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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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مقاله پژوهشی

چکیده
تبیین موضوع :استفاده از رویکردهای مشارکتی در قالب اجتماعات محلی جهت ارتقاء سالمت محیطزیستی ،پاسخی ریشه
ای به حل مشکالت محیطزیستی کالنشهرها است .شهروندی بومشناختی بهعنوان جدیدترین رهیافت مشارکت شهروندی
در حوزه محیطزیست شهری نقش مهمی در دستیابی بهسالمت محیطزیست شهری در سطح محالت کالنشهرها بازی می
کند .هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین رهیافت شهروندی بومشناختی در ارتقاء شاخصهای سالمت محیطزیست شهری در
سطح محالت منطقه یک کالنشهر تهران است.
روش :روش پژوهش این مقاله کمی -پیمایشی بوده که دادههای مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شد .جامعه آماری
شامل  26محله منطقه یک کالنشهر تهران بوده و نمونه آماری که از طریق فرمول کوکران محاسبه شد ،تعداد  383بود و به
شیوه سهمیهای به نسبت جمعیت باالی  18سال در هر محله توزیع گردید .دادههای جمعآوریشده بهوسیله شاخصهای
توصیفی و آزمون تی تک نمونهای در محیط نرمافزار  SPSSتحلیل شدند.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان میدهد که محالت منطقه یک از نظر دو متغیر شهروندی بومشناختی و ارتقاء سالمت
محیطزیست شهری از وضعیت نسبتا خوبی برخوردارند .همچنین نتایج حاکی از آن است که شاخصهای دو متغیر دارای
همبستگی مثبت هستند .در نهایت مدل رگرسیونی نشان میدهد که شاخصهای متغیر شهروندی بومشناختی تبیین کننده
متغیر ارتقاء سالمت محیطزیست شهری است .مشارکت بومشناختی با  ،0/616باور بومشناختی با  0/303و آگاهی
بومشناختی با  0/133بیشترین مقدار در تبیین متغیر ارتقاء سالمت محیطزیست شهری را به خود اختصاص دادهاند
نتایج :نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد جهت ارتقاء سالمت محیطزیست محالت شهری باید به این شاخصها توجه
ویژهای شود.
کلیدواژهها :شهروندی بومشناختی ،مشارکت ،سالمت محیطزیست ،کالنشهر تهران.
دریافت1400/02/09 :

بازنگری1400/05/07 :

پذیرش1400/06/10 :
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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
از یکسو لزوم متفاوت بودن نوع برنامههای محیط زیستی در مقیاسهـای مختلـ جهـانی ،منطقـهای ،ملـی و محلـی،
اهمیت تهیه و اجرای برنامههای محیط زیستی محلی توسط جامعه محلی نیـز بـارزتر گردیـده اسـت (ملکـی و جعفـری
 .)76 ,1395چنانچه افراد قادر باشند خودشان را در پیوند گریزناپذیر با محیط طبیعی هویت بخشند ،عقاید انسان مرکـزی
مبنی بر تفوق انسانی به چالش کشیده خواهد شد ،ممکن است جامعـهای بـوم مرکـز ایجـاد شـود کـه بـه جـای اینکـه
اکوسیستمهای طبیعی را نادیده بگیرد ،طبیعت را در اولویت اول قرار داده و سازمانهای اجتماعی را متناسب با آن شـکل
دهد .آنچه این تغییرات ایجاد میکنند ،ظهور شکل جدیدی از شهروندی است .چیزی که مارک ج .اسمیت ( )1998آن را
شهروندی زیستمحیطی و دابسون ( ،)2006آن را شهروندی بومشناختی نامیده اسـت (دبلیـو .سـاتن.)96-98 :1393 ،
شهروندی بومشناختی یکی از رهیافتهای پیشنهادی برای ارتقاء سـالمت محیطزیسـت شـهری در کالنشـهرها اسـت
) .(Kearns, Beaty & Barnett, 2007: 49) (R. Lawrence, 1999: 7شـهروندی بومشـناختی بـر مبنـای
شهروندی اجتماعی ساخته شـده و بـه نقـش مشـارکت شـهروندان در ایجـاد جهـان پایـدار اشـاره دارد و در شـهروندی
بومشناختی ،حد و مرزی بین حوزه عمومی و خصوصی مطرح نمیشود ( ،)Anantharaman, 2014: 174این موضوع
به این معناست که تصمیمات شهروندان در زندگی روزمره مانند اینکه با آشغال و زباله چه کنیم ،چگونه سفر کنـیم ،چـه
چیزی بخوریم – به اندیشیدن رابطه با پیامدهای زیستمحیطی آنها نیاز دارد .در تحقیقات گذشته شهروندی بر حقوق و
تکالی افراد تأکید میشد ،بهطوریکه شهروندان در قبال تکالی زیستمحیطی که بر عهده داشتند مجموعهای از حقوق
نیز بهرهمند میشدند که شهروندی زیستمحیطی نامیده میشد امـا در شـهروندی بومشـناختی بـه مسـ ولیتپـذیری و
مشارکت اجتماعی شهروندان در قبال حفاظت محیطزیست تأکید میشود و در قبـال ایـن مسـ ولیتپذیری حقـی بـرای
شهروندان قائل نمیشود (علیزاده اقدم و بنیفاطمـه .)111 :1396 ،الیـت معتقـد اسـت کـه شـهروندی بومشـناختی بـر
مس ولیتپذیری داوطلبانه انسان در برابر طبیعت تأکید میکند ( .)Kelly & Abel, 2014: 4همچنین اندرو جرن بیان
میکند که شهروندی بومشناختی طی وسیعی از روشها برای تبیین مفاهیم مشارکت ،شـهروندی و محیطزیسـت ارائـه
میدهد (.)Crane et al, 2008: 250
با افزایش روند شهرنشینی در سراسر جهان ،شرایط زیسـتمحیطی و موضـوعات مربـوب بهسـالمت شـهروندان بـه
موضوع مهمی برای شهروندان ،حکومتهای ملی و محلی تبدیل گشته است .سالمت عمومی و برنامهریـزی شـهری در
اواخر قرن بیستم بهعنوان یک زمینه مطالعاتی بینرشتهای شـناخته شـد کـه بـر مسـائل و مشـکالت سـالمت عمـومی
شهروندان و شرایطی که در به وجود آوردن این مشکالت نقش داشـتهانـد تمرکـز مـیکنـد ( Freudenberg et al,
 .)2009: 23سالمت محیطزیست شهری صرفا دارای بعد فیزیکی نیست ،بلکه ابعاد اقتصادی و اجتماعی را نیـز شـامل
میشود بهطوریکه فضاهای سبز ،پارکها ،خدمات عمومی ،بیمارستان ،مسیرهای حملونقل عمومی و غیره بعد فضـایی
سالمت محیطزیست شهری را تشکیل میدهند ( )Galea & Vlahov, 2005: 89و وضعیت اشتغال ،درآمـد ،سـواد،
مالکیت ،بیکاری ،جرم ،گسسـتگی اجتمـاعی ،بیاعتمـادی و غیـره ابعـاد اقتصـادی – اجتمـاعی آن را شـکل مـیدهنـد
( .)Hancock, 2002: 12امروزه برای ارتقاء سالمت محیطزیست شهری رویکرد مشارکتی و محله محـور پیشـنهاد
میشود ) (Campbell, et al, 2009: 59) (Bryant, 2006: 88زیرا محله و ساختار اجتماعی – محیطی محله به
صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روی سالمتی ساکنین تأثیرگذار هست و ساختار اجتماعی و محیط انسانی میتواند نقـش
مهمی در سالمت محیطزیست و عدالت محیطزیستی محله ایفا کند ( )Diez Roux & Mair, 2010: 125و از نظر
سلسله مراتبی بین "خانه" و "شهر" نقش میـانی را بـازی میکنـد ( .)Bonaiuto et al, 2003: 41ارتقـاء سـالمت
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محیطزیست شهری در سطح محله امکان مطالعات بین بخشـی را افـزایش داده و بـین دغدغـههای فـردی و اجتمـاعی
سالمتی پیوند برقرار میکند .بنابراین وجود دغدغهها و نگرش فردی و خانوادهها نسبت بهسالمتی محیط سـکونت خـود
موضوع و رهیافت شهروندی بومشناختی در ارتقاء سالمت محیطزیست شهری را پـیش میکشـد ( O'Campo, et al,
.)2015: 66

امروزه بهبود وضعیت سالمت محیطزیست کالنشهرها محدود به سازمانها و نهادهای مدیریت شهری نمیشود،
بلکه نگرش و سبک زندگی شهروندان در اجتماعات محلی کالنشهرها نیز بسیار تعیین کننده است .در واقع رهیافت
شهروندی بومشناختی به مشارکت داوطلبانه شهروندان در سطح محالت شهری و مس ولیتپذیری آنها در ارتقاء
سالمت محیطزیست شهری تأکید میکند .کالنشهر تهران بهعنوان بزرگترین کالنشهر ایران دارای مشکالت
محیطزیستی از جمله آلودگی هوا ،تفکیک زباله ،ترافیک ،کاهش فضاهای طبیعی ،بروز بیماریهای مزمن و  ...است.
شکلگیری شهروندی بومشناختی در کالنشهر تهران یکی از رهیافتهای مهم حفاظت محیطزیست شهری است که
میتواند به بهبود ریشه-ای و بلند مدت مشکالت محیطزیست و ارتقاء سالمت محیطزیست این کالنشهر کمک کند.
بنابراین هدف پژوهش حاضر ،بررسی و تبیین رویکرد شهروندی بومشناختی در ارتقاء سالمت محیطزیست شهری در
سطح محالت  22گانه منطقه یک شهرداری کالنشهر تهران است .سؤال اصلی پژوهش این است که آیا شهروندی
بومشناختی میتواند به ارتقاء سالمت محیطزیست شهری در سطح محالت شهری منطقه یک کالنشهر تهران منجر
شود؟
پیشینۀ نظری
الف) شهروندی بومشناتتی

اکولوژی که از واژه یونانی  Oikosبه معنی خانه یا منزل گرفته شده است به معنی مطالعه ارتباب بین ارگانیسمهای
زنده با یکدیگر و با محیط فیزیکی و زیستی است .اکولوژی شهری ارتباب بین گروههای زیستی و محیطزیست شهری را
مطالعه میکند؛ که هدف آن دستیابی به تعادل بین فرهنگ انسانی و محیط طبیعی است (.)W. Caves, 2005: 695
ایدههای آرن ناس 1بهعنوان یکی از بنیانگذاران فلسفه محیطزیست ،پدر فلسفه" اکولوژی عمیق" و همواره الهام
بخش نهضت اکولوژیک بوده است .ناس"هم ذات پنداری"را رویکردی نجات بخش برای طبیعت و در مقابل
ناخویشتنی را عامل تخریب آن میداند .در واقع هم ذات پنداری ،اعتقاد انسان به همبستگی عمیق و گسترده با دیگر
موجودات ،اهمیت و احترام به جایگاه و ارزش ذاتی آنان و در نتیجه یافتن نوعی" هم بودی با طبیعت "است (بنسون
.)85 ,1382
3
2
گواتاری فیلسوف فراساختارگرای فرانسوی ،با الهام از آرن ناس به بسط تعری مفهوم اکوصوفی میپردازد.
او در کتاب "سه اکولوژی" 4اشاره میکند که واژه آگـاهی اکولـوژیکی مترادفـی بـرای اکوصـوفی اسـت ( Guattari,
 .)2000: 35گواتاری معتقد است که تفکر سنتی محیطزیستگراها که انسان (فرهنگ) را از غیرانسان (طبیعت) جـدا
میکنند ،پیچیدگی رابطه بین انسان و محیط طبیعی اطرافش را نادیده میگیـرد .در نگـاه گواتـاری اکولـوژی ،پدیـدهای
پیچیده بوده که از سه جزء انسان ،محیط و روابط اجتماعی تشکیل میشود (.)Mostafavi, 2010: 22
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شهروندی بومشناختی موضوع داغ محیطزیستگراهاست .به دنبال تعریـ و تثبیـت یـک «اخـالق محیطـی»1
جدید در بحثها و گفتمانهای عمومی ،محیطزیستگراها در جست و جوی رویکـرد منطقـی بـرای تغییـر رفتـار و شـیوه
زندگی پایدارتر از منظر اخالقی بودهاند .یک اخالق آگاهانـه در محیطزیسـت ،نـوع خاصـی از روابـط سیاسـی -ماهیـت
شهروندی  -بین غریبهها ،نسلها و حتی در میان گونهها را بیان میکند .در واقع این یک نظریه هنجاری تغییـر اسـت و
دابسون ایده شهروندی بومشناختی را با توسعه نظریههای پذیرفته شهروندی ،برای پذیرش نگرانـیهـای زیسـتمحیطی
توسعه میدهد و پیشنهاد میکند که شـهروندی بـومشـناختی مـیتوانـد نیـروی انگیزشـی بـرای مصـرف پایـدار باشـد
( .)Seyfang, 2006: 387بحث در مورد شهروندی بومشناختی ،نقطه شروع خوبی است تا فراتر از محـدوده رویکـرد
مصرف پایدار حرکت کند .مسلما برخی از محققان به این دلیل از مفهوم شهروندی استفاده کردهاند تا بـه مسـ ولیتهای
شناخته شده محیطزیستی شهروندان اشاره کنند که تقریبا شهروندان بهعنوان مصرف کنندگان تلقی در نظر گرفته مـی-
شوند .در واقع شهروندی بومشناختی به دنبال تغییر اصول انگیزشی رفتار شهروندان مبنی بر اقدامات حفظ محیطزیسـت
باشد ( .)Kenis, 2016: 4-5تغییر نگرش و انگیزش افراد ،قلمروی آشنا برای نظریه سیاسی سبز است .تقریبا  27سال
پیش ،مانوئل کاستلز ( ،)1997ماهیت اصلی سیاسی جنبش سبز را در درخواست پترا کلی 2برای "انقالب درونی" ،"3سبز
کردن خود "4را شناسایی کرد .به نوبه خود شهروندی بومشناختی ،زمینههای نظری جدیدی را ارائه میدهد که میتوانـد
این انقالب درونی را بهعنوان مبنایی برای عمل ،با پیوند تعهدات اخالقی فردی به زمینه سیاسی یک گروه بزرگتـر ،بـه
ارمغان آورد ( .)Latta, 2007: 380دابسون در کتاب خودش ریشه شهروندی بومشناختی را در جهانی شدن 5و جهـان
وطنی 6میداند ( .)Dobson, 2003: 9دابسـون معتقـد اسـت در دوره سـوم جهانشـهرگرایی 7مطالعـات شـهروندی،
ویژگیهای خاصی وجود دارد که آن را از دورههای قبل کامال متمایز میکند .یکی از این مهمترین ویژگیها ،تأکید بر
وظیفه و تعهد در شهروندی بومشناختی به جای تأکید بر حقوق است .با توجه به اینکه شهروندی بومشناختی مبتنی بر
شهروندی جهانی است ،در اینجا دیگر حقوقی برای شهروندان مطرح نیست ،بلکه شهروندان متعهد میشوند فعالیتهای
خاصی را در جهت نیل به جامعه پایدار انجام دهند (علیزادهاقدام و بنیفاطمه .)133 :1395 ،هرچند رهیافـت شـهروندی
بومشناختی در مجامع علمی توسط دابسون ارائه شده است ،اما با نقـدهایی روبـهرو بـوده اسـت .یکـی از نقـادان نظریـه
دابسون تیم هایوارد است .تیم هایوارد نظریه شهروندی بومشناختی دابسون را نقد کـرده اسـت و در راسـتای تکمیـل آن
برداشت خود را از نظریه شهروندی بومشناختی را در یک مقاله ارائه کرده است .هایوارد معتقد است که ایـده دابسـون در
خصوص شهروندی بومشناختی که باید این نظریه دارای یک ویژگی جهان وطنی باشد ،خطرناک میخواند ،زیرا به نظـر
هایوارد این ویژگی حتی با یک نظریه جهانبینی سیاسی نیز فاصـله زیـادی دارد ( ،Hayward, 2006: 246بـه نظـر
هایوارد شهروندی اکولوژیکی میتواند به مثابه شرایط فضایی  -عملیاتی قابل دسـتیابی باشـد کـه از طریـق فرآینـدهای
آموزش و پرورش و مشارکت مشورتی ،و در مجموع بهعنوان شهروندان سیاسی که در آن خـود را پیـدا میکننـد ،تفسـیر
شود ( .)Hayward, 2006در واقع شهروندی بومشناختی بر مفهوم ردپای اکولوژیکی استوار است .ردپـای اکولـوژیکی
به تأثیرات محیطی انسان در سیستمهای زیستمحیطی اشاره دارد .سبک زندگی و اسـتانداردهای زنـدگی دارای ردپـای
اکولوژیکی متفاوتی را شکل میدهند .از نظر اخالقی ،دابسون استدالل میکند که شـهروندانی کـه در فضـاهای ناپایـدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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زندگی میکنند و یا کسانی که فضای زیستی دیگران را ناپایـدار مـیکننـد ،یـک تعهـد بـرای کـاهش مصـرف فضـای
اکولوژیکی دارند ( .)Humphreys, 2009: 173با توجه به نظریههای مطـرح شـده ،آنچـه کـه در خصـوص نظریـه
شهروندی بومشناختی اهمیت دارد این است که به تعهدات و مس ولیتپذیری شهروندان به صورت انفرادی یا گروهی در
قبال محیطزیست توجه ویژهای دارد؛ حال این تعهدات در قالب یک سازمان سیاسی و اعضای آن به صـورت اجتماعـات
محلی در داخل یا خارج شهرها باشد.
ب) ارتقا سالمت محیطزیست شهری

سازمان بهداشت جهانی ،سالمت محیطزیستی را بهعنوان جنبههایی از سالمت انسان ،از جملـه کیفیـت زنـدگی تعریـ
میکند که توسط عوامل فیزیکی ،بیولوژیکی ،اجتماعی و روانی -اجتماعی در محیط تعری میشود .همچنین به نظریه و
عمل در ارزیابی ،اصالح ،کنترل و جلوگیری از این عوامل در محیطزیست اشاره دارد که بهطور بالقوه میتواند بر سالمتی
نسلهای کنونی و آینده تأثیر بگذارد ( .)Landon, 2006: 5بر اساس تعری مرکز ملی سالمت محیطزیستی آمریکـا،
سالمت زیستمحیطی رشتهای است که بر ارتباب بین مردم و محیط زندگی افراد تمرکز دارد ،سـالمت انسـان و رفـاه را
ارتقا میبخشد و محیطزیست سالم و سالمتی را به وجود میآورد ( .)Frumkin, 2010در بحث محیطزیست شـهری
و سالمت ابتدا باید روشن شود که این مفهوم با شهری بودن چه معنی میدهد و چـه تفسـیری از سـالمتی در آن بکـار
میرود .سالمت شهری موضوعی گسترده و پیچیدهای است .برای درک ماهیت چند بعدی سـالمت شـهری ،بایـد همـه
عناصر و رابطه آنها باهم دیگر همزمان مورد توجه قرار گیرد( ( )R. Lawrence, 2008: 299-300جدول.)1
جدول  -1عناصر اصلی مرتبط با سالمت محیطزیست شهری
معیار
محیط فیزیکی
وضعیت اقتصادی
فناوری و صنعت
وضعیت اجتماعی

شاتص
کیفیت هوای محیط ،سطح صداهای مزاحم پیرامون ،آلودگی آب و خاک و رها شدن زبالهها در محیط.
کمبود مسکن در حد استطاعت ،آب و غذا برای فقیرترین خانوارها ،بیکاری دائمی ،و نابرابری در دسترسی به انواع
مختل منابع و خدمات از جمله مرکز بهداشت و سالمت اولیه ارزان .
تصادفات ناشی از ازدحام اتومبیل ،فجایع شیمیایی و صنعتی در مکانهای صنعتی ،و آلودگی ناشی از غذای تولید شده
در سطح انبوه و تولیدات شیمایی
جرم ،خشونت و محرومیت اجتماعی ،همچنین کمبود امکانات آموزشی و مهارتی مخصوصا برای مهاجرین ،زنان و
کودکان.
منبعLawrence, 2008: 299-300 :

ارتقای سالمت محیطزیستی بر راهبردهایی تأکید دارد که منجر به توسعه مهارتهای تحرک اجتماعی میشوند .جوهره
ایـن مهـارتهـا نیـز بـر اختیار و تضاد استوار است .بنابراین موقعیتهایی که به جراتمندی و خودتعیینی وابـستهانـد
ماننـد ارتقـای سالمت و توانمندسازی ،در نقطه مقابل استراتژیهای دیکتـه شـده واحـد و تمرکزگـرای دولتی قرار می-
گیرند .این مس له موجب بروز مشکل برای افرادی میشود که بر اساس مثلث توانمندسازی ،مشارکت اجتماعی و ارتقای
سالمت در ساختارهای سیاسی متمرکـز از بـاال به پایین ،تالش میکنند ( .)Zakus & Lysack, 1998: 8با اضافه
کردن کلمه "ارتقاء" 1بهسالمت محیطزیست شهری ،رویکرد اجتماعی و انسان مدارانه به موضوع سالمت محیطزیست
شهری مطرح است ،چون این کلمه در ادبیات و مطالعات مربوب بهسالمت و سالمتی در تحقیقات مربوطه و سازمان
بهداشت جهانی 2با رویکرد بهرهگیری از ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی برای تحقق و بهبود سالمت محیطزیست
شهری پیوند قوی دارد (.)Parker et al, 2004: 491
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Promotion
). WHO (World Health Organization

1
2
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توانمندسازی و مشارکت الزم و ملزوم یکدیگرند .بنابراین مفهوم توانمندسازی با سیاست و سیاستگذاری رابطهای
نزدیک دارد .سازمان جهانی بهداشت مـشارکت اجتمـاع در توسـعه سالمت را روندی میداند که مردم هم به صورت
انفرادی و هم به صورت گروهی از حق خود برای ایفای نقش فعال در توسعه خدمات مربوب بهسالمت و همچنین تأمین
شرایط الزم برای حفظ و حمایت از توانمندی سازی جامعه ،استفاده میکنند .بر این اساس تفـویض اختیـار بـه
سازمانهای محلی میتواند پایگاهی مؤثر برای مشارکت مردم در امر توسعه سالمت ،محسوب گردد (پوراسالمی:1382 ،
.)25
محله و ساختار اجتماعی – محیطی محله به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روی سالمتی ساکنین تأثیرگذار است و
ساختار اجتماعی و محیط انسانی میتواند نقش مهمی در سالمت محیطزیست و عدالت محیطزیستی محله ایفا کند
( .)Diez Roux & Mair, 2010: 125یکی از مهمترین نظریهپردازان و اندیشمندان حوزه ارتقاء سالمت
محیطزیست شهری ،پروفسور ترور هنکاک 1است که در تحقیقات خود به نقش اجتماعات محلی و مشارکت اجتماعی در
ارتقاء سالمت محیطزیست شهری پرداخته است .هنکاک معتقد است که شهروندان از طریق سازمانهای اجتماعی و
سازمانهای مردمنهاد میتوانند به ارتقاء سالمت محیطزیست شهری در محالت شهری کمک کنند ( Hancock,
.)2018: 25., Hancock, 2014: 88

پیشینۀ عملی
شهروندی بومشناختی و سالمت محیطزیستی ،موضوع جدیدی در مطالعات داخلی و خارج از کشور است و بررسی
پیشینه پژوهش حاضر نشان میدهد که مقاالت منتشر شده در این مورد معدود هستند .بنابراین در ادامه مهمترین و
مرتبطترین مطالعات علمی انجام شده در این زمینه ارائه میشود.
رحمانی و مجیدی ( ،)1388در پژوهشی تحت عنوان «عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در حفظ محیط زیست شهری با
تأکید بر نگرش اکوفمینیستی» به زمینههای مؤثر بر مشارکت زنان در حفاظت از محیطزیست شهری در مناطق شهری
 6و  8شهرداری شهر تهران پرداختهاند .جهت بررسی عوامل مؤثر بر افزایش میزان مشارکت زیستمحیطی زنان،
شاخصهای مختلفی از جمله میزان سن ،میـزان تحصـیالت ،هزینهی خانوار ،مدت سکونت ،وضعیت مسکن ،نحوهی
تصرف مسکن و  ...انتخاب گردیده است .نتایج تحقیق نشان میدهد که علیرغم فعالیتهای روزمرهی زنان شهر تهران
و ارتباب مستقیم با محیط زیست شهری ،زمینههای این دیدگاه بسیار ضـعی است و زنان این دو منطقه مشارکت
چندانی در حفظ محیط بستر زندگی خود ندارند.
الهیجانیان و همکاران ( ،)1389در پژوهشی تحت عنوان «بررسی ساختار و عملکرد سازمانهای غیردولتی
زیستمحیطی و نقش آنها در فرآیند توسعه شهری استان تهران» به بررسی مشارکتهای مردمی در حفاظت از
محیطزیست شهری از طریق سازمانهای غیر دولتی پرداختهاند .نتیجه این تحقیق نشان میدهد که سازمانهای غیر
دولتی در فرآیند توسعه شهری استان تهران اثرگذار هستند .لیکن این اثرگذاری بسیار محدود است و میزان اثر بخشی
فعالیتها به هیچ وجه با اهداف و رسالت واقعی این سازمانها مطابقت نداشته است.
صداقت نوری ( ،)1393در پژوهشی تحت عنوان «سیاست پژوهی پارادایمهای مشارکتی شهروندان در مدیریت
محیط زیست شهری» به بررسی زمینههای مشارکت سازی شهروندان در مدیریت زیستمحیطی اشاره شده و با روش
سیاست پژوهی به ارائه راهکارها و سازماندهی به ارتقاء میزان مشارکت شهروندی در بهبود محیط زیست پرداخته است.
نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که «پی آمدهای روانشناختی شهروندان» در مدیریت پشتیبان ،ایجاد انگیزش و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Trevor Hancock
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احساس «مشارکت » است که برای شهروندان فراهم میآید و آنان را به سمت مشارکت بیشتر سوق میدهد .بر این
پایه میتوان گفت که مشارکت یک درگیری ذهنی و عاطفی شهروندان در موقعیتهای گروهی است که آنان را
برمیانگیزد تا برای دستیابی به هدفهای گروهی یاری دهند و در مس ولیت کار شریک شوند .لذا «مدیریت مشارکتی
زیستمحیطی » به سه اقتضا وابسته است« :ساختار ،جهتگیری و فراگرد».
علیزاده و همکاران ( ،)1395در پژوهشی تحت عنوان «مطالعه نقش رسانههای جمعی در تحقق شهروندی بوم-
شناختی در بین شهروندان تبریز» پرداختهاند .نتایج پژوهش نشان میدهد که شاخصهای شهروندی بومشناختی در همه
ابعاد در بین شهروندان تبریزی وضعت خوبی دارد .از طرف دیگر بین ابعاد رسانههای داخلی و خارجی با شاخصهای
بومشناختی همبستگی وجود دارد که ارتباب رسانههای جمعی داخلی ارتباب مثبت و رسانههای جمعی خارجی ارتباب منفی
با شاخصهای شهروندی بومشناختی دارند.
علیزاده و همکاران ( ،)1396در پژوهشی تحت عنوان «نقش سرمایه فرهنگی در تحقق شهروندی بومشناختی» به
نقش ابعاد سرمایه فرهنگی در تحقق شاخصهای شهروندی بومشناختی در کالنشهر تبریز پرداختهاند .نتایج این
پژوهش نشان میدهد که شاخصهای شهروندی بومشناختی در شهر تبریز از وضعیت نسبتا خوبی برخوردار است و از
طرف دیگر نتایج این پژوهش نشان میدهد که بین ابعاد سرمایه فرهنگی و شاخصهای شهروندی بومشناختی
همبستگی مثبت وجود دارد و سرمایه فرهنگی  7درصد واریانس شهروندی بومشناختی را تبیین میکند.
اندرو کرن 1و همکاران ( ،)2008در پژوهشی تحت عنوان «شهروندی بومشناختی و مشارکت  :سیاستگزاری
محیطزیست گرایی مشارکتی نوین» به کاربست شهروندی بومشناختی در مس ولیتپذیری همگانی و بازشکلگیری
ذینفعان و اجتماعات محلی در زمینه مشارکتی پرداخته است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که شهروندی
بومشناختی در شکلگیری محیطزیست گرایی مشارکتی نوین نقش برجستهای دارد و تقویت بنیانهای سیاسی
شهروندی میتواند به همکاری و مشارکت فعال اجتماعات محلی در حفاظت از محیطزیست منجر شود.
امیلی هودارت کندی ،)2011( 2در پژوهشی تحت عنوان «بازتعری شهروندی بومشناختی  :نقش شبکههای محله-
ای در تغییر فرهنگ» ،به تبیین نظریه شهروندی بومشناختی در ترکیب ابعاد قویتر فرهنگی از طریق شناخت شبکههای
غیررسمی محالت و در مرکز آن مصرف پایدار پرداخته است .زمانی که شهروندی بومشناختی در شبکههای غیررسمی
محلهای ظاهر میشود یک چرخه کامل را شکل میدهد .در نهایت نتیجهگیری میکند که در شبکههای غیررسمی
اجتماعات محلی ،شهروندی بومشناختی بیش از محیط فردی به ابعاد قویتر تغییر فرهنگی منجر خواهد شد.
دی .جی فراستر ،)2006( 3در پژوهشی تحت عنوان «فرآیند پایین به باال ،باال به پایین :تحلیل فرآیند مشارکت
جهت شناسایی شاخص پایداری بهعنوان روشی برای تقویت اجتماعات محلی و مدیریت پایدار محیطزیست» به بررسی
نقش مشارکت اجتماعات محلی برای شناسایی شاخصهایی برای نظارت بر پیشرفت به سمت توسعه پایدار و اهداف
مدیریت محیطزیست پرداخته است .این پژوهش نشان میدهد که مشارکت مردمی در حفاظت و ارتقاء سالمت
زیستمحیطی و محیطزیست شهری مستلزم آگاهی بیشتر از محیط اطراف خود است که این امر از طریق طراحی
چشمانداز و پیشبینی وضعیت آینده در خصوص مسائلی که در حال حاضر قابل روئیت نیست.
خی یو 4و همکاران ( ،)2006در پژوهشی تحت عنوان «توسعه آموزش عمومی محیطزیست :بهبود مدیریت
محیطزیست بر مبنای اجتماعات محلی» به بررسی ساخت ظرفیت نهادی در زمینه آموزش محیطزیستی میپردازد .نتایج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تحقیق نشان میدهد که رویکردهای ارتقاء آگاهی عمومی در خصوص حفاظت از محیطزیست از طریق مباحثه و
گفتوگو در سطح اجتماعات محلی میتواند مثمر ثمر واقع شود و همچنین مس ولیتپذیری اجتماعی و آگاهی شهروندان
بهعنوان پل ارتباطی بین مردم و مس ولین برای دخالت دادن مردم در مدیریت محیطزیست عمل میکند .همچنین
موفقیت آموزش عمومی زیستمحیطی بستگی به ساخت ظرفیت نهادی ،مطالعات بین رشتهای و مشارکت اجتماعات
محلی است.
یالیاس توتی 1و ساراسوتی ،)2014( 2در پژوهشی تحت عنوان «کیفیت زیستمحیطی در سکونتگاههای شهری:
نقش اجتماعات محلی در رابطه با منطقه کوچک سمارانگ شرقی» به بررسی نقش و پتانسیلهای اجتماعات محلی در
بهبود محیطزیست محله و مس ولیتپذیری شهروندان در اجتماعات محلی در خصوص ارتقاء کیفیت محیط شهری
پرداختهاند .این پژوهش به صورت کمی انجام گرفته و نقش نهادهای محلی در کیفیت واحدهای همسایگی در سه نقطه
شهری مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که نهادهای محلی بهعنوان یک محرک و بازتاب
آن در قالب (توسعه اجتماعمحور) با گروهی از افراد که دارای حس اجتماعی هستند بسیار مهم است .از جمله توانایی
برای مراقبت از منافع خود به شیوهای مس والنه ،آزاد در انتخاب و بیان نظرات خود ،بهطور فعال در منافع مشترک شرکت
میکنند ،خدمات اجتماعات محلی به منافع کل جامعه نزدیک است .پیشبینی میشود که برای پایداری ،نهادهای محلی
قادر به همکاری مناسب با 0ذینفعان اصلی در نظارت بر اجرای پروژههای بهبود کیفیت محیطزیست باشند.
دادهها و روششناسی
محدوده مورد مطالعۀ پژوهش حاضر منطقۀ یک شهرداری تهران است .منطقۀ یک شهرداری ،شامل  26محلّه ،در بلندای
تهران و با وسعتی حدود  64کیلومترمربع است که بر اساس آخرین دادههای آماری ،حدود  450000نفر جمعیّت را در خود
جای داده است (شکل .)1
این منطقه در محدودهای به وسعت  49,9کیلومترمربع و حریم 131,1کیلومترمربع واقع شده است.دارای  10ناحیه و 27
محله میباشد .جمعیت منطقه بر اساس سرشماری سال  95بیش از  487هزار نفر برآورد میشود .ناحیه  2با وسعت 55/8
کیلومترمربع بزرگترین ناحیه و محله ازگل با  3/5کیلومترمربع بزرگترین محله منطقه یک میباشند .نواحی
 2،3،4،5،6،9،10دارای حریم کوهستانی میباشند .سرانه فضای سبز عمومی و خصوصی منطقه  54,45مترمربع میباشد.
(پایگاه اینترنتی منطقه .)1
روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و از نظر اجرایی در زمره پژوهشهای کاربردی است .دادهها در دو بخش
کتابخانهای و میدانی گردآوری شدند .در بخش کتابخانهای منابع نظری ،پژوهشها و منابع آماری موجود مورد توجه قرار
گرفتند .این دادهها در قالب فیش ،نمودار و جداول جمعآوری و دستهبندی شدند و دادههای میدانی پژوهش نیز از طریق
پرسشنامه استاندارد شده جمعآوریشده است که در بخش روایی ابزار سنجش به تفصیل بدان پرداخته شده است( .جدول
)3
در روش تحلیل دادهها از نمودارها و جداول و شاخصهای توصیفی آماری استفاده شد و در بخش استنباطی نیز به
کمک آزمونهای آماری ازجمله آزمون تی تک نمونهای و آزمون همبستگی پیرسون فرضیات و سؤاالت مورد واکاوی و
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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جامعه آماری این پژوهش همه افراد باالی  18سال ساکن در محالت منطقه یک شهر تهران است (شکل )1که بر
اساس سرشماری مرکز آمار  1395جمعیتی برابر با  487508نفر بوده است .برای نمونهگیری از فرمول کوکران استفاده
شده که بر اساس این روش ،تعداد نمونه محاسبهشده برابر با  383نفر است.
Nt 2 . p .q

Nd 2  t 2 . p .q

487508 × 1.962 × 0.5 × 0.5
≅ 384
487508 × 0.052 + 1.962 × 0.5 × 0.5

در مرحله دوم از نمونهگیری سهمیهای استفاده شده است که با توجه جمعیت هر یک از محالت انتخاب شده ،سهم
نمونه هرکدام از محالت از تعداد کل نمونه مشخصشده است (جدول.)2-
جدول -2جمعیت و تعداد نمونه در محالت منطقه یک شهرداری تهران
محله

جمعیت

تعداد نمونه

محله

جمعیت

تعداد نمونه

محله

جمعیت

تعداد نمونه

گالب دره

12318

11

شهرک گلها

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

نیاوران

9315

8

چیذر

17462

15

اوین

5677

5

جماران

7144

6

رستمآباد

19941

18

محمودیه

7947

7

حصاربوعلی

12141

11

اراج

14271

13

سوهانک

24938

22

جوزستان

12491

11

ازگل

21466

19

شهیدمحالتی

25942

23

امامزاده قاسم

19769

17

درکه

4949

4

شهرک نفت

22344

20

باغ فردوس

18354

16

منبع :نویسندگان1400،
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شکل  -1محدوده مورد مطالعه ،منبع :نویسندگان1400،

سالمت محیطزیست شهری

بر اساس تعری سازمان بهداشت جهانی سالمت محیطزیست شهری شامل آن ابعاد از سالمت انسانی میباشد که
در محیط شهری بهوسیله مؤلفههای بیوشیمیایی در محیط طبیعی وضعیت اجتماعی – اقتصادی ،عوامل سیاسی و محیط
ساخته شده تعیین میگردد ،و ارتقاء سالمت محیطزیست شهری همه اقدامات فردی و گروهی در راستای بهبود سالمت
زندگی خود و اطرافیان را شامل میشود) .(Hossain & et al, 2010: 68بر اساس این تعری  ،در این پژوهش سه
بُعد اصلی سالمت محیطزیست شهری در بین ساکنین محالت منطقه یک شهر تهران مورد ارزیابی قرار میگیرد.
شاخصهای مورد بررسی در هر بعد بدین شیوه است:
 -1بعد محیط فیزیکی :حفظ فضای سبز محله ،مشارکت در تفکیک زباله ،استفاده از حمل و نقل عمومی ،تخصیص
وقت برای بهبود محیط کالبدی و زیباسازی محله.
 -2بعد اجتماعی :مشارکت عمومی در فعالیتهای ورزشی و اجتماعی ،اعتماد عمومی به همدیگر ،حس تعلق مکانی،
مس ولیت اجتماعی نسبت به تغییرات محله ،عضویت در شبکه اجتماعی رسمی و غیررسمی محیطزیست محله ،همکاری
با شهرداری در پروژههای محله.
 -3بعد اقتصادی  :فعالیت در خیریههای محله ،کمک مالی به بیماران صعبالعالج ،تخصیص هزینه مالی برای
ورزش اعضای خانواده ،تخصیص هزینه ماهیانه برای سنجش سالمتی اعضای خانواده و تخصیص هزینه برای ارتقاء
اتومبیل وسایل پرمصرف منزل.
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شهروندی بومشناتتی

شهروندی بومشناختی بر مبنای شهروندی اجتماعی ساخته شده و به تعهد شهروندان در ایجاد جهان پایدار اشاره
دارد .شهروند بومشناختی کسی است که خود را به حفظ محیطزیست و حل مسائل محیطزیستی متعهد میداند.
مؤلفههای شهروندی بومشناختی در پژوهش حاضر عبارتاند از :سواد بومشناختی ،مشارکت مدنی ،اجتماعی ،و فرهنگی
بومشناختی و هویت بومشناختی ،که هرکدام از این مؤلفهها ،دارای زیرمولفههای مربوب به خود است (علیزاده اقدم و بنی
فاطمه .)127 :1396 ،با توجه به ابعاد نظری و اهداف تحقیق ،برخی مؤلفهها مجددا بازبینی و اصالح و حذف و اضافه
شدند و به منظور ارزیابی پایایی پرسشنامه جدید ،مقدار آلفای آنها سنجیده شد که نتایج آن در جدول ( )3آمده است.
در واقع شهروندی بومشناختی بُعد تعهد و ایمان شهروندان به محیطزیست پیرامون محل زندگی خود را مورد
سنجش قرار میدهد و ارتقاء سالمت محیطزیست شهری بعُد عملیاتی و رفتاری شهروندان به ویژه به صورت گروهی را
مورد سنجش قرار میدهد .بنابراین در این پژوهش تبیین رابطه شاخصهای شهروندی بومشناختی (بهعنوان بُعد نگرشی
مس له) و شاخصهای ارتقاء سالمت محیطزیست شهری (بهعنوان بعُد عملیاتی و مشارکت جویانه) پرداخته میشود.
اعتبار و پایایی پژوهش

در این پژوهش برای سنجش اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوری استفاده شده است .بهطوریکه بعد از تدوین
پرسشنامه ،آن را در اختیار پنج نفر از اساتید و افراد آگاه در این زمینه گذاشته شد که بر اساس نظر این افراد پرسشنامه
جرح و تعدیل شد و گویهها برای سنجش موضوع مورد مطالعه نهایی شدند .برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز با تکمیل
 70پرسشنامه در محدوده مورد مطالعه به صورت پیش پرسشنامه ،میزان آلفای کرونباخ آن محاسبه شد .نتایج آلفای
کرونباخ نشان میدهد که هم شهروندی بومشناختی و ارتقاء سالمت محیطزیست شهری و هم ابعاد آنها از پایایی قابل
قبولی برخوردار هستند .مقدار آلفای کرونباخ شهروندی بومشناختی  %88و ارتقاء سالمت محیطزیست شهری  %87است
که نشان از پایایی کلی آن دارد (جدول.)3
جدول -3نتیجه پایایی مربوب به شهروندی بومشناختی و ارتقاء سالمت محیطزیست شهری و زیرشاخصهای آنها
متغیر

شهروندی بومشناختی

سالمت
ارتقاء
محیطزیست شهری

ابعاد
( )1دانش بومشناختی
( )2نگرش بومشناختی
( )3آگاهی بومشناختی
( )4مشارکت بومشناختی
( )5باور بومشناختی
( )1تخصیص هزینه سالمت فردی و خانوادگی
( )2فعالیتهای ورزشی عمومی
( )3فعالیت در رسانههای فعال در زمینه سالمت
محیط شهری
( )4مدیریت انرژی
( )5مشارکت اجتماعی
( )6حس تعلق مکانی
( )7اعتماد عمومی
( )8مدیریت منابع آب
( )9حفاظت از فضای سبز
( )10مدیریت زباله
( )11همکاری با نهادی مدیریتی محیطزیست

تعداد گویه
7
5
6
5
4
2
3
4

آلفای کرونباخ
0/78
0/87
0/69
0/71
0/64
0/91
0/87
0/77

3
7
5
5
3
3
4
3

0/68
0/77
0/67
0/89
0/86
0/78
0/78
0/65

آلفای کرونباخ کل

0/881

876%
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ابعاد
شهری
( )12همکاری با نهادهای
محیطزیستی
( )13فعالیت در خیریههای محله

مردمنهاد

تعداد گویه

آلفای کرونباخ

3

0/69

3

آلفای کرونباخ کل

0/59
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یافتهها
شهروندی بومشناختی با  27گویه در  5بعد مورد سنجش قرار گرفت .دامنه تغییرات این شاخص از  27تا  135است.
میانگین مورد انتظار برای این شاخص حدود  81است اما با توجه به دادههای بهدستآمده میتوان مالحظه نمود میانگین
کلی این شاخص برابر با  99/72است که نشان دهنده این است شاخص کل شهروندی بومشناختی حدود  17نمره از
میانگین پیشبینی شده بیشتر است .به عبارتی شاخص شهروندی بومشناختی از حد وسط فراتر است .در تحلیل
شاخصهای فرعی نیز میتوان مالحظه نمود به جز دانش بومشناختی ،میانگین سایر ابعاد بهطور معناداری از میانگین
پیشبینی باالتر هستند .اما میانگین دانش بومشناختی تقریبا با میانگین پیشبینی شده برابر است (.)Sig<0/05
(جدول.)4
جدول -4آمارههای توصیفی مربوب به شهروندی بومشناختی و ابعاد آن
متغیر

ابعاد
( )1دانش بومشناختی
( )2نگرش بومشناختی

شهروندی
بومشناتتی

( )3آگاهی بومشناختی
( )4مشارکت بومشناختی
( )5باور بومشناختی
کلی
بعد
بومشناختی

شهروندی

تعداد

دامنه

میانگین

میانگین

مقدار  tتک

پرسشها

تغییرات

مورد انتظار

بهدستآمده

نمونهای

7
5
6
5
4

33-7
24-5
29-7
25-6
20-4

27

131-29

21
15
18
15
12
81

20/56
17/90
20/21
17/28
14/39
99/72

-2/65
31/10
12/75
17/4
32/20
37/19
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شکل  -2توزیع محالت بر اساس شاخصهای شهروندی بومشناختی

معناداری

0/216
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
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نمره کل شاخصهای شهروندی بومشناختی به تفکیک محالت نشان داده شده است .نوع طبقهبندی در این نقشه
بر اساس روش طبقهبندی طبیعی ( )natural breaksدر  GISانجام شده است .محالت تجریش ،باغ فردوس،
رستمآباد و شهرک شهید محالتی ،باالترین میزان و جوزستان و امامزاده قاسم ،کمترین نمره را کسب کردهاند.
سالمت محیطزیستی با  48گویه در  13بعد مورد سنجش قرار گرفت .دامنه تغییرات این شاخص از  52تا 215
است .میانگین مورد انتظار برای این شاخص حدود  144است اما با توجه به دادههای بهدستآمده میتوان مالحظه نمود
میانگین کلی این شاخص برابر با  156است که نشان دهنده این است شاخص کل سالمت محیطزیستی شهروندان
حدود  12نمره از میانگین پیشبینی شده بیشتر است .به عبارتی شاخص سالمت محیطزیستی از حد وسط فراتر است .در
تحلیل شاخصهای فرعی نیز میتوان مالحظه نمود فعالیتهای ورزشی عمومی ،فعالیت در رسانههای فعال در زمینه
سالمت ،مدیریت انرژی ،همکاری با نهادی مدیریتی محیطزیست شهری و فعالیت در خیریههای محله میانگین سایر
ابعاد بهطور معناداری از میانگین پیشبینی پایینتر هستند .اما میانگین سایر ابعاد باالتر از میانگین مورد انتظار است.
( .)Sig<0/05میانگین بعد مدیریت انرژی با میانگین مورد انتظار تفاوت معناداری ندارد( )Sig>0/05( .جدول.)5
جدول -5آمارههای توصیفی مربوب به ارتقاء سالمت محیطزیستی و ابعاد آن
متغیر

ابعاد

ارتقا سالمت محیطزیستی

( )1تخصیص هزینه سالمت
فردی و خانوادگی
( )2فعالیتهای ورزشی عمومی
( )3فعالیت در رسانههای فعال
در زمینه سالمت
( )4مدیریت انرژی
( )5مشارکت اجتماعی
( )6حس تعلق مکانی
( )7اعتماد عمومی
( )8مدیریت منابع آب
( )9حفاظت از فضای سبز
( )10مدیریت زباله
( )11همکاری با نهادی
مدیریتی محیطزیست شهری
( )12همکاری با نهادهای
مردمنهاد محیطزیستی
( )13فعالیت در خیریههای
محله
سالمت
کل
شاخص
محیطزیستی

تعداد

دامنه

میانگین مورد

میانگین

مقدار  tتک

پرسشها

تغییرات

انتظار

بهدستآمده

نمونهای

2

10-3

6

7/17

9/37

3

15-3

9

7/6

-8/49

4

20-5

12

10/5

-3/18

0/021
0/098

3
7
5
5
3
3
4

13-4
30-9
25-5
22-4
15-3
14-3
20-4

9
21
15
15
9
9
12

8/87
23/5
19/67
18/05
11/5
11/78
14/04

-1/94
7/67
24/61
17/49
7/27
8/19
9/51

3

15-3

9

7/08

-8/64

0/319
0/023
0/000
0/008
0/021
0/016
0/007
0/024

3

14-3

9

11/19

10/37

3

11-3

9

5/05

-27/49

48

215-52

144

156

7/13
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معناداری
0/056

0/005
0/000
0/027
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شکل  -3توزیع محالت بر اساس شاخصهای سالمت محیطزیست شهری

نمره کل سالمت محیطزیست شهری به تفکیک محالت نشان داده شده است .نوع طبقهبندی در این نقشه بر
اساس روش طبقهبندی طبیعی ( )natural breaksدر  GISانجام شده است .محالت تجریش ،باغ فردوس ،رستمآباد
و شهرک شهید محالتی ،دارآباد و سوهانک باالترین میزان و جوزستان و امامزاده قاسم ،نیاوران و شهرک نفت کمترین
نمره را کسب کردهاند.
همانطور که مالحظه میشود محالت مختل تهران از لحاظ دو شاخص سالمت محیطزیست شهری و شهروندی
بومشناختی ،تقریبا شبیه به همدیگر هستند.
با توجه به سطح فاصلهای بودن هر دو متغیر شهروندی بومشناختی و ارتقاء سالمت محیطزیست شهری برای
سنجش میزان همبستگی آنها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج این آزمون نشان میدهد که
ضریب همبستگی این دو متغیر با سطح معنیداری  0/000برابر  0/899است که نشان دهنده همبستگی زیاد این دو
متغیر است .بهعبارتدیگر این بدان معنی است که با افزایش میزان شهروندی بومشناختی میزان ارتقاء سالمت
محیطزیست شهری نیز اتفاق میافتد و برعکس .همچنین نتایج نشان میدهد که شاخص شهروندی بومشناختی با همه
ابعاد شاخص ارتقاء سالمت محیطزیست شهری بهغیراز دو بعد مشارکت اجتماعی و فعالیت در خیریههای محله که میزان
معناداری آنها بیشتر از  0/000است ،همبستگی مثبت دارد و میزان معناداری آنها برابر با  0/000است (جدول.)6

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

282

جدول -6نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین شهروندی بومشناختی و ابعاد ارتقاء سالمت محیطزیست شهری
ابعاد ارتقا سالمت محیطزیست شهری

شهروندی بومشناتتی

سالمت محیطزیست شهری (کل)

هزینه سالمت تانوادگی

فعالیتهای ورزشی عمومی

فعالیت رسانهای محیطزیستی

مدیریت انرژی

مشارکت اجتماعی

حس تعلق مکانی

اعتماد عمومی

مدیریت منابع آب

حفاظت از فضای سبز

مدیریت زباله

همکاری با نهادی مدیریتی شهری

همکاری با نهادهای مردمنهاد

ضریب
همبستگی
سطح
معنیداری
تعداد
مشاهدات

0/898

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

0/000

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

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

فعالیت در تیریههای محله

متغیر

منبع :نویسندگان1400،

ضریب همبستگی شاخص ارتقاء سالمت محیطزیست شهری با ابعاد شهروندی بومشناختی نشان میدهد که ارتقاء
سالمت محیطزیست شهری با ابعاد دانش بومشناختی ،نگرش بومشناختی ،آگاهی بومشناختی و باور بومشناختی دارای
سطح معناداری کمتر از  0/05درصد است و این نشان میدهد که با تغییر در وضعیت ارتقاء سالمت محیطزیست شهری
در منطقه یک بر ابعاد شهروندی بومشناختی تأثیر مثبت میگذارد (جدول.)7
جدول -7نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین ارتقاء سالمت محیطزیست شهری و ابعاد شهروندی بومشناختی
ابعاد شهروندی بومشناتتی

دانش بومشناتتی

نگرش بومشناتتی

آگاهی بومشناتتی

مشارکت بومشناتتی

ارتقا سالمت محیطزیست شهری

ضریب همبستگی
سطح معنیداری

باور بومشناتتی

متغیر

0/126
0/01

0/388
0/00

0/498
0/00

0/780
0/00

0/876
0/00

386

386

386

386

386

تعداد مشاهدات
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جهت سنجش سهم و اثر ابعاد شهروندی بومشناختی در تبیین ارتقاء سالمت محیطزیست شهری از تحلیل
رگرسیونی استفاده شده است .آماره آزمون دوربین واتسون بهدستآمده برای این مدل 2/19 ،است که بیانگر استقالل
خطاها یا باقیماندهها برای این مدل رگرسیونی است .با برآورده شدن پیش فرضهای رگرسیونی از تحلیل رگرسیونی چند
متغیره به روش گام به گام استفاده شده است .نتایج بهدستآمده از انجام تحلیل رگرسیونی نشانگر این است که از میان
 4بعد متغیر شهروندی بومشناختی که وارد معادله شدهاند ،هر چهار بُعد در مدل نهایی رگرسیونی باقی ماندهاند و حدود 8
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درصد واریانس متغیر وابسته (ارتقاء سالمت محیطزیست شهری) را تبیین کرده است .ضریب همبستگی چندگانه برای
مدل رگرسیونی ،0/87 ،ضریب تبیین  0/93و ضریب تبیین تعدیل شده  0/87بهدستآمده است ،یعنی میزان درصد تبیین
تعدیل شده تغییرات ارتقاء سالمت محیطزیست شهری توسط چهار متغیر باال  7/8درصد است؛ بنابراین ،معادله
رگرسیونی ارتقاء سالمت محیطزیست شهری به شرح زیر است:
(دانش بومشناختی) ( + 0/041آگاهی بومشناختی) ( + 0/133باور بومشناختی) (+0/303نگرش محیطزیستی)
 +0/087مشارکت بومشناختی  = 0/616ارتقاء سالمت محیطزیست شهری
بر اساس معادله باال بُعد مشارکت بومشناختی و باور بومشناختی با بتای 0/616و  0/303بیشترین سهم را در تبیین
ارتقاء سالمت محیطزیست شهری دارند و پس از آنها آگاهی بومشناختی با بتای  ،0/133نگرش بومشناختی با بتای
 0/087و دانش بومشناختی با بتای  0/041در رتبههای سوم ،چهارم و پنجم قرار دارند (جدول.)8
جدول -8نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره ارتقاء سالمت محیطزیست شهری
ضریب همبستگی چندگانه

مقادیر

متغیر

b



t

83/715
0/617
1/623
1/105
1/982
1/991

--0/041
0/133
0/087
0/303
0/616

16/1148
3/287
11/44
6/506
27/511
41/239

مقدار ثابت
0/93
ضریب تبیین
دانش بومشناختی
0/87
ضریب تبیین تصحیح شده
 23/77آگاهی بومشناختی
اشتباه معیار برآورد
نگرش بومشناختی
2/19
کمیت دوربین واتسون
باور بومشناختی
مشارکت بومشناختی
Sig: .0/00
نتیجه آزمون تحلیل واریانس:

سطح معنیداری
0/000
0/001
0/000
0/000
0/000
0/000

F:656/300
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نتیجهگیری
در پژوهش حاضر به تبیین شهروندی بومشناختی در ارتقاء سالمت محیطزیست شهری در قالب اجتماعات محلی
شهری پرداخته شد .مفهوم شهروندی ،مفهوم جدیدی نیست و به مراحل متفاوتی تقسیم میشود .شهروند مدنی 1که با
ظهور مالکیت مدرن اموال مطرح شد ،تعهدات چندگانه خاصی را بر افراد تحمیل میکند که افراد باید به حقوق مالکیت
یکدیگر احترام بگذارند و همین خود مس ولیتپذیری افراد را در قبال حفظ نظم اجتماعی میشود .شهروندی سیاسی 2که
بعدا مطرح شد ،دورهای است که حق رأی در جامعه گسترش پیدا کرد ،گروههای کارگری و زنان از حق رأی برخوردار
بلند و حقوق انجمن (نظیر حقوق داخل اتحادیههای تجاری) و سخنرانی گسترش یافت .در مرحله سوم ،شهروندی
اجتماعی 3شکل گرفت که حق برخورداری از رفاه و مس ولیتهای اعطای منافع اجتماعی را مدنظر قرار داد .یک شهروند
اجتماعی ،مس ولیت اعطای منافع اجتماعی استفاده شده در حمایت از آزادی و حق سهیم شدن در نتیجه نهایی تأمین رفاه
در مواقع لزوم ،دارد .آنچه اسمیت مطرح کرد ایجاد مرحله چهارم است که در آن حقوق و مس ولیتهای شهروندی
اکولوژیکی ،محوریت آن را شکل میدهد .از دیدگاه الیت ،شهروندی بومشناختی مسؤولیت پذیری انسان در ارتباب با
طبیعت است .بهعبارتدیگر ،شهروندی بومشناختی بر مسؤولیت پذیری داوطلبانه و متعهدانه شهروندان بنا شده است
( .)Kelly & Abel, 2012با توجه به اینکه شهروندی بومشناختی در دوره سوم سنت نظری شهروندی قرار گرفته
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است ،لذا در این دوره بر مسؤولیت پذیری انسان در ارتباب با جهان بومشناختی تأکید فراوانی میشود (علیزاده اقدام و
همکاران.)1395 ،
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که شاخصهای شهروندی بوم شناحتی در ارتقاء سالمت محیطزیست شهری در
سطح محالت شهری تأثیرگذار هستند .بهطوریکه افزایش شاخصهای دانش بومشناختی ،آگاهی بومشناختی ،نگرش
بومشناختی ،باور بومشناختی و مشارکت بومشناختی در سطح افراد میتواند به یک امر جمعی در ارتقاء شاخصهای
سالمت محیطزیست شهری در سطح محالت شهری منجر شود .مطابق یافتههای بهدستآمده میانگین شهروندی
بومشناختی در محالت منطقه  1بهطور کلی برابر با  97/72است که حدود  19نمره از میانگین پیشبینی شده باالتر
است .همچنین میانگین متغیر سالمت زیستمحیطی حدود  12نمره از میانگین پیشبینی شده باالتر است .همچنین در
بخش تحلیل استنباطی نتایج تحقیق نشان میدهد که ابعاد متغیرهای شهروندی بومشناختی و سالمت محیطزیست
شهری همبستگی معناداری با هم دارند .به منظور سنجش اثر هرکدام از شاخصهای شهروندی بومشناختی بر سالمت
محیطزیست شهری از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد که نتایج نشان دهنده این است که حدود  87درصد تغییرات
محیطزیست شهری از طریق شهروندی بومشناختی تبیین میشود .باالترین مقدار بتا مربوب به مشارکت است که مقدار
برابر با  0/616است .کمترین مقدار بتا نیز برابر است با  0/041که مربوب است به دانش بومشناختی .بهطور کلی و با
توجه به نتایج بهدستآمده میتوان گفت شهروندی بومشناختی میتواند نقش قابل توجهی در بهبود و ارتقای کیفیت
سالمت محیطزیست شهری داشته باشد.
این نتایج با مطالعات اندرو جرن 1و همکاران ( ،)2008که نشان میدهند شهروندی بومشناختی در شکلگیری
محیطزیست گرایی مشارکتی نوین نقش برجستهای دارد و تقویت بنیانهای سیاسی شهروندی میتواند به همکاری و
مشارکت فعال اجتماعات محلی در حفاظت از محیطزیست منجر شود ،انطباق دارد .همچنین ،امیلی هودارت کندی2
( )Emily Huddart Kennedy, 2012تأکید میکند که زمانی شهروندی بومشناختی در شبکههای غیررسمی
محلهای ظاهر میشود یک چرخه کامل را شکل میدهد که در شبکههای غیررسمی اجتماعات محلی ،شهروندی
بومشناختی بیش از محیط فردی به ابعاد قویتر تغییر فرهنگی منجر خواهد شد و نتایج آن را در ارتقاء محیطزیست
شهری قابلرؤیت است .همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که ابعاد ذهنی شهروندی بومشناختی بهعنوان پایه و
اساس شهروندی بومشناختی در مشارکت شهروندان در ارتقاء سالمت محیطزیست شهری تأثیر زیادی دارد که این
نتیجه با مطالعات دی .جی فراستر )D.G. Fraser, 2006( 3انطباق دارد؛ فراستر نشان میدهد که مشارکت مردمی
در حفاظت و ارتقاء سالمت زیستمحیطی و محیطزیست شهری مستلزم آگاهی بیشتر از محیط اطراف خود میباشد.
همچنین خی یو4و همکاران ( ،)2006اذعان میکنند که رویکردهای ارتقاء آگاهی عمومی در خصوص حفاظت از
محیطزیست از طریق مباحثه و گفتوگو در سطح اجتماعات محلی میتواند مثمر ثمر واقع شود و همچنین
مس ولیتپذیری اجتماعی و آگاهی شهروندان بهعنوان پل ارتباطی بین مردم و مس ولین برای دخالت دادن مردم در
مدیریت محیطزیست عمل میکند .همچنین موفقیت آموزش عمومی زیستمحیطی بستگی به ساخت ظرفیت نهادی،
مطالعات بین رشتهای و مشارکت اجتماعات محلی میباشد.
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. Andrew Crane
. Emily Huddart Kennedy

1
2

3. D.G. Fraser
4. Xue
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بهطور مشخص میتوان گفت که محله گرایی بهعنوان یک ساخت اجتماعی و فضایی همگون در سطح کالنشهرها
میتوانند در مدیریت و ارتقاء شاخصهای سالمت محیطزیست شهری نقش بسزایی داشته باشند .یالیاس توتی 1و
ساراسوتی )Yuliastuti & Saraswati, 2014( 2در مطالعه خود نشان میدهند که نهادهای محلی بهعنوان یک
محرک و بازتاب آن در قالب (توسعه اجتماعمحور) با گروهی از افراد که دارای حس اجتماعی هستند بسیار مهم است .از
جمله توانایی برای مراقبت از منافع خود به شیوهای مس والنه ،آزاد در انتخاب و بیان نظرات خود ،بهطور فعال در منافع
مشترک شرکت میکنند ،خدمات اجتماعات محلی به منافع کل جامعه نزدیک است .پیشبینی میشود که برای پایداری،
نهادهای محلی قادر به همکاری مناسب با ذینفعان اصلی در نظارت بر اجرای پروژههای بهبود کیفیت محیطزیست
باشند.
مشارکت شهروندی در قالب اجتماعات محلی یکی از رویکردهای نوین در مدیریت و برنامهریزی شهری و
محیطزیستی مطرح شده است .در این رویکرد شهروندان بهعنوان بازیگران اصلی در فضای شهری شناخته میشوند و
مشارکت شهروندان در زمینه تصمیمگیری و تصمیمسازی و اجرای برنامههای زیستمحیطی بهطور قابل توجهی اهمیت
پیدا میکند .بهکارگیری مشارکت شهروندان در قالب اجتماعات محلی جهت ارتقاء سالمت زیستمحیطی شهری،
ازیکطرف میتواند به کاهش هزینهها کمک کند و از طرف دیگر عزم اجتماعی و پایدار را در زمینه سالمت
محیطزیست شهری ایجاد میکند ،به همین دلیل استفاده از ظرفیتهای همهجانبه موجود در اجتماعات محلی میتواند به
حساس شدن همه افراد جامعه نسبت بهسالمت فردی ،خانوادگی ،محله زندگی و شهر خود کمک میکند .بنابراین
اجتماعات محلی حلقه واسطه بین دغدغه و نگرانیهای فردی شهروندان نسبت بهسالمت فردی ،و برنامههای
زیستمحیطی و ارتقاء کیفیت زندگی مدیریت شهری در کالنشهرها میباشد .سالمت محیطزیست شهری بهطور
مستقیم و غیرمستقیم با زندگی شهروندان ارتباب پیدا میکند ،به حاشیه راندن شهروندان در برنامههای ارتقاء سالمت
زیستمحیطی باعث ناکامی برنامهها در رسیدن به اهداف خود خواهد شد .به همین دلیل مشارکت شهروندان در قالب
اجتماعات محلی میتواند تا حد زیادی به ارتقاء سالمت زیستمحیطی شهر کمک کند .شهروندی بومشناختی بهعنوان
یکی از رویکردهای اصلی در ارتقاء سالمت محیطزیست شهری کمک میکند تا بنیانهای اجتماعی و فکری مشارکت
محیطزیستی تقویت گردد .پژوهش حاضر نشان داد که بهبود و تقویت شاخصهای شهروندی بومشناختی در ساکنان
محالت شهری منجر به یک اقدام مشترک در حفاظت از محیطزیست محلی میگردد و در نتیجه سالمت محیطزیست
شهری محقق خواهد شد .میتوان چنین نتیجهگیری کرد که مهمترین راهبرد ارتقاء سالمت محیطزیست شهری ،تقویت
شاخصهای شهروندی بومشناختی است که میتواند به شعار "پیشگیری بهتر از درمان است" جامه عمل بپوشاند.
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