان زيئادي

و اعتقادي ،در فراگيرترين شکل فلسفي و اخالقي آنها ،هر چه

فعاليت ها و رفتارهايي كه نشانگر شهروندي بوم شناختي اسئت

از تباه شدن محيط زيست و ضئرورت حفئ آن گفتئه شئود،

را انجام مئي دهنئد .بنئابراين ،مطئابق ديئدگاه دابسئون ()3666

سودمند نخواهد بود (بنسون .)6993 ،باهرو هم رستگاري بئومي

ميتوان گفت كه اين موضوع بيانگر نوعي هويت بئوم شئناختي

را مساله اي مذهبي تلقي نموده ،ناشي از رحمت خدا مي داند

در شهروندان باشد .با توجه به اينکه ،شهروندي بوم شئناختي از

و معتقد است كه بشر نيازمنئد معنويئت و روحانيئت و تولئد

لحاظ گذار تاريخي در دوره سوم تحئوالت شئهروندي – دوره

عصر طاليي جديدي است كئه اصئالت را در انسئان پئرورش

مابعد جهان شهري  -قرار دارد و مهمترين اصل مورد تاكيئد در

دهد .مادر نيز بر گرايش دينئي بئا پايئداري و حفاظئت منئابع

دوره سئئوم ،تاكيئئد بئئر وظئئايف و مسئئئوليت هئئاي متعهدانئئه

طبيعي تاكيد داشته و استدالل مي كند كه حفاظت از منئابع در

شهروندان به جاي حقوق شهروندي آنهاست.

فلسفه و مذهب ريشه دارد.

چنانچه فرضيه اصلي پئژوهش نشئان مئي دهئد و در ايئن

همچنين يافته هاي اين پژوهش يا نتايج تحقيق صئالحي و

پژوهش مورد تاييد قرار گرفتئه اسئت ارتبئاط مثبئت و معنئي

امام قلي ( ،)6936صئالحي و كئريم زاده ( )6939و جئاگرز و

داري بين هوش معنوي و شهروندي بوم شناختي وجئود دارد.

ماتي ( )3666همخواني دارد كه در پژوهش خئود بيئان كئرده

همچنين بين شهروندي بوم شناختي و مولفئه هئاي چهارگانئه

انئئد كئئه ،پايئئه اساسئئي شئئهروندي بئئوم شئئناختي مبتنئئي بئئر

هوش معنوي ارتبئاط مسئتقيم و معنئي داري وجئود دارد .بئا

مجموعهاي از ارزش هاي بنيادي است كئه هنجارهئاي رفتئار

توجه به اينکه ،ماهيت اصطال بوم شناسي را مطالعئه سيسئتم

شخصي و پذيرش سياست هاي حمئايتي زيسئت محيطئي را

هاي طبيعي در سطحي مي دانند كه در آن انسئان هئا بئا كئل

معين مي كند .اما ،با نتايج پژوهش نئوا و همکئاران ()6936

موجودات زنده به عنوان اجزايي از يد سيستم با هم در كنش

همخواني ندارد كه نتايج آن حاكي از عئدم ارتبئاط معنئي دار

متقابل هستند .اين كنش متقابل هم بين خود اجئزا و هئم بئين

بين دينداري و رفتار زيست محيطي بود .همچنين يافته ديگئر

Erlhoff & Marshall,

پژوهش نوا و همکاران ( )6936كه بر وجئود ارتبئاط معنئي

 .)2008لذا ،اصل بوم شناسي زماني مي تواند تحقئق يابئد كئه

دار بين دينداري و ارزش زيست محيطي را استنباط كرده بئود

ديدگاه جامع نگرانه و كلي نسبت به موجودات وجئود داشئته

با يافته هاي اين پئژوهش همخئواني دارد .البتئه الزم بئه ذكئر

باشد و اولين مولفه هوش معنوي نيز يعني جامع نگري و بعئد

است كه شهروندي بوم شناختي آميزه اي از رفتارهئا ،نگئرش

اعتقادي به صورت كامال آشکار بر اين موضوع تاكيد دارد.

ها و ارزش هاي مرتبط با شهروندي بئوم شئناختي اسئت كئه

عوامئل غيرزنئده محئيط برقئرار اسئت (

مطابق تعريف دابسون از شهروندي بوم شناختي ،مي تئوان

تمام جنبه ها را همزمان مورد توجه قرار مي دهد.

شئهروندي بئر وظئايف و تعهئدات

ديگر يافتههاي اين پژوهش ،حاكي از آن است كئه ،چهئار

غيرمتقابل مبتني است يعني همان مسئلهاي كه هوش معنوي بر

مولفه هوش معنوي با استفاده از روش گام به گام وارد تحليل

آن تاكيد دارد .شهروندي بوم شناختي تاكيد بر ايئن نکتئه دارد

رگرسيوني شدند ،كه در نهايت دو مولفه جامع نگئري و بعئد

كه شهروندان بتوانند در ارتباط متقابل با محيط اطراف خود به

اعتقئئادي و سئئجاياي اخالقئئي توانسئئتند حئئدود  37درصئئد

سوي جامعه پايدار حركت كنند و اين امئر جئز بئا توجئه بئه

واريانس مربوط به شهروندي بوم شئناختي را تبيئين كننئد و دو

گفت كه ،اصول و اسا
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مولفئئه توانئئايي تعامئئل بئئا مشئئکالت و خودآگئئاهي از مئئدل

شهري ،ترجمئه :افشئين خاكبئاز ،تهئران :انتشئارات

رگرسيوني خارج شدند .بنابراين مي توان گفت كه ،جامع نگري

تيسا

و بعد اعتقادي هوش معنوي با بيشئترين بتئا ( )6/916بيشئترين

اميني ،م.؛ تمنئاييفئر ،م .و نئژاد ،آ« .)6939( .تحليئل جايگئاه

تاثير را در تغييرات متغير شهروندي بوم شناختي ميتواند داشئته

هوش معنوي در ميان مجريئان و دريافئت كننئدگان

باشد و با افزايش آن ،مي توان رفتارهاي شهروندي بوم شناختي

كتاب درسي دين و زندگي دوره متوسطه» ،پژوهش

را در ميان شهروندان تبريزي تقويت كرد.
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همان طوري كه از ابتداي اين پژوهش عنئوان گرديئد تنهئا
راه رسيدن به جامعه پايدار در جوامع كنوني ،وجود شهروندان
بوم شناختي در هئر جامعئه اي مئي باشئد و شئهروندي بئوم
شناختي متعلق به دوره مابعد جهان شهري مي باشد كه ادعاي
پرورش شهروندان بئوم شئناختي بئا نگئرش هئاي فراملئي و
جهاني را دارد .از طرف ديگر ،ماهيت شهروندي بوم شناختي،
متکي بر وجود ارزش هايي است كه شهروندان هر جامعه بايد
مجهز به ارزش هايي باشند كه به رفتارهاي بوم شناختي منجر
مي شود .هوش معنوي يکي از فاكتورهئايي اسئت كئه ارزش
هاي اخالقي و سجاياي اخالقي و نگرش جهان شئهري را در
شهروندان تسهيل و تقويت مي كند .چنانچه يافتئه هئاي ايئن
پژوهش نيز اثبات مي كند هوش معنوي و ابعاد آن مئي توانئد
به عنوان يکي از پيش بيني كننده هاي شهروندي بوم شئناختي
در هر جامعه اي مورد توجه قرار گيرد .به عبارت ديگر ،بئراي
رسيدن به جامعه پايدار و شئهروندان بئوم شئناختي ،پيشئنهاد
ميشود كه ،تقويت هوش معنوي در شئهروندان مئورد توجئه
قرار گيرد كه منجر به رفتارهئاي بئوم شئناختي در شئهروندان
خواهد شد .پرورش اخالقي شئهروندان و بهئره منئد سئاختن
آنان از سجاياي اخالقي و ارزش هاي مرتبط با جهان هستي و
محيط زيست مي تواند در راستاي كمئد بئه رفتارهئاي بئوم
شناختي شهروندان موثر باشد .همچنين ،القا نگرش كل گرايانه
و سيستمي تاثير چشمگيري در نگرش بوم شناختي شهروندان
خواهد داشت كه اين امر مي تواند از طريق رسانه هاي جمعي
و اجتماعي مورد اقدام قرار گيرد.
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