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ABSTRACT 

 

Objective: The use of collaborative approaches in the level of community to promote 

environmental health is a fundamental method for solving environmental issuses in 

metropolises. Ecological citizenship as a new approach to citizen participation in the urban 

environment plays an critical role in achieving urban environmental health at metropolitan 

neighborhoods. The main objective of this study is to explain the ecological citizenship 

approach in promoting the urban environmental health indicators at the local community level 

in Tehran metropolitan area  

Methods: Required data were collected in a survey area at the level of 26 neighborhoods in a 

metropolitan area of Tehran. A sample of 383 questionnaires was determined through the 

Cochran formula and distributed in a quotient manner to the population over 18 years of age 

in each neighborhood. The collected data were analyzed by SPSS software using correlation 

and regression tests. 

Results: The results of the study indicate that the neighborhoods of area 1 have a relatively 

good status in terms of ecological citizenship and urban environmental health promotion. 

Also, the results indicate that the indicators of the two variables have a positive correlation. 

Finally, the regression model shows that the variables of ecological citizenship explain the 

environmental health promotion variable. Ecological partnership with 0.616, ecological belief 

with 0.303 and ecological awareness with 0.133 have the highest amount in explanation of 

urban environmental health promotion variable, which indicates that in order to promote 

environmental health of urban neighborhoods, this index Special attention should be paid. 

Conclusion: The results of the present study show that in order to promote the environmental 

health of urban areas, special attention should be paid to these indicators. 
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  چکیده

شهیر یپاسخ ،یزیستمحیطجهت ارتقاء سالمت  یدر قالب اجتماعات محل یمشارکت یکردهایاستفاده از روتبیین موضوع: 

 یمشارکت شهروند افتیره نیدتریجد عنوانبه شناختیبوم یاست. شهروند شهرهاکالن یزیستمحیطبه حل مشکالت  ای
یم یباز شهرهاکالندر سطح محالت  یرشه زیستمحیط سالمتبه یابیدر دست ینقش مهم یشهر زیستمحیطدر حوزه 

در  یشهر زیستمحیطسالمت  هایشاخصدر ارتقاء  شناختیمبو یشهروند افتیره نییپژوهش حاضر تب ی. هدف اصلکند
 تهران است. شهرکالن محالت منطقه یکسطح 

از طریق پرسشنامه گردآوری شد. جامعه آماری  ازیمورد ن هایدادهپیمایشی بوده که  -روش پژوهش این مقاله کمی روش:

به  وبود  383تعداد محاسبه شد، فرمول کوکران  قیاز طر ی کهنمونه آمار بوده وتهران  شهرکالن کیمحله منطقه  26 شامل
 هایشاخص وسیلهبه شدهآوریجمع های. دادهدیگرد عیسال در هر محله توز 18 یباال تیبه نسبت جمع ایهیسهم وهیش

 شدند. لیتحل SPSS افزارنرم طیدر مح اینمونهتوصیفی و آزمون تی تک 

و ارتقاء سالمت  شناختیبوم یشهروند ریاز نظر دو متغ کیه محالت منطقه ک دهدیپژوهش نشان م جینتا ها:یافته

 یدارا ریدو متغ هایشاخصاز آن است که  یحاک جینتا نیبرخوردارند. همچن یخوب نسبتا   تیاز وضع یشهر زیستمحیط
کننده  نییتب اختیشنبوم یشهروند ریمتغ هایشاخصکه  دهدینشان م یونیمدل رگرس تیمثبت هستند. در نها یهمبستگ
 یو آگاه 303/0با  شناختیبوم، باور 616/0با  شناختیبوماست.  مشارکت  یشهر زیستمحیطارتقاء سالمت  ریمتغ
 انددادهرا به خود اختصاص  یشهر زیستمحیطارتقاء سالمت  ریمتغ نییمقدار در تب نیشتریب 133/0با  شناختیبوم

 توجه هاشاخص نیبه ا دیبا یمحالت شهر زیستمحیطجهت ارتقاء سالمت  دهدینشان م نتایج تحقیق حاضر نتایج:

 شود. ایویژه

 .تهران شهرکالن، زیستمحیطسالمت  مشارکت،  ،شناختیبومی شهروند :هاکلیدواژه
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 مقدمه

امروزه با آشکار شدن نقش مهم هر فرد از جامعه و اهمیت ساختارهای شهری در بهبود کیفیت محیط زیست محلـی 
 محلـی، و ملـی ای،منطقـه جهـانی، مختلـ  هـایمقیاس در زیستی محیط هایبرنامه نوع بودن متفاوت لزوم سواز یک
 یو جعفـر ملکـی) اسـت گردیـده بـارزتر نیـز محلی جامعه توسط محلی زیستی محیط هایبرنامه اجرای و تهیه اهمیت
 یانسان مرکـز دیبخشند، عقا تیهو یعیطب طیبا مح ریزناپذیگر وندی(. چنانچه افراد قادر باشند خودشان را در پ76, 1395
 نکـهیا یشـود کـه بـه جـا جـادیبـوم مرکـز ا ایخواهد شد، ممکن است جامعـه دهیبه چالش کش یبر تفوق انسان یمبن
را متناسب با آن شـکل  یاجتماع هایاول قرار داده و سازمان تیرا در اولو عتیطب رد،یبگ دهیرا ناد یعیطب هایستمیاکوس

( آن را 1998)  تیکه مارک ج. اسم یزیاست. چ یاز شهروند یدیظهور شکل جد کنند،یم جادیا اترییتغ نیدهد. آنچه ا
(. 96-98 :1393 ،. سـاتنویـاسـت )دبل دهینام  شناختیبوم یآن را شهروند ،(2006) محیطی  و دابسونزیست یشهروند
شـهرها اسـت در کالن یزیسـت شـهرارتقاء سـالمت محیط یبرا یشنهادیپ هایافتیاز ره یکیشناختی بوم یشهروند

(Kearns, Beaty & Barnett, 2007: 49) (R. Lawrence, 1999: 7). یشـناختی بـر مبنـابوم یشـهروند 
 یاشـاره دارد و در شـهروند داریـجهـان پا جـادیو بـه نقـش مشـارکت شـهروندان در ا شـدهساخته  یاجتماع یشهروند
موضوع  نیا ،(Anantharaman, 2014: 174) شودمطرح نمی یو خصوص یحوزه عموم نیب یحد و مرز ،شناختیبوم
چـه  م،یچگونه سفر کنـ م،یبا آشغال و زباله چه کن نکهای مانندروزمره  یشهروندان در زندگ ماتیمعناست که تصم نیبه ا

ر حقوق و ب یگذشته شهروند قاتیدارد. در تحق ازیها نمحیطی آنزیست یامدهایرابطه با پ دنیشاندی به – میبخور یزیچ
از حقوق  ایمحیطی که بر عهده داشتند مجموعهزیست  یکه شهروندان در قبال تکالطوریبه شد،یافراد تأکید م  یتکال
و  یرپـذیتیشـناختی بـه مسـ ولبوم یامـا در شـهروند شدیم دهیمحیطی نامزیست یکه شهروند شدندمی مندبهره زین

 یبـرا یپذیری حقـمسـ ولیت نیـشود و در قبـال ازیست تأکید میمحیطشهروندان در قبال حفاظت  یمشارکت اجتماع
شـناختی بـر بوم یمعتقـد اسـت کـه شـهروند تیـ(. ال111 :1396 ،فاطمـهنیبو  اقدم زادهی)عل شودیشهروندان قائل نم

 انیرن باندرو ج نیهمچن(. Kelly & Abel, 2014: 4) کندیتأکید م عتیپذیری داوطلبانه انسان در برابر طبمس ولیت
زیسـت ارائـه و محیط یروندمشارکت، شـه میمفاه نییتب برای هااز روش یعیوس  یشناختی طبوم یکه شهروند کندیم
 (. Crane et al, 2008: 250) دهدیم

سـالمت شـهروندان بـه و موضـوعات مربـوب به یطیمحسـتیز طیدر سراسر جهان، شرا ینیروند شهرنش شیافزا با
در  یشـهر یزریـو برنامه یگشته است. سالمت عموم لیتبد یو محل یمل هایندان، حکومتشهرو یبرا یموضوع مهم
 یبـر مسـائل و مشـکالت سـالمت عمـوم کـهشـناخته شـد  یارشتهنیب یمطالعات نهیزم کیعنوان به ستمیاواخر قرن ب

  ,Freudenberg et al) کنـدمـی تمرکـز انـدمشکالت نقش داشـته نیکه در به وجود آوردن ا یطیشهروندان و شرا

شـامل  زیـرا ن یو اجتماع یبلکه ابعاد اقتصاد ست،ین یکیزیبعد ف یصرفا  دارا یزیست شهرسالمت محیط (.23 :2009
 ییبعد فضـا رهیو غ یونقل عمومحمل یرهایمس مارستان،یب ،یها، خدمات عمومسبز، پارک یکه فضاهاطوریشود بهمی

اشتغال، درآمـد، سـواد،  تیو  وضع (Galea & Vlahov, 2005: 89) ددهنیم لیرا تشک یشهر ستیزطیسالمت مح

 دهنـدیآن را شـکل مـ یتمـاعاج – یابعـاد اقتصـاد رهیـاعتمـادی و غبی ،یاجتمـاع یجرم، گسسـتگ ،یکاریب ت،یمالک
(Hancock, 2002: 12امروزه برا .)شـنهادیو محله محـور پ یمشارکت کردیرو یزیست شهرارتقاء سالمت محیط ی 

محله به  یطمحی – یمحله و ساختار اجتماع رایز (Bryant, 2006: 88) (Campbell, et al, 2009: 59)ود شمی
تواند نقـش می یانسان طیو مح یتأثیرگذار هست و ساختار اجتماع نیساکن یسالمت یبر رو میرمستقیو غ میصورت مستق

و از نظر ( Diez Roux & Mair, 2010: 125)کند  فایمحله ا یزیستزیست و عدالت محیطدر سالمت محیط یمهم
ارتقـاء سـالمت  (. Bonaiuto et al, 2003: 41)کنـد می یرا بـاز یانیـنقش م "شهر"و  "خانه" نیب یسلسله مراتب
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 یو اجتمـاع یهای فـرددغدغـه نیداده و بـ شیرا افـزا یبخشـ نیدر سطح محله امکان مطالعات ب یزیست شهرمحیط
سـکونت خـود  طیمح یسالمتها نسبت بهو خانواده یها و نگرش فردوجود دغدغه نید. بنابراکنبرقرار می وندیپ یسالمت

 ,O'Campo, et al)کشـد می شیرا پـ یزیست شهردر ارتقاء سالمت محیط شناختیبوم یشهروند افتیموضوع و ره

2015: 66.) 
 شود،ینم یشهر تیریمد هادهاین وها شهرها محدود به سازمانزیست کالنسالمت محیط تیبهبود وضع امروزه

 افتیکننده است. در واقع ره نییتع اریبس زیشهرها نکالن یشهروندان در اجتماعات محل یبلکه نگرش و سبک زندگ
ها در ارتقاء پذیری آنو مس ولیت یشناختی به مشارکت داوطلبانه شهروندان در سطح محالت شهربوم یشهروند

مشکالت  یدارا رانیشهر اترین کالنعنوان بزرگشهر تهران به. کالنکندیتأکید م یزیست شهرسالمت محیط
های مزمن و ... است. بروز بیماری ،یعیطب یکاهش فضاها ک،یزباله، تراف کیهوا، تفک یاز جمله آلودگ یزیستمحیط
است که  یشهرزیست مهم حفاظت محیط هایافتیاز ره یکیشهر تهران شناختی در کالنبوم یشهروند یرگیشکل
شهر کمک کند. کالن نیزیست ازیست و ارتقاء سالمت محیطو بلند مدت مشکالت محیط یا-شهیبه بهبود ر تواندیم

در  یزیست شهرشناختی در ارتقاء سالمت محیطبوم یشهروند کردیرو نییو تب یهدف پژوهش حاضر، بررس نیبنابرا
 یشهروند ایاست که آ نیپژوهش ا یتهران است. سؤال اصلشهر کالن یشهردار کیگانه منطقه  22سطح محالت 

شهر تهران منجر کالن کیمنطقه  یدر سطح محالت شهر یزیست شهرتواند به ارتقاء سالمت محیطشناختی میبوم
 شود؟

 پیشینۀ نظری 

 شناتتیالف( شهروندی بوم

های به معنی مطالعه ارتباب بین ارگانیسم به معنی خانه یا منزل گرفته شده است Oikosاکولوژی که از واژه یونانی 
زیست شهری را های زیستی و محیط. اکولوژی شهری ارتباب بین گروهاستزنده با یکدیگر و با محیط فیزیکی و زیستی 

. (W. Caves, 2005: 695) کند؛ که هدف آن دستیابی به تعادل بین فرهنگ انسانی و محیط طبیعی استمطالعه می

 الهام همواره و "عمیق اکولوژی "فلسفه پدر زیست،محیط فلسفه گذارانبنیان از یکی عنوانبه 1ناس آرن هایایده

 مقابل در و طبیعت برای بخش نجات رویکردی را"پنداری ذات هم"ناس است. بوده اکولوژیک بخش نهضت

 دیگر با گسترده و عمیق بستگیهم به انسان اعتقاد پنداری، ذات هم واقع داند. درمی آن تخریب عامل ناخویشتنی را

)بنسون  است "طبیعت با بودی هم" نوعی یافتن نتیجه در و آنان ذاتی ارزش و جایگاه احترام به و موجودات، اهمیت
1382 ,85) . 

 پردازد.می 3کوصوفیا مفهوم تعری  بسط به ناس آرن از الهام با فرانسوی، فراساختارگرای فیلسوف 2گواتاری

 ,Guattari) اسـت یبـرای اکوصـوف یمترادفـ یکیاکولـوژ یکه واژه آگـاه کندیاشاره م 4"اکولوژی سه "در کتاب او

 جـدا )طبیعت( غیرانسان از را )فرهنگ( انسان که گراهازیستمحیط سنتی تفکر که است معتقد گواتاری .(35 :2000

 ایدهیـپد ،. در نگـاه گواتـاری اکولـوژیردیـگیم دهیاطرافش را ناد یعیطب طیانسان و مح نیرابطه ب یدگیچیپکنند، می
  .(Mostafavi, 2010: 22) شودمی لیتشک یو روابط اجتماع طیانسان، مح بوده که از سه جزء دهیچیپ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Arne Næss 
2. Felix Guattari 
3. Ecosophy 
4. The Three Ecology 
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 «1یطـیمح اخـالق» کیـ تیـتثب و  یـتعر دنبال بهزیستگراهاست. شناختی موضوع داغ محیطشهروندی بوم
 وهیشـ و رفتـار رییـتغ یبـرا رویکـرد منطقـی در جست و جوی گراهازیستمحیط ،یعموم یهاگفتمان و هاحثب در دیجد
 تیـماه -یاسـیس روابـط از یخاصـ نـوع زیسـت،محیط در آگاهانـه اخالق کی اند.بوده یاخالق منظر از دارتریپا یزندگ

 و اسـت رییـتغ ریهنجا هینظر کی نیادر واقع  .کندمی انیب را هاگونه انیم در یحت و هانسل ها،بهیغر نیب - یشهروند
 محیطیزیسـت یهـاینگرانـ رشیپذ یبرا ی،شهروند رفتهیپذ یهاهینظر توسعه با را شناختیبوم یشهروند دهیا دابسون
 باشـد داریـپا مصـرف یبـرا یزشـیانگ یرویـن توانـدیمـ شـناختیبـوم یشـهروند که کندیم شنهادیپ و دهدمی توسعه

(Seyfang, 2006: 387). کـردیرو محـدوده از فراتر تا است یخوب شروع نقطه ،شناختیبوم یشهروند مورد در بحث 
 هایمسـ ولیت بـهاند تا . مسلما  برخی از محققان به این دلیل از مفهوم شهروندی استفاده کردهکند حرکت داریپا مصرف

-تلقی در نظر گرفته مـی کنندگان مصرف عنوانبه انشهروند تقریبا  که کنند اشاره شهروندان یزیستمحیط شناخته شده

زیسـت یر اصول انگیزشی رفتار شهروندان مبنی بر اقدامات حفظ محیطیشناختی به دنبال تغدر واقع شهروندی بوم .شوند
 سال 27 تقریبا . است سبز یاسیس هینظرو انگیزش افراد، قلمروی آشنا برای  نگرش رییتغ. (Kenis, 2016: 4-5) باشد
 سبز" ،"3درونی انقالب" یبرا 2یکل پترا خواستدر در را سبز جنبش یاسیس یاصل تیماه ،(1997) کاستلز مانوئل ش،یپ

 توانـدمی که دهدمی ارائه را یدیجد ینظر هایزمینه ،شناختیبوم یشهروند خود نوبه به. کرد ییشناسا را "4خود کردن
 بـه تـر،بزرگ گروه کی یاسیس نهیزم به یفرد یاخالق تعهدات وندیپ با ل،عم یبرا ییمبنا عنوانبه را درونی انقالب نیا

و جهـان  5شناختی را در جهانی شدندابسون در کتاب خودش ریشه شهروندی بوم .( ,2007Latta :380) آورد ارمغان
 ی،شـهروند مطالعـات 7جهانشـهرگرایی سـوم دوره در اسـت معتقـد دابسـون. ( ,3020Dobson :9) داندمی 6وطنی
 بر تأکید ها،ویژگی ترینمهم این از یکی کند.متمایز می کامال  قبل هایدوره از را آن که دارد وجود خاصی هایویژگی

 بر مبتنی شناختیبوم شهروندی اینکه به توجه است. با حقوق بر تأکید به جای شناختیبوم شهروندی در تعهد و وظیفه

 هایشوند فعالیتمی متعهد شهروندان بلکه نیست، مطرح شهروندان برای قیحقو دیگر اینجا در جهانی است، شهروندی

. هرچند رهیافـت شـهروندی (133: 1395فاطمه،  اقدام و بنی)علیزاده دهند انجام پایدار جامعه به نیل جهت در را خاصی
سـت. یکـی از نقـادان نظریـه بـوده ا روروبـهشناختی در مجامع علمی توسط دابسون ارائه شده است، اما با نقـدهایی بوم

شناختی دابسون را نقد کـرده اسـت و در راسـتای تکمیـل آن دابسون تیم هایوارد است. تیم هایوارد نظریه شهروندی بوم
شناختی را در یک مقاله ارائه کرده است. هایوارد معتقد است که ایـده دابسـون در برداشت خود را از نظریه شهروندی بوم

خواند، زیرا به نظـر ناختی که باید این نظریه دارای یک ویژگی جهان وطنی باشد، خطرناک میشخصوص شهروندی بوم
بـه نظـر  ،Hayward, 2006: 246) بینی سیاسی نیز فاصـله زیـادی داردهایوارد این ویژگی حتی با یک نظریه جهان

 ینـدهایفرآ قیـطر از ی باشـد کـهابیتدسـ قابل یاتیعمل - ییفضا طایشر مثابه به تواندیم یکیاکولوژ یشهروندهایوارد 
 ریتفسـ کننـد،می دایـپ را خـود آن در که یاسیس شهروندان عنوانبه در مجموع و ،یمشورت مشارکت و پرورش و آموزش
شناختی بر مفهوم ردپای اکولوژیکی استوار است. ردپـای اکولـوژیکی در واقع شهروندی بوم .(Hayward, 2006) شود
. سبک زندگی و اسـتانداردهای زنـدگی دارای ردپـای دارد اشاره محیطیزیست هایسیستم در نانسا یطیمح تأثیراتبه 

در فضـاهای ناپایـدار  کـه یشـهروندان که کندیم استدالل دابسون ،یاخالق نظر ازدهند. اکولوژیکی متفاوتی را شکل می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 یفضـا مصـرف کـاهش یبـرا تعهـد کیـ ،کننـدرا ناپایـدار مـی گرانید زیستی یفضا که یکسان اکنند و یزندگی می
آنچـه کـه در خصـوص نظریـه  های مطـرح شـده،با توجه به نظریه .(Humphreys, 2009: 173) دارند یکیاکولوژ

پذیری شهروندان به صورت انفرادی یا گروهی در شناختی اهمیت دارد این است که به تعهدات و مس ولیتشهروندی بوم
حال این تعهدات در قالب یک سازمان سیاسی و اعضای آن به صـورت اجتماعـات  ای دارد؛زیست توجه ویژهقبال محیط

 محلی در داخل یا خارج شهرها باشد. 

 زیست شهریب( ارتقا  سالمت محیط

  یـتعر یزنـدگ تیـفیسالمت انسان، از جملـه ک یی ازهاعنوان جنبهرا به یزیستسالمت محیطسازمان بهداشت جهانی، 
و  هیبه نظر نیهمچن. شودمی  یتعر طیدر مح یاجتماع -یو روان یاجتماع ،یکیولوژیب ،یکیزیفکند که توسط عوامل یم

 سالمتیتواند بر یطور بالقوه مزیست اشاره دارد که بهعوامل در محیط نیاز ا یریاصالح، کنترل و جلوگ ،یابیارز در عمل
زیستی آمریکـا، س تعری  مرکز ملی سالمت محیطبر اسا .(Landon, 2006: 5) تأثیر بگذارد ندهیو آ یهای کنوننسل

تمرکز دارد، سـالمت انسـان و رفـاه را  زندگی افراد طیمردم و مح نیاست که بر ارتباب ب یارشته محیطیزیستسالمت 
زیست شـهری در  بحث محیط .(Frumkin, 2010) آوردرا به وجود می المتیزیست سالم و سبخشد و محیطارتقا می

دهد و چـه تفسـیری از سـالمتی در آن بکـار دا باید روشن شود که این مفهوم با شهری بودن چه معنی میو سالمت ابت
. برای درک ماهیت چند بعدی سـالمت شـهری، بایـد همـه استای رود. سالمت شهری موضوعی گسترده و پیچیدهمی

 .(1)جدول (R. Lawrence, 2008: 299-300) ها باهم دیگر همزمان مورد توجه قرار گیردعناصر و رابطه آن

 زیست شهریعناصر اصلی مرتبط با سالمت محیط -1جدول 

 شاتص معیار

 ها در محیط.کیفیت هوای محیط، سطح صداهای مزاحم پیرامون، آلودگی آب و خاک و رها شدن زباله محیط فیزیکی

 وضعیت اقتصادی
ا، بیکاری دائمی، و نابرابری در دسترسی به انواع کمبود مسکن در حد استطاعت، آب و غذا برای فقیرترین خانواره
 مختل  منابع و خدمات از جمله مرکز بهداشت و سالمت اولیه ارزان .

 فناوری و صنعت
های صنعتی، و آلودگی ناشی از غذای تولید شده تصادفات ناشی از ازدحام اتومبیل، فجایع شیمیایی و صنعتی در مکان

 ییدر سطح انبوه و تولیدات شیما

 وضعیت اجتماعی
جرم، خشونت و محرومیت اجتماعی، همچنین کمبود امکانات آموزشی و مهارتی مخصوصا  برای مهاجرین، زنان و 

 کودکان.

   Lawrence, 2008: 299-300 :منبع
ره شوند. جوههای تحرک اجتماعی میکه منجر به توسعه مهارت دبر راهبردهایی تأکید دارزیستی محیط ارتقای سالمت
انـد هایی که به جراتمندی و خودتعیینی وابـستههـا نیـز بـر اختیار و تضاد استوار است. بنابراین موقعیتایـن مهـارت

-دیکتـه شـده واحـد و تمرکزگـرای دولتی قرار می یهایماننـد ارتقـای سالمت و توانمندسازی، در نقطه مقابل استراتژ

شود که بر اساس مثلث توانمندسازی، مشارکت اجتماعی و ارتقای رای افرادی میگیرند. این مس له موجب بروز مشکل ب
. با اضافه (Zakus & Lysack, 1998: 8)  کنندسالمت در ساختارهای سیاسی متمرکـز از بـاال به پایین، تالش می

زیست ع سالمت محیطزیست شهری، رویکرد اجتماعی و انسان مدارانه به موضوسالمت محیطبه 1"ارتقاء"کردن کلمه 
سالمت و سالمتی در تحقیقات مربوطه و سازمان شهری مطرح است، چون این کلمه در ادبیات و مطالعات مربوب به

زیست های اجتماعی و فرهنگی برای تحقق و بهبود سالمت محیطگیری از ظرفیتبا رویکرد بهره 2بهداشت جهانی
  (.Parker et al, 2004: 491) شهری پیوند قوی دارد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Promotion  
2. WHO (World Health Organization) 
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ای گذاری رابطهتوانمندسازی و مشارکت الزم و ملزوم یکدیگرند. بنابراین مفهوم توانمندسازی با سیاست و سیاست
داند که مردم هم به صورت نزدیک دارد. سازمان جهانی بهداشت مـشارکت اجتمـاع در توسـعه سالمت را روندی می

چنین تأمین سالمت و همی نقش فعال در توسعه خدمات مربوب بهانفرادی و هم به صورت گروهی از حق خود برای ایفا
کنند. بر این اساس تفـویض اختیـار بـه شرایط الزم برای حفظ و حمایت از توانمندی سازی جامعه، استفاده می

: 1382اسالمی، )پور تواند پایگاهی مؤثر برای مشارکت مردم در امر توسعه سالمت، محسوب گرددهای محلی میسازمان
25.)  

و  استمحیطی محله به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روی سالمتی ساکنین تأثیرگذار  –محله و ساختار اجتماعی 
 زیستی محله ایفا کندزیست و عدالت محیطتواند نقش مهمی در سالمت محیطساختار اجتماعی و محیط انسانی می

(Diez Roux & Mair, 2010: 125.) پردازان و اندیشمندان حوزه ارتقاء سالمت نظریه ترینیکی از مهم
است که در تحقیقات خود به نقش اجتماعات محلی و مشارکت اجتماعی در  1کاهنک ترورزیست شهری، پروفسور محیط

های اجتماعی و زیست شهری پرداخته است. هنکاک معتقد است که شهروندان از طریق سازمانارتقاء سالمت محیط
 ,Hancock) زیست شهری در محالت شهری کمک کنندتوانند به ارتقاء سالمت محیطمی نهاددممرهای سازمان

2018: 25., Hancock, 2014: 88).   

 پیشینۀ عملی 

زیستی، موضوع جدیدی در مطالعات داخلی و خارج از کشور است و بررسی شناختی و سالمت محیطشهروندی بوم
ترین و مقاالت منتشر شده در این مورد معدود هستند. بنابراین در ادامه مهمدهد که پیشینه پژوهش حاضر نشان می

 شود.ترین مطالعات علمی انجام شده در این زمینه ارائه میمرتبط
 با شهری زیست محیط حفظ در مشارکت زنان بر مؤثر عوامل»در پژوهشی تحت عنوان  ،(1388رحمانی و مجیدی )

زیست شهری در مناطق شهری های مؤثر بر مشارکت زنان در حفاظت از محیطزمینه به «اکوفمینیستی بر نگرش تأکید
محیطی زنان، جهت بررسی عوامل مؤثر بر افزایش میزان مشارکت زیستاند. شهرداری شهر تهران پرداخته 8و  6

ی کن، نحوهی خانوار، مدت سکونت، وضعیت مسجمله میزان سن، میـزان تحصـیالت، هزینه های مختلفی ازشاخص
تهران  ی زنان شهرهای روزمرهرغم فعالیتعلیدهد که نتایج تحقیق نشان می .مسکن و ... انتخاب گردیده است تصرف

های این دیدگاه بسیار ضـعی  است و زنان این دو منطقه مشارکت و ارتباب مستقیم با محیط زیست شهری، زمینه
  .چندانی در حفظ محیط بستر زندگی خود ندارند

 یردولتیهای غساختار و عملکرد سازمان یبررس»در پژوهشی تحت عنوان  ،(1389الهیجانیان و همکاران ) 
های مردمی در حفاظت از به بررسی مشارکت« استان تهران یتوسعه شهر ندیفرآ ها درمحیطی و نقش آنزیست
های غیر سازمان دهد کهتحقیق نشان می اند. نتیجه اینهای غیر دولتی پرداختهزیست شهری از طریق سازمانمحیط
بخشی  اثر میزان و است محدود بسیار اثرگذاری این لیکن .هستند تهران اثرگذار استان شهری توسعه فرآیند در دولتی
 است.  نداشته مطابقت هاسازمان این واقعی رسالت و اهداف با وجه هیچ به هافعالیت

 مدیریت شهروندان در مشارکتی هایپارادایم پژوهی سیاست»ان در پژوهشی تحت عنو ،(1393) صداقت نوری

 روش با و شده اشاره محیطیزیست مدیریت در شهروندان سازی مشارکت هایبه بررسی زمینه« شهری زیست محیط

 پرداخته است. زیست محیط بهبود در شهروندی مشارکت میزان ءارتقا به سازماندهی و راهکارها ارائه به پژوهی سیاست
 و انگیزش پشتیبان، ایجاد مدیریت در« شهروندان یشناختروان آمدهای پی» که دهدمی نشان تحقیق حاضر نتایج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Trevor Hancock 
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 بر این دهد.می سوق بیشتر مشارکت سمت به آنان را و آیدمی فراهم شهروندان برای که است « مشارکت» احساس

 را آنان که است گروهی هایموقعیت در نشهروندا عاطفی و ذهنی درگیری مشارکت یک که گفت توانمی پایه

 مشارکتی مدیریت»لذا  شریک شوند. کار مس ولیت در و دهند یاری گروهی هایهدف به دستیابی برای انگیزد تابرمی

 «.فراگرد و گیریساختار، جهت» است: وابسته اقتضا سه به « محیطیزیست
-بوم شهروندی تحقق در جمعی هایرسانه نقش لعهمطا»در پژوهشی تحت عنوان  ،(1395علیزاده و همکاران )

شناختی در همه های شهروندی بومدهد که شاخصاند. نتایج پژوهش نشان میپرداخته «شناختی در بین شهروندان تبریز
های های داخلی و خارجی با شاخصابعاد در بین شهروندان تبریزی وضعت خوبی دارد. از طرف دیگر بین ابعاد رسانه

های جمعی خارجی ارتباب منفی های جمعی داخلی ارتباب مثبت و رسانهناختی همبستگی وجود دارد که ارتباب رسانهشبوم
 شناختی دارند. های شهروندی بومبا شاخص

به  «شناختیبوم شهروندی تحقق در فرهنگی سرمایه نقش»در پژوهشی تحت عنوان  ،(1396علیزاده و همکاران )
اند. نتایج این شهر تبریز پرداختهشناختی در کالنهای شهروندی بومهنگی در تحقق شاخصنقش ابعاد سرمایه فر
تبریز از وضعیت نسبتا  خوبی برخوردار است و از شناختی در شهر های شهروندی بومدهد که شاخصپژوهش نشان می

شناختی ای شهروندی بومهدهد که بین ابعاد سرمایه فرهنگی و شاخصطرف دیگر نتایج این پژوهش نشان می
 کند. شناختی را تبیین میدرصد واریانس شهروندی بوم 7همبستگی مثبت وجود دارد و سرمایه فرهنگی 

شناختی و مشارکت : سیاستگزاری شهروندی بوم»در پژوهشی تحت عنوان  ،(2008و همکاران ) 1رنک اندرو
پذیری همگانی و بازشکلگیری شناختی در مس ولیتبه کاربست شهروندی بوم «زیست گرایی مشارکتی نوینمحیط
دهد که شهروندی نفعان و  اجتماعات محلی در زمینه مشارکتی پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان میذی
های سیاسی ای دارد و تقویت بنیانزیست گرایی مشارکتی نوین نقش برجستهگیری محیطشناختی در شکلبوم

 زیست منجر شود. کاری و مشارکت فعال اجتماعات محلی در حفاظت از محیطتواند به همشهروندی می
-محله هایشبکه نقش: شناختی بوم یشهروند بازتعری »در پژوهشی تحت عنوان  ،(2011) 2یکند هودارت یلیام

های خت شبکهتر فرهنگی از طریق شناشناختی در ترکیب ابعاد قوی، به تبیین نظریه شهروندی بوم«فرهنگ رییتغ در ای
های غیررسمی شناختی در شبکهغیررسمی محالت و در مرکز آن مصرف پایدار پرداخته است. زمانی که شهروندی بوم

های غیررسمی کند که در شبکهگیری میدهد. در نهایت نتیجهشود یک چرخه کامل را شکل میای ظاهر میمحله
 تر تغییر فرهنگی منجر خواهد شد.فردی به ابعاد قویشناختی بیش از محیط اجتماعات محلی، شهروندی بوم

فرآیند پایین به باال، باال به پایین: تحلیل فرآیند مشارکت »در پژوهشی تحت عنوان  ،(2006) 3دی. جی فراستر
به بررسی « زیستعنوان روشی برای تقویت اجتماعات محلی و مدیریت پایدار محیطجهت شناسایی شاخص پایداری به

و اهداف  داریبه سمت توسعه پا شرفتینظارت بر پ یهایی براشاخص ییشناسا یبرا اجتماعات محلیارکت مشنقش 
دهد که مشارکت مردمی در حفاظت و ارتقاء سالمت این پژوهش نشان می .پرداخته است زیستمحیط تیریمد

ین امر از طریق طراحی که ا استزیست شهری مستلزم آگاهی بیشتر از محیط اطراف خود محیطی و محیطزیست
 ی وضعیت آینده در خصوص مسائلی که در حال حاضر قابل روئیت نیست.نیبشیپانداز و چشم

زیست: بهبود مدیریت توسعه آموزش عمومی محیط»در پژوهشی تحت عنوان  ،(2006و همکاران ) 4خی یو
پردازد. نتایج زیستی میه آموزش محیطبه بررسی ساخت ظرفیت نهادی در زمین« زیست بر مبنای اجتماعات محلیمحیط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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زیست از طریق مباحثه و دهد که رویکردهای ارتقاء آگاهی عمومی در خصوص حفاظت از محیطتحقیق نشان می
پذیری اجتماعی و آگاهی شهروندان تواند مثمر ثمر واقع شود و همچنین مس ولیتوگو در سطح اجتماعات محلی میگفت
کند. همچنین زیست عمل مین مردم و مس ولین برای دخالت دادن مردم در  مدیریت محیطعنوان پل ارتباطی بیبه

ای و مشارکت اجتماعات محیطی بستگی به ساخت ظرفیت نهادی، مطالعات بین رشتهموفقیت آموزش عمومی زیست
 .استمحلی 

های شهری: سکونتگاه محیطی درکیفیت زیست»در پژوهشی تحت عنوان  ،(2014) 2و ساراسوتی 1یالیاس توتی
های اجتماعات محلی در به بررسی نقش و پتانسیل« نقش اجتماعات محلی در رابطه با منطقه کوچک سمارانگ شرقی

پذیری شهروندان در اجتماعات محلی در خصوص ارتقاء کیفیت محیط شهری زیست محله و مس ولیتبهبود محیط
فته و نقش نهادهای محلی در کیفیت واحدهای همسایگی در سه نقطه اند. این پژوهش به صورت کمی انجام گرپرداخته

عنوان یک محرک و بازتاب دهد که نهادهای محلی بهشهری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می
 ییله توانااز جممحور( با گروهی از افراد که دارای حس اجتماعی هستند بسیار مهم است. آن در قالب )توسعه اجتماع

طور فعال در منافع مشترک شرکت نظرات خود، به انیانتخاب و ب در آزادمس والنه،  یاوهیمراقبت از منافع خود به ش یبرا
 یمحل ینهادها ،یداریپا یکه برا شودبینی میپیشاست.  نزدیک جامعهکل به منافع ات محلی کنند، خدمات اجتماعمی

 باشند. زیستمحیط تیفیبهبود کهای پروژه یدر نظارت بر اجرا یاصل اننفعیذ0با  مناسب یقادر به همکار

 شناسی ها و روشداده

 یمحلّه، در بلندا 26شامل  ،یتهران است. منطقۀ یک شهردار یشهردار کیمحدوده مورد مطالعۀ پژوهش حاضر منطقۀ 
نفر جمعیّت را در خود  450000حدود  ،یارآم هایداده نیکیلومترمربع است که بر اساس آخر 64حدود  یتهران و با وسعت

 (.1داده است )شکل  یجا
 27و  هیناح 10 یکیلومترمربع واقع شده است.دارا131,1و حریم  لومترمربعیک 49,9ای به وسعت منطقه در محدوده نیا 

 8/55با وسعت  2 هیناح شود.هزار نفر برآورد می 487بیش از  95سال  یجمعیت منطقه بر اساس سرشمار .باشدیمحله م
 ینواح  باشند.می کیترین محله منطقه کیلومترمربع بزرگ 5/3و محله ازگل با  هیترین ناحکیلومترمربع بزرگ
 باشد.مترمربع می 54,45خصوصی منطقه  فضای سبز عمومی و سرانه .باشندمی یکوهستان میحر یدارا 2،3،4،5،6،9،10

 .(1)پایگاه اینترنتی منطقه  
ها در دو بخش های کاربردی است. دادهحاضر از نوع پیمایشی و از نظر اجرایی در زمره پژوهشروش پژوهش 

ها و منابع آماری موجود مورد توجه قرار ای منابع نظری، پژوهشای و میدانی گردآوری شدند. در بخش کتابخانهکتابخانه
های میدانی پژوهش نیز از طریق بندی شدند و دادهتهآوری و دسها در قالب فیش، نمودار و جداول جمعگرفتند. این داده

شده است که در بخش روایی ابزار سنجش به تفصیل بدان پرداخته شده است. )جدول آوریپرسشنامه استاندارد شده جمع
3 ) 

ه های توصیفی آماری استفاده شد و در بخش استنباطی نیز بها از نمودارها و جداول و شاخصدر روش تحلیل داده
ای و آزمون همبستگی پیرسون فرضیات و سؤاالت مورد واکاوی و های آماری ازجمله آزمون تی تک نمونهکمک آزمون

بررسی قرار گرفت. در نهایت آزمون رگرسیون چندگانه جهت تعیین سهم هرکدام از متغیرها در تبیین متغیر وابسته انجام 
 گرفت.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( که بر 1سال ساکن در محالت منطقه یک شهر تهران است )شکل 18جامعه آماری این پژوهش همه افراد باالی 
گیری از فرمول کوکران استفاده نفر بوده است. برای نمونه 487508جمعیتی برابر با  1395اساس سرشماری مرکز آمار 

 نفر است.   383برابر با  شدهمحاسبهشده که بر اساس این روش، تعداد نمونه 
 

487508 ×  1.962 × 0.5 × 0.5

487508 × 0.052 +  1.962 × 0.5 × 0.5
≅ 384 

، سهم جمعیت هر یک از محالت انتخاب شدهای استفاده شده است که با توجه گیری سهمیهدر مرحله دوم از نمونه
 (.2-)جدول است شدهمشخصاز محالت از تعداد کل نمونه  هرکدامنمونه 

 رداری تهرانجمعیت و تعداد نمونه در محالت منطقه یک شه -2جدول

 محله جمعیت تعداد نمونه محله جمعیت تعداد نمونه محله جمعیت تعداد نمونه

 گالب دره 12318 11 هاشهرک گل 2604 2 تجریش 14331 13

 دربند 11206 10 دارآباد 12203 11 حکمت 33668 30

 زعفرانیه 27278 24 کاشانک 27999 25 قیطریه 23227 21

 ولنجک 24917 22 وراننیا 9315 8 چیذر 17462 15

 اوین 5677 5 جماران 7144 6 آبادرستم 19941 18

 محمودیه 7947 7 حصاربوعلی 12141 11 اراج 14271 13

 سوهانک 24938 22 جوزستان 12491 11 ازگل 21466 19

 محالتیشهید 25942 23 امامزاده قاسم 19769 17 درکه 4949 4

 شهرک نفت 22344 20 باغ فردوس 18354 16   

 1400منبع: نویسندگان،
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 1400منبع: نویسندگان،محدوده مورد مطالعه،  -1شکل 

 شهری زیستمحیطسالمت 

که  باشدیشامل آن ابعاد از سالمت انسانی مشهری  زیستمحیطسالمت بر اساس تعری  سازمان بهداشت جهانی 

اقتصادی، عوامل سیاسی و محیط  –وضعیت اجتماعی در محیط طبیعی  ییایمیوشیهای بمؤلفه لهیوسبهدر محیط شهری 
زیست شهری همه اقدامات فردی و گروهی در راستای بهبود سالمت ، و ارتقاء سالمت محیطگرددتعیین می ساخته شده

بر اساس این تعری ، در این پژوهش سه  .(Hossain & et al, 2010: 68)شودزندگی خود و اطرافیان را شامل می
گیرد. زیست شهری در بین ساکنین محالت منطقه یک شهر تهران مورد ارزیابی قرار میالمت محیطبُعد اصلی س

 های مورد بررسی در هر بعد بدین شیوه است:  شاخص
بعد محیط فیزیکی: حفظ فضای سبز محله، مشارکت در تفکیک زباله، استفاده از حمل و نقل عمومی، تخصیص  -1

 و زیباسازی محله. وقت برای بهبود محیط کالبدی 
های ورزشی و اجتماعی، اعتماد عمومی به همدیگر، حس تعلق مکانی، بعد اجتماعی: مشارکت عمومی در فعالیت -2

زیست محله، همکاری مس ولیت اجتماعی نسبت به تغییرات محله، عضویت در شبکه اجتماعی رسمی و غیررسمی محیط
 های محله.با شهرداری در پروژه

العالج، تخصیص هزینه مالی برای های محله، کمک مالی به بیماران صعبادی : فعالیت در خیریهبعد اقتص -3
ورزش اعضای خانواده، تخصیص هزینه ماهیانه برای سنجش سالمتی اعضای خانواده و تخصیص هزینه برای ارتقاء 

 اتومبیل وسایل پرمصرف منزل. 
 



                 19، پیاپی 2، شمارۀ .8، دورۀ 1400پژوهشی جغرافیای اجتماعی شهری،  -دوفصلنامۀ علمی                                                             278

 

 شناتتی شهروندی بوم

نای شهروندی اجتماعی ساخته شده و به تعهد شهروندان در ایجاد جهان پایدار اشاره شناختی بر مبشهروندی بوم
داند. زیستی متعهد میزیست و حل مسائل محیطشناختی کسی است که خود را به حفظ محیطدارد. شهروند بوم

ی، اجتماعی، و فرهنگی شناختی، مشارکت مدناند از: سواد بومشناختی در پژوهش حاضر عبارتهای شهروندی بوممؤلفه
بنی  و )علیزاده اقدم های مربوب به خود استها، دارای زیرمولفهشناختی، که هرکدام از این مؤلفهشناختی و هویت بومبوم

ها مجددا  بازبینی و اصالح و حذف و اضافه (. با توجه به ابعاد نظری و اهداف تحقیق، برخی مؤلفه127 :1396، فاطمه
 ( آمده است.3ها سنجیده شد که نتایج آن در جدول )ارزیابی پایایی پرسشنامه جدید، مقدار آلفای آن شدند و به منظور

زیست پیرامون محل زندگی خود را مورد شناختی بُعد تعهد و ایمان شهروندان به محیطدر واقع شهروندی بوم
ری شهروندان به ویژه به صورت گروهی را زیست شهری بعُد عملیاتی و رفتادهد و ارتقاء سالمت محیطسنجش قرار می

عنوان بُعد نگرشی شناختی )بههای شهروندی بومدهد. بنابراین در این پژوهش تبیین رابطه شاخصمورد سنجش قرار می
 شود. عنوان بعُد عملیاتی و مشارکت جویانه( پرداخته میزیست شهری )بههای ارتقاء سالمت محیطمس له( و شاخص

 
 پایایی پژوهشاعتبار و 

که بعد از تدوین طوریدر این پژوهش برای سنجش اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوری استفاده شده است. به
پرسشنامه، آن را در اختیار پنج نفر از اساتید و افراد آگاه در این زمینه گذاشته شد که بر اساس نظر این افراد پرسشنامه 

موضوع مورد مطالعه نهایی شدند. برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز با تکمیل  ها برای سنجشجرح و تعدیل شد و گویه
پرسشنامه در محدوده مورد مطالعه به صورت پیش پرسشنامه، میزان آلفای کرونباخ آن محاسبه شد. نتایج آلفای  70

ها از پایایی قابل د آنزیست شهری و هم ابعاشناختی و ارتقاء سالمت محیطدهد که هم شهروندی بومکرونباخ نشان می
است  %87زیست شهری و ارتقاء سالمت محیط %88شناختی قبولی برخوردار هستند. مقدار آلفای کرونباخ شهروندی بوم

 (. 3که نشان از پایایی کلی آن دارد )جدول

 های آنهازیست شهری و زیرشاخصارتقاء سالمت محیط و شناختیبوم یشهروند به مربوب ییایپا جهینت -3جدول

 کل کرونباخ یآلفا آلفای کرونباخ تعداد گویه ابعاد متغیر

 شناختیشهروندی بوم

 78/0 7 شناختی( دانش بوم1)

881/0 

 87/0 5 شناختی( نگرش بوم2)

 69/0 6 شناختی( آگاهی بوم3)

 71/0 5 شناختی( مشارکت بوم4)

 64/0 4 شناختی( باور بوم5)

ارتقاء سالمت 
 زیست شهریمحیط

 91/0 2 ( تخصیص هزینه سالمت فردی و خانوادگی1)

876% 

 87/0 3 های ورزشی عمومی( فعالیت2)

های فعال در زمینه سالمت ( فعالیت در رسانه3)
 محیط شهری

4 77/0 

 68/0 3 ( مدیریت انرژی4)

 77/0 7 ( مشارکت اجتماعی5)

 67/0 5 یمکان تعلق حس( 6)

 89/0 5 اد عمومی( اعتم7)

 86/0 3 ( مدیریت منابع آب8)

 78/0 3 ( حفاظت از فضای سبز9)

 78/0 4 ( مدیریت  زباله10)

 65/0 3زیست ( همکاری با نهادی مدیریتی محیط11)
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 کل کرونباخ یآلفا آلفای کرونباخ تعداد گویه ابعاد متغیر

 شهری

نهاد ( همکاری با نهادهای مردم12)
 زیستیمحیط

3 69/0 

 59/0 3 محله هایخیریه در تیفعال( 13)

 1400منبع: نویسندگان،

 هایافته

است.  135تا  27بعد مورد سنجش قرار گرفت. دامنه تغییرات این شاخص از  5گویه در  27شناختی با شهروندی بوم
توان مالحظه نمود میانگین آمده میدستهای بهاست اما با توجه به داده 81میانگین مورد انتظار برای این شاخص حدود 

نمره از  17شناختی حدود است که نشان دهنده این است شاخص کل شهروندی بوم 72/99رابر با کلی این شاخص ب
شناختی از حد وسط فراتر است.  در تحلیل بینی شده بیشتر است. به عبارتی شاخص شهروندی بوممیانگین پیش

طور معناداری از میانگین عاد بهشناختی، میانگین سایر ابتوان مالحظه نمود به جز دانش بومهای فرعی نیز میشاخص
(. Sig<0/05بینی شده برابر است )شناختی تقریبا  با میانگین پیشبینی باالتر هستند. اما میانگین دانش بومپیش
 (. 4)جدول

 آن ابعاد و شناختیبوم شهروندی به مربوب توصیفی هایآماره -4جدول
تعداد  ابعاد متغیر

 هاپرسش

دامنه 

 تغییرات

 میانگین

 مورد انتظار

میانگین 

 آمدهدستبه

تک  tمقدار 

 اینمونه

 معناداری

شهروندی 

 شناتتیبوم

 216/0 -65/2 56/20 21 7-33 7 شناختی( دانش بوم1)

 000/0 10/31 90/17 15 5-24 5 شناختی( نگرش بوم2)

 000/0 75/12 21/20 18 7-29 6 شناختی( آگاهی بوم3)

 000/0 4/17 28/17 15 6-25 5 شناختی( مشارکت بوم4)

 000/0 20/32 39/14 12 4-20 4 شناختی( باور بوم5)
بعد کلی شهروندی 

 شناختیبوم
27 131-29 81 72/99 19/37 000/0 

 1400منبع: نویسندگان،
 

 
 شناختیهای شهروندی بومتوزیع محالت بر اساس شاخص -2شکل 
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بندی در این نقشه فکیک محالت نشان داده شده است. نوع طبقهشناختی به تهای شهروندی بومنمره کل شاخص
انجام شده است. محالت تجریش، باغ فردوس،   GIS( در natural breaksبندی طبیعی )بر اساس روش طبقه

 اند.زاده قاسم، کمترین نمره را کسب کردهآباد و شهرک شهید محالتی، باالترین میزان و جوزستان و امامرستم
 215تا  52بعد مورد سنجش قرار گرفت. دامنه تغییرات این شاخص از  13گویه در  48زیستی با محیط سالمت 

توان مالحظه نمود آمده میدستهای بهاست اما با توجه به داده 144است. میانگین مورد انتظار برای این شاخص حدود 
زیستی شهروندان ت شاخص کل سالمت محیطاست که نشان دهنده این اس 156میانگین کلی این شاخص برابر با 

از حد وسط فراتر است. در  یزیستسالمت محیطبینی شده بیشتر است. به عبارتی شاخص نمره از میانگین پیش 12حدود 
 نهیهای فعال در زمدر رسانه ورزشی عمومی، فعالیت هایفعالیتتوان مالحظه نمود های فرعی نیز میتحلیل شاخص

میانگین سایر  های محلهدر خیریه تیفعالی و زیست شهرمحیط یتیریمد یبا نهاد یهمکاری، انرژ تیریمد، سالمت
تر هستند. اما میانگین سایر ابعاد باالتر از میانگین مورد انتظار است. بینی پایینطور معناداری از میانگین پیشابعاد به

(Sig<0/05میانگین بعد مدیریت انرژی با میانگین مورد ا .)( .نتظار تفاوت معناداری نداردSig>0/05) (.5)جدول 

 آن ابعاد و زیستیارتقاء سالمت محیط به مربوب توصیفی هایآماره -5جدول
تعداد  ابعاد متغیر

 هاپرسش

دامنه 

 تغییرات

میانگین مورد 

 انتظار

میانگین 

 آمدهدستبه

تک  tمقدار 

 اینمونه

 معناداری

ا 
تق
ار

 
ت

الم
س

 
ط
حی

م
ست

زی
 ی

صیص هزینه سالمت ( تخ1)
 فردی و خانوادگی

2 10-3 6 17/7 37/9 
056/0 

 021/0 -49/8 6/7 9 3-15 3 های ورزشی عمومی( فعالیت2)

های فعال ( فعالیت در رسانه3)
 در زمینه سالمت 

4 20-5 12 5/10 18/3- 
098/0 

 319/0 -94/1 87/8 9 4-13 3 ( مدیریت انرژی4)

 023/0 67/7 5/23 21 9-30 7 ( مشارکت اجتماعی5)

 000/0 61/24 67/19 15 5-25 5 یمکان تعلق حس( 6)

 008/0 49/17 05/18 15 4-22 5 ( اعتماد عمومی7)

 021/0 27/7 5/11 9 3-15 3 ( مدیریت منابع آب8)

 016/0 19/8 78/11 9 3-14 3 ( حفاظت از فضای سبز9)

 007/0 51/9 04/14 12 4-20 4 ( مدیریت  زباله10)

( همکاری با نهادی 11)
 زیست شهریمدیریتی محیط

3 15-3 9 08/7 64/8- 
024/0 

( همکاری با نهادهای 12)
 زیستینهاد محیطمردم

3 14-3 9 19/11 37/10 
005/0 

 هایخیریه در تیفعال( 13)
 محله

3 11-3 9 05/5 49/27- 
000/0 

شاخص کل سالمت 
 زیستیمحیط

48 215-52 144 156 13/7 
027/0 

 1400منبع: نویسندگان،
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 زیست شهریهای سالمت محیطتوزیع محالت بر اساس شاخص -3شکل 

بندی در این نقشه بر زیست شهری به تفکیک محالت نشان داده شده است. نوع طبقهنمره کل سالمت محیط
آباد یش، باغ فردوس، رستمانجام شده است. محالت تجر  GIS( درnatural breaksبندی طبیعی )اساس روش طبقه

زاده قاسم، نیاوران و شهرک نفت کمترین و شهرک شهید محالتی، دارآباد و سوهانک  باالترین میزان و جوزستان و امام
 اند.نمره را کسب کرده

زیست شهری و شهروندی شود محالت مختل  تهران از لحاظ دو شاخص سالمت محیططور که مالحظه میهمان
 تقریبا  شبیه به همدیگر هستند. شناختی،بوم

زیست شهری برای شناختی و ارتقاء سالمت محیطای بودن هر دو متغیر شهروندی بومبا توجه به سطح فاصله
دهد که ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج این آزمون نشان میسنجش میزان همبستگی آن

است که نشان دهنده همبستگی زیاد این دو  899/0برابر  000/0داری عنیضریب همبستگی این دو متغیر با سطح م
شناختی میزان ارتقاء سالمت دیگر این بدان معنی است که با افزایش میزان شهروندی بومعبارتمتغیر است. به

تی با همه شناخدهد که شاخص شهروندی بومافتد و برعکس. همچنین نتایج نشان میزیست شهری نیز اتفاق میمحیط
های محله که میزان غیراز دو بعد مشارکت اجتماعی و فعالیت در خیریهزیست شهری بهابعاد شاخص ارتقاء سالمت محیط

 (. 6است )جدول 000/0ها برابر با است، همبستگی مثبت دارد و میزان معناداری آن 000/0ها بیشتر از معناداری آن
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 زیست شهریارتقاء سالمت محیط ابعاد و شناختیبوم شهروندی بین پیرسون همبستگی آزمون نتایج -6جدول
   زیست شهریابعاد ارتقا  سالمت محیط
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 متغیر

ضریب  898/0 370/0 685/0 466/0 863/0 091/0 312/0 302/0 816/0 736/0 755/0 642/0 668/0 062/0
 همبستگی

وم
ی ب

ند
رو

شه
ی
تت

شنا
 

سطح  000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 08/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 22/0
 داریمعنی

تعداد  386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386
 مشاهدات

 1400منبع: نویسندگان،

که ارتقاء  دهدشناختی نشان میزیست شهری با ابعاد شهروندی بومضریب همبستگی شاخص ارتقاء سالمت محیط
شناختی دارای شناختی و باور بومشناختی، آگاهی بومشناختی، نگرش بومزیست شهری با ابعاد دانش بومسالمت محیط

زیست شهری دهد که با تغییر در وضعیت ارتقاء سالمت محیطدرصد است و این نشان می 05/0سطح معناداری کمتر از 
 (. 7گذارد )جدولی تأثیر مثبت میشناختدر منطقه یک بر ابعاد شهروندی بوم

 شناختیبوم ابعاد شهروندی زیست شهری وارتقاء سالمت محیط بین پیرسون همبستگی آزمون نتایج -7جدول
 شناتتیابعاد شهروندی بوم
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 متغیر

 ضریب همبستگی 126/0 388/0 498/0 780/0 876/0

 داریسطح معنی 01/0 00/0 00/0 00/0 00/0 زیست شهریارتقا  سالمت محیط

 تعداد مشاهدات 386 386 386 386 386

 1400منبع: نویسندگان،

زیست شهری از تحلیل شناختی در تبیین ارتقاء سالمت محیطجهت سنجش سهم و اثر ابعاد شهروندی بوم
است که بیانگر استقالل  19/2آمده برای این مدل، دستستفاده شده است. آماره آزمون دوربین واتسون بهرگرسیونی ا

های رگرسیونی از تحلیل رگرسیونی چند ها برای این مدل رگرسیونی است. با برآورده شدن پیش فرضخطاها یا باقیمانده
آمده از انجام تحلیل رگرسیونی نشانگر این است که از میان دستمتغیره به روش گام به گام استفاده شده است. نتایج به

 8اند و حدود اند، هر چهار بُعد در مدل نهایی رگرسیونی باقی ماندهشناختی که وارد معادله شدهشهروندی بوم ریمتغبعد  4
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ی چندگانه برای زیست شهری( را تبیین کرده است. ضریب همبستگدرصد واریانس متغیر وابسته )ارتقاء سالمت محیط
آمده است، یعنی میزان درصد تبیین دستبه 87/0و ضریب تبیین تعدیل شده  93/0، ضریب تبیین 87/0مدل رگرسیونی، 

درصد است؛ بنابراین، معادله  8/7زیست شهری توسط چهار متغیر باال تعدیل شده تغییرات ارتقاء سالمت محیط
 شرح زیر است: زیست شهری به رگرسیونی ارتقاء سالمت محیط

زیستی( +) نگرش محیط303/0شناختی(+ )باور بوم 133/0شناختی( + )آگاهی بوم 041/0( شناختیبوم دانش)
 زیست شهری= ارتقاء سالمت محیط 616/0شناختی + مشارکت بوم087/0

رین سهم را در تبیین بیشت 303/0و  616/0شناختی با بتایشناختی و باور بومبر اساس معادله باال بُعد مشارکت بوم
شناختی با بتای ، نگرش بوم133/0شناختی با بتای ها آگاهی بومزیست شهری دارند و پس از آنارتقاء سالمت محیط

 (. 8)جدول های سوم، چهارم و پنجم قرار دارنددر رتبه 041/0شناختی با بتای و دانش بوم 087/0

 زیست شهریسالمت محیطارتقاء  چندمتغیره رگرسیون تحلیل نتایج -8جدول

 داریسطح معنی b  t متغیر مقادیر ضریب همبستگی چندگانه

 000/0 1148/16 --- 715/83 مقدار ثابت 93/0 ضریب تبیین

 001/0 287/3 041/0 617/0 شناختیبوم دانش 87/0 ضریب تبیین تصحیح شده

 000/0 44/11 133/0 623/1 شناختیآگاهی بوم 77/23 اشتباه معیار برآورد

 000/0 506/6 087/0 105/1 شناختینگرش بوم 19/2 کمیت دوربین واتسون

 000/0 511/27 303/0 982/1 شناختیباور بوم  

 000/0 239/41 616/0 991/1 شناختیمشارکت بوم  

 Sig: .0/00                  F:656/300  آزمون تحلیل واریانس:                    جهینت

 1400یسندگان،منبع: نو

 گیرینتیجه

زیست شهری در قالب اجتماعات محلی شناختی در ارتقاء سالمت محیطدر پژوهش حاضر به تبیین شهروندی بوم
که با  1مدنی شود. شهروندمی میتقس یو به مراحل متفاوت ستین یدیمفهوم جد ،یمفهوم شهروندشهری پرداخته شد. 

 تیبه حقوق مالک دیکه افراد با کندیم لیرا بر افراد تحم یات چندگانه خاصمطرح شد، تعهد لمدرن اموا تیظهور مالک
که  2یاسیسوندی شود. شهرمی نظم اجتماعی پذیری افراد را در قبال حفظخود مس ولیت نیاحترام بگذارند و هم گریکدی

زنان از حق رأی برخوردار و  یکارگر یهاکرد، گروه دایرأی در جامعه گسترش پ که حق است یابعدا  مطرح شد، دوره
وندی در مرحله سوم، شهر افت.یگسترش  ی( و سخنرانیهای تجارحقوق داخل اتحادیه ریبلند و حقوق انجمن )نظ

 شهروند کینظر قرار داد. درا م یمنافع اجتماع یهای اعطااز رفاه و مس ولیت یبرخوردار حق کهشکل گرفت  3یاجتماع
رفاه  نیتأم یینها جهیشدن در نت میسهحق و  یاز آزاد تیه در حماداستفاده ش یجتماعمنافع ا یاعطا تیمس ول ،یاجتماع

 یهای شهروندمرحله چهارم است که در آن حقوق و مس ولیت جادیمطرح کرد ا تیدر مواقع لزوم، دارد. آنچه اسم
 با ارتباب در انسان ذیریمسؤولیت پ شناختیبوم شهروندی الیت، دیدگاه از. دهدیآن را شکل م تیمحور ،یکیاکولوژ

 شده است بنا شهروندان متعهدانه و داوطلبانه مسؤولیت پذیری بر شناختیبوم شهروندی دیگر،عبارتاست. به طبیعت
(Kelly & Abel, 2012). قرار گرفته شهروندی نظری سنت سوم دوره در شناختیبوم شهروندی اینکه به توجه با 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. civil citizenship 

2. political citizenship 

3. social citizenship 



                 19، پیاپی 2، شمارۀ .8، دورۀ 1400پژوهشی جغرافیای اجتماعی شهری،  -دوفصلنامۀ علمی                                                             284

 

)علیزاده اقدام و  شودمی تأکید فراوانی شناختیبوم جهان با ارتباب در انسان ت پذیریمسؤولی بر دوره این در لذا است،
  (.1395همکاران، 

زیست شهری در های شهروندی بوم شناحتی در ارتقاء سالمت محیطدهد که شاخصنتایج پژوهش حاضر نشان می
 نگرش، شناختیبوم یآگاه، شناختیبوم دانشهای که افزایش شاخصطوریسطح محالت شهری تأثیرگذار هستند. به

های تواند به یک امر جمعی در ارتقاء شاخصدر سطح افراد می شناختیبوم مشارکتو  شناختیبوم باور، شناختیبوم
آمده میانگین شهروندی دستهای بهزیست شهری در سطح محالت شهری منجر شود. مطابق یافتهسالمت محیط

بینی شده باالتر نمره از میانگین پیش 19است که حدود  72/97طور کلی برابر با به 1ه شناختی در محالت منطقبوم
بینی شده باالتر است. همچنین در نمره از میانگین پیش 12محیطی حدود است. همچنین میانگین متغیر سالمت زیست

زیست شناختی و سالمت محیطدهد که ابعاد متغیرهای شهروندی بومبخش تحلیل استنباطی نتایج تحقیق نشان می
شناختی بر سالمت های شهروندی بومشهری همبستگی معناداری با هم دارند. به منظور سنجش اثر هرکدام از شاخص

درصد تغییرات  87زیست شهری از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد که نتایج نشان دهنده این است که حدود محیط
شود. باالترین مقدار بتا مربوب به مشارکت است که مقدار شناختی تبیین میدی بومزیست شهری از طریق شهرونمحیط
طور کلی و با شناختی. بهکه مربوب است به دانش بوم 041/0است. کمترین مقدار بتا نیز برابر است با  616/0برابر با 

ابل توجهی در بهبود و ارتقای کیفیت تواند نقش قشناختی میتوان گفت شهروندی بومآمده میدستتوجه به نتایج به
 زیست شهری داشته باشد.   سالمت محیط

گیری شناختی در شکلدهند شهروندی بومکه نشان می ،(2008و همکاران ) 1جرن اندرواین نتایج با مطالعات 
به همکاری و تواند های سیاسی شهروندی میای دارد و تقویت بنیانزیست گرایی مشارکتی نوین نقش برجستهمحیط

 2یکند هودارت یلیامزیست منجر شود، انطباق دارد. همچنین، مشارکت فعال اجتماعات محلی در حفاظت از محیط
(Emily Huddart Kennedy, 2012تأکید می )های غیررسمی شناختی در شبکهکند که زمانی شهروندی بوم

های غیررسمی اجتماعات محلی، شهروندی کهدهد که در شبشود یک چرخه کامل را شکل میای ظاهر میمحله
زیست تر تغییر فرهنگی منجر خواهد شد و نتایج آن را در ارتقاء محیطشناختی بیش از محیط فردی به ابعاد قویبوم

عنوان پایه و شناختی بهدهد که ابعاد ذهنی شهروندی بومرؤیت است. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان میشهری قابل
زیست شهری تأثیر زیادی دارد که این شناختی در مشارکت شهروندان در ارتقاء سالمت محیطوندی بوماساس شهر

دهد که مشارکت مردمی ( انطباق دارد؛ فراستر نشان می ,2006D.G. Fraser) 3نتیجه با مطالعات دی. جی فراستر
 باشد.یشتر از محیط اطراف خود میزیست شهری مستلزم آگاهی بمحیطی و محیطدر حفاظت و ارتقاء سالمت زیست

کنند که رویکردهای ارتقاء آگاهی عمومی در خصوص حفاظت از اذعان می ،(2006و همکاران )4همچنین خی یو
تواند مثمر ثمر واقع شود و همچنین وگو در سطح اجتماعات محلی میزیست از طریق مباحثه و گفتمحیط

عنوان پل ارتباطی بین مردم و مس ولین برای دخالت دادن مردم در  به پذیری اجتماعی و آگاهی شهروندانمس ولیت
محیطی بستگی به ساخت ظرفیت نهادی، کند. همچنین موفقیت آموزش عمومی زیستزیست عمل میمدیریت محیط

 باشد.ای و مشارکت اجتماعات محلی میمطالعات بین رشته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Andrew Crane 
2. Emily Huddart Kennedy 

3. D.G. Fraser 

4. Xue 



 267-287(، 2) 8 حسینی و همکاران،   285

 

شهرها یک ساخت اجتماعی و فضایی همگون در سطح کالن عنوانتوان گفت که محله گرایی بهطور مشخص میبه
و  1باشند. یالیاس توتیزیست شهری نقش بسزایی داشته های سالمت محیطتوانند در مدیریت و ارتقاء شاخصمی

عنوان یک دهند که نهادهای محلی به( در مطالعه خود نشان می 2014Saraswati,  &Yuliastuti) 2ساراسوتی
از محور( با گروهی از افراد که دارای حس اجتماعی هستند بسیار مهم است. ب آن در قالب )توسعه اجتماعمحرک و بازتا
طور فعال در منافع نظرات خود، به انیانتخاب و ب در آزادمس والنه،  یاوهیمراقبت از منافع خود به ش یبرا ییجمله توانا

 ،یداریپا یکه برا شودبینی میپیشاست.  نزدیک جامعهکل  به منافعات محلی کنند، خدمات اجتماعمشترک شرکت می
 زیستمحیط تیفیبهبود کهای پروژه یدر نظارت بر اجرا یاصل نفعانیبا ذ مناسب یقادر به همکار یمحل ینهادها
 باشند.

ریزی شهری و مشارکت شهروندی در قالب اجتماعات محلی یکی از رویکردهای نوین در مدیریت و برنامه
شوند و عنوان بازیگران اصلی در فضای شهری شناخته میزیستی مطرح شده است. در این رویکرد شهروندان بهمحیط

طور قابل توجهی اهمیت محیطی بههای زیستسازی و اجرای برنامهگیری و تصمیممشارکت شهروندان در زمینه تصمیم
محیطی شهری، محلی جهت ارتقاء سالمت زیستکارگیری مشارکت شهروندان در قالب اجتماعات کند. بهپیدا می

ها کمک کند و از طرف دیگر عزم اجتماعی و پایدار را در زمینه سالمت تواند به کاهش هزینهمی طرفکیاز
تواند به موجود در اجتماعات محلی می جانبههمههای کند، به همین دلیل استفاده از ظرفیتزیست شهری ایجاد میمحیط

کند. بنابراین سالمت فردی، خانوادگی، محله زندگی و شهر خود کمک میافراد جامعه نسبت بهحساس شدن همه 
های سالمت فردی، و برنامههای فردی شهروندان نسبت بهو نگرانی اجتماعات محلی حلقه واسطه بین دغدغه

طور زیست شهری بهطباشد. سالمت محیشهرها میمحیطی و ارتقاء کیفیت زندگی مدیریت شهری در کالنزیست
های ارتقاء سالمت کند، به حاشیه راندن شهروندان در برنامهمستقیم و غیرمستقیم با زندگی شهروندان ارتباب پیدا می

ها در رسیدن به اهداف خود خواهد شد. به همین دلیل مشارکت شهروندان در قالب برنامه محیطی باعث ناکامیزیست
عنوان شناختی بهمحیطی شهر کمک کند. شهروندی بومحد زیادی به ارتقاء سالمت زیستتواند تا اجتماعات محلی می

های اجتماعی و فکری مشارکت کند تا بنیانزیست شهری کمک مییکی از رویکردهای اصلی در ارتقاء سالمت محیط
شناختی در ساکنان های شهروندی بومزیستی تقویت گردد. پژوهش حاضر نشان داد که بهبود و تقویت شاخصمحیط

زیست گردد و در نتیجه سالمت محیطزیست محلی میمحالت شهری منجر به یک اقدام مشترک در حفاظت از محیط
زیست شهری، تقویت ترین راهبرد ارتقاء سالمت محیطگیری کرد که مهمتوان چنین نتیجهشهری محقق خواهد شد. می

  جامه عمل بپوشاند. "پیشگیری بهتر از درمان است"اند به شعار توشناختی است که میهای شهروندی بومشاخص
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