سال نهم /شماره هجدهم /پائيز و زمستان 1397

تاثير سواد فرهنگي کارکنان مراکز فرهنگي شهرداري در توسعه مديريت محيط زيست
شهري در شهرداري منطقه  14تهران
حسين شادالويي
تاريخ دريافت1400/03/23 :

1

تاريخ پذيرش1400/4/023 :

چكيده
اين تحقيق در راستاي بررسي تاثير سواد فرهنگي کارکنان مراکز فرهنگي شهرداري در توسعه مديريت
محيط زيست شهري در شهرداري منطقه  14تهران شده است .روش تحقيق به کار گرفته شده در اين
پژوهش از نظر هدف کاربردي ،از نظر نوع دادهها کمي و از نظر نحوه گردآوري داده ها ،توصيفي و از نوع
همبستگي است .جامعه آماري اين تحقيق عبارت از کليه شهروندان ساکن در شهرداري منطقه  14تهران
ميباشند که تعداد آنها حدودا  400هزار نفر ميباشد .روش نمونه گيري در اين پژوهش روش نمونه گيري
ساده ميباشد .از جامعه آماري مذکور با توجه به ضوابط نمونه گيري (بر اساس شيوة نمونه گيري مندرج در
جدول مورگان) تعداد  384نفر به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شده و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق
ساخته در چهار بعد و  32گويه تنظيم براساس مقياس پنج گزينهاي ليکرت ،و گويههاي مستخرجه در نمونه
آماري تحقيق مورد پرسش قرار گرفته است .در بخش آمار توصيفي نيز ،توصيف دادهها در دو بخش
متغيرهاي زمينهاي و متغيرهاي اصلي ارائه گرديده و در بخش آمار استنباطي ،جهت بررسي فرضيهها از
آزمون آزمون كا اسكوئر (كاي دو) استفاده شده است .با توجه به دادههاي تحقيق ميتوان گفت ،بين سواد
فرهنگي کارکنان مراکز فرهنگي شهرداري و توسعه مديريت محيط زيست شهري در شهرداري منطقه
14رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.
کليد واژهها :سواد فرهنگي کارکنان ،توسعه مديريت محيط زيست شهري ،شهرداري منطقه  14تهران
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مقدمه

عمومي موردنياز جامعه در اين کتابها گرد آمده بود.

رشد روز افزون اقتصادي و صنعتي در کشورهاي

در آن دوره ،سواد فرهنگي به مفهوم عاميانه آن ،همين

مختلف جهان از يکطرف توانست مردم را باتکنولوژي

اطالعات عمومي بود که هرکسي به دلخواه خود

مدرن آشنا سازد و تجارت را جهاني سازد ،از طرف

ميتوانست آن را به دست بياورد .اما اين تعريف

ديگر زمينه را براي زندگي در محيط سالم و عاري از

سادهترين و سطحيترين برداشت از سواد فرهنگي

هرنوع آلودگي تنگ ساخت ،تشديد فعاليتهاي آلوده

است .سواد فرهنگي ارتباط تنگاتنگي با کتابخواني و

کننده در دهه  1950و  1960ميالدي آغاز شد که

خواندن نشريه و روزنامه در يک جامعه دارد.البته در

بدنبال آن درسال  1347مجمع عمومي سازمان ملل

چند دهه اخير ،پديدههاي ديگري مانند فيلم ،تلويزيون

متحد تصميم گرفت تا کنفرانس بين المللي محيط

و دنياي مجازي و آگاهي از محتواي آنها نيز بخشي از

زيستي را تدوير نمايد.

سواد فرهنگي يک جامعه را ميسازند .بارها شده است
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اولين کنفرانس بين المللي محيط زيستي در 5

که فرهيختگان دلسوخته به وضعيت کتابخواني مردم

ژون 1972در استکهلم برگزار شد و طي آن به کشورها

ژاپن يا کشورهاي اروپايي اشاره کرده و حسرت

توصيه گريد تا از منابع طبيعي استفاده منطقي نموده.

تصويرهايي را خوردهاند که اين مردم در ترن يا

کاهش آلودگيها ،آموزش همگاني محيط زيست،

اتوبوس يا در پارک نشستهاند و کتاب يا نشريه

تحقيقات زيست محيطي و ايجاد سازمانهاي ملي وبين

ميخوانند .در حقيقت اين رفتار که فرهنگي است،

المللي حفاظت از محيط زيست را شرمشق کارشان

اشاره به سواد فرهنگي يک جامعه دارد و شاخصهاي

قرار دهند .همچنان  5ژون را به عنوان روزجهاني

آماري نيز نشان ميدهد تفاوت سرانه خواندن در

محيط زيست نام گذاري نمودند.

جامعه آنها با جامعههايي مانند ما ،از زمين تا آسمان

اما باگذشت زمان و رشد اقتصادي وصنعتي در
جهان مسأله حفاظت از محيط زيست آهسته آهسته به
چالش جهاني مبدل گرديد.

است و نسبت باسوادي يا بيسوادي فرهنگي را در يک
جامعه نشان

ميدهد.

سواد فرهنگي شاخص بسيار روشني براي نقش

امروزه حفظ محيط زيست به عنوان يکي از ارکان

فرد در جامعه است .هر جامعهاي که به نقش فرد

مهم توسعه پايدار در سطح جهان مطرح گرديده است

اهميت ميدهد و مشارکت افراد در آن مهم باشد،

که دستيابي به آن بدون مشارکت راستين و آگاهانه

بسترهاي پرورش سواد فرهنگي را فراهم ميکند .سواد

مردم ممکن نيست و زنان را که نصف از پيکر جامعه

فرهنگي شناخت يک فرد است ،از پيشينه يا تاريخ

را تشکيل ميدهند نميتوان از اين امر مهم و حياتي

جامعه خود و جامعه جهاني ،جغرافياي خود و

مستثنا دانست.

جغرافياي جهاني ،مناسبات اجتماعي و شناخت

آنها که دهه  40و  ٥0را به ياد دارند ،اگر اهل

نشانههاي فرهنگي و واکنش بايسته و شايسته به آن.

کتاب و کتابخواني بودند ،هميشه در کتابفروشيها يا

براي فردي که سواد فرهنگي دارد ،نشانههايي مانند

در خانه اين و آن ،کتابهاي قطور و پرحجمي

هشدارهاي زيستمحيطي در دل دشت و کوه و

ميديدند که روي آن نوشته بود ،اطالعات عمومي.

جادهها ،تنها يک تصوير نمادين خاموش نيست ،بلکه

بهراستي اين کتابها کشکولي بود از اطالعات پايه

هشداري براي تنظيم رفتارهاي فرد با محيط است.

تاريخي ،جغرافيايي ،ادبي و اجتماعي و...؛ در آن

بنابراين جامعههاي پيشرفته براي سواد فرهنگي هزينه

روزگار که اينترنت و گوگل نبود ،همه اطالعات

ميکنند که به پايداري برسند ،جنگلها را نگهداري
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کنند ،آبها را آلوده نکنند ،ميراث مادي و معنوي را

همکنشي با کتاب ،کتابدار و خوانندگان همسطح خود،

زير دستوپا له نکنند ،خشونتهاي فردي و اجتماعي

مشارکت در شناخت و اجراي موسيقيهاي مناسب،

را کاهش دهند و در نهايت از سواد فرهنگي ،افزاري

ديدن نمايش يا فيلم و نمايشگاههاي نقاشي ،همه آن

ميسازند که فرد در آن جامعه احساس پيشروندگي و

چيزهايي است که کودکان را در بستر آموزش سواد

تعالي

داشته باشد.

فرهنگي قرار ميدهد .عامل اصلي بقاي هر جامعهاي

سواد فرهنگي تنها براي فرد نيست و براي ايجاد

سواد فرهنگي است .اگر ما جامعهاي با سواد فرهنگي

رابطه ميان افراد نيز هست .تصور کنيد که شما در مقام

داشتيم ،آمارهاي نابودي جنگلها ،خشکباري

يک کارشناس علوم با يک کشاورز در ترن کنارهم

دشتها ،آلودگيهاي زيستمحيطي ،ويراني ميراث

نشستهايد و مجبور به همنشيني چندساعته هستيد .آن

فرهنگي و آسيبهاي اجتماعيمان چنين نبود که امروز

چيزي که سبب ايجاد رابطه کوتاه يا بلندمدت ميشود،

است.

فرهنگي نقش بيبديلي در هر نوع گفتوگويي از

نقش ويژه آن در زندگي شهري ،موضوعي است که

همدالنه ،انتقادي و هدايتگرانه دارد و بسترهاي

نميتوان به سادگي از آن گذشت .در دهههاي گذشته

مشارکت فرد را در جامعه ايجاد ميکند .يکي ديگر از

حفاظت از محيط زيست و بحث از حقوق محيط

ويژگيهاي سواد فرهنگي ،شناخت از فرهنگ ديگري

زيست چه در حوزه داخلي و چه در عرصه بينالمللي،

است .شناخت از فرهنگ ديگري روابط فرد را با جهان

از جمله مباحث چالشبرانگيز و در عين حال مهم بوده

ديگر يا فرهنگ ديگر سازمان ميدهد و به او مدارا با

است .توجه دولتها به اين موضوع باعث شده تا

فرهنگهاي ديگري را ميآموزد .جامعه ما آميختهاي از

امروزه حق بشر به برخورداري از محيط زيستي سالم

فرهنگها و خردهفرهنگهاست .پايداري چند هزار

در زمره نسل سوم حقوق بينالملل بشر شناسايي شده

ساله جامعه ايران در همزيستي اين فرهنگها و

و از آن به عنوان يک حق مستمر و داراي وضعيت

خردهفرهنگها بوده است .اما اکنون هرکدام از ما چه

ثابت در حقوق بينالملل بشر و همچنين حقوق داخلي

ميزان شناخت از فرهنگ مردم ديگر در جامعه خودمان

اغلب کشورها ياد شود.

و از فرهنگهاي ديگر در جامعه جهاني داريم؟

لذا به منظور توسعه مديريت محيط زيست شهري

شناخت اين فرهنگها سبب درک و در نهايت احترام

در کشور ،در اين تحقيق به بررسي تاثير سواد فرهنگي

متقابل ميشود .اگر ما در شهر يا روستاي خودمان به

کارکنان مراکز فرهنگي شهرداري در توسعه مديريت

کسي به سبب نوع گويش و سخنش بخنديم يا او را به

محيط زيست شهري در شهرداري منطقه  14پرداخته

سبب پوشاکش دست بيندازيم ،اين چيزي نيست جز

ميشود و سؤال اصلي تحقيق عبارتست از اين که:

نشانه بيسوادي فرهنگي .سواد فرهنگي مانند همه

سواد فرهنگي کارکنان مراکز فرهنگي شهرداري منطقه

گونههاي ديگر سواد ،بايد در آموزشگاه و از

 14تا چه اندازه در توسعه مديريت محيط زيست

پيشدبستان آموزش داده شود .رايجترين افزار سواد

شهري در شهرداري تاثيرگذار است؟

فرهنگي نيز هنر کودکان و ويژه ادبيات کودکان است.
کتابخواندن کودکان يا کتابخواني براي آنها،
گفتوگو درباره محتواي کتابها ،عادتدادن کودکان
به خواندن نشريههاي خود ،رفتن به کتابخانه براي
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دانش و آگاهي مشترک شما از برخي امور است .سواد

اهميت مقوله محيط زيست در جهان معاصر و
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چهارچوب نظري

بنابراين در نگاهي جامع به بحث عدالت نميتوان

توسعه مديريت محيط زيست شهري

بحث محيطزيست را ناديده گرفت (معماريان و

دنياي صنعتي و نيازهاي آن نيز منجر به استفاده

همکاران.)1385 ،
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هرچه بيشتر انسان از سوختهاي فسيلي شدهاست .در

بنابراين الزم است براي تقويت ساختار حفاظت از

اين ميان نفت و گاز به عنوان سوختهاي اصلي نقش

محيطزيست مانند بسياري از بخشهاي ديگر دولت،

بزرگي در آلودگيهاي محيطزيستي دارا ميباشد.

بخش عمدهاي از آن به موضوع محيطزيست و

آلودگي هوا ناشي از سوخت فرآوردههاي نفت و گاز

توسعهپايدار اختصاصيابد و براي تقويت اين ساختار

در خودروها ،نيروگاهها وکارخانجات از يک سو

و

و

و آلودگيهاي آن در اثر نشست نفت از نفتکشها و

ابزارهايتشويقي و نظارتي مربوطه ،برنامههاي راهبردي

حتي در حينعمليات حفاري و استخراج لزوم توجه

ارايه شود.که يکي از اين راهبردها حمايت از

خاص به اين بخش را فراهم ميآورد .توجه به اين

برنامههاي ملي ارتقاي فرهنگ و آگاهي محيطزيستي

موضوع و رعايت اصول محيطزيستي کمک شايان

به عنوان زيربنايتوسعه پايدار از طريق تصويب و

توجهي در حفظ سالمتي افرادو سالم نگهداري محيط

اجراي طرحهاي ملي آموزشهاي محيطزيستي است

زيست در زندگي خواهد داشت (ادواردز ،برايان،

(لستر براون.)1387 ،

.)1387

توانمندسازي

نيروي

انساني

متخصص

نظريهي توسعهي پايدار شهري ،حاصل بحثهاي

يکي از چالشهاي پيش روي انسانها چگونگي

طرفداران محيط زيست دربارهي مسائل زيست محيطي

روبرو شدن با بحران محيطزيستي است که بسياري

به خصوص محيط زيست شهري است که به دنبال

معتقدند بر اثر ماده گرايي بي حد و مرز و صنعتي

نظريهي «توسعهي پايدار» براي حمايت از منابع

شدن لجام گسيخته در جوامع امروزي پديد آمده است.

محيطي ارائه شد .توسعهي پايدار شهري نيازمند

انفجار جمعيت ،نابودي منابع ،مصرف بيش از اندازه،

شناسايي محدوديت محيطي براي فعاليتهاي انساني

گسترش فقر ،آلودگي شديد و صنعتي شدن چالشهاي

در ارتباط با شهرها و تطبيق روشهاي طراحي در اين

بزرگي را پيش روي صاحب نظران محيطزيست

محدوديتهاست.

ميگذارد.آنچه نياز آن بيش از پيش احساس ميشود

در اين نظريه موضوع نگهداري منابع براي حال و

اصالح رابطه انسان با زمين است ،يک راهکار براي

آينده از طريق استفادهي بهينه از زمين و وارد کردن

تجديد توازن طبيعت و انسان (لستر براون.)1387 ،
حفاظت از محيطزيست از مؤلفههاي مهم عدالت،

ضايعات به منابع تجديد ناپذير است (

Blowers,

.)1994, p.

توسعه پايدار و شکوفايي جوامع درجهان کنون

نظريهي توسعهي پايدار شهري موضوعهاي

محسوب ميشود ،بنيادي که کشور ما نيز نيازمند توجه

جلوگيري از آلودگيهاي محيط شهري و ناحيهاي،

شايسته به آن است .در واقع بهرهمندي از محيطزيست

کاهش ظرفيتهاي توليد محيط محلي ،ناحيهاي و ملي،

سالم در کنار آزادي و برابري از حقوق اوليه بشر به

حمايت از بازيافتها ،عدم حمايت از توسعههاي

شمار ميآيد .اين حق و دسترسي به آن براي همه آحاد

زيانآور و از بين بردن شکاف ميان فقير و غني را

جامعه ،در تعريف عدالت نيز نهفته است زيرا تخريب

مطرح ميکند .همچنين راه رسيدن به اين اهداف را با

و آلودگي محيطزيست لطمات جبران ناپذيري را

برنامهريزيهاي شهري ،روستايي ،ناحيهاي و ملي که

بهمردم و به خصوص به طبقه فقير وارد ميسازد.

برابر با قانون ،کنترل کاربريها ،کنترل بيشتر در شهر و

تاثير رهبري الکترونيکي برتعهد به تغيير از طريق کيفيت ارتباطات درک شده از تغيير تاثير سواد فرهنگي105 /...

روستاست ميداند .اين نظريه به مشابه ديدگاههاي

شناخت

راهبردي ،به نقش دولت در اين برنامهريزيها اهميت

امام خميني (ره) ،رهبر كبير انقالب است )1 :از منظر

بسيار ميدهد و معتقد است دولتها بايد از محيط

«درونجامعهاي» كه مشتمل بر شناخت عناصر اساسي

Clark,

تشكيلدهندهي فرهنگ ملي و شناخت آندسته از

زيست شهري حمايت همهجانبهاي کنند (
.)1992, pp140-147

عناصر جهاني است كه بر فرهنگ ملي تأثيرگذار

اين نظريه ،پايداري شکل شهر ،الگوي پايدار

هستند؛  )2از منظر «برونجامعهاي» كه بهمعناي

سکونت گاهها ،الگوي مؤثر حمل و نقل در زمينه

برخورداري از سواد فرهنگي در مورد ساير

مصرف سوخت و نيز شهر را در سلسله مراتب ناحيهي

ملتهاست .آندسته از شهروندان ايراني كه زندگي

شهري بررسي ميکند.

فردي و حرفهاي آنها در محدودهي مرزهاي

شهر و ناحيه شامل اين موارد ميشود :کاهش آلودگي،

فرهنگي ملي هستند .ساير شهروندان ،بهويژه صاحبان

نگهداري منابع طبيعي ،کاهش حجم ضايعات شهري،

كسبوكارهايي كه با ساير كشورها دادوستد تجاري،

افزايش بازيافتها ،کاهش انرژي مصرفي ،ايجاد

صنعتي و دانشي دارند ،نيازمند برخورداري از سواد

جامعهي جنگلي و درختان شهري و نواحي سبز،

فرهنگي كافي در مورد جوامعي خواهند بود كه با آنها

توسعهي شهرهاي کوچک براي کاهش اتکا به شهر

سروكار دارند.

بزرگ ،کاهش فواصل ارتباط ،ايجاد اشتغال محلي،

سواد ،شالودهي آگاهيها و تفکر انسانهاست .طبق

توسعهي متنوع مساکن در مراکز اشتغال ،ساختار

تعريف ،سواد به طيفي از توانمنديهاي موردنياز براي

اجتماع متعادل ،حمل و نقل عمومي و کاهش ترافيک

برقراري ارتباط با ديگران از طريق گفتگو ،خواندن،

جادهاي ( )Berehany, 1994, p46مديريت ضايعات

نوشتن و استفاده از رياضيات اطالق ميشود که با

بازيافت نشدني ،توزيع منابع و تهيهي غذاي پايدار

بهکارگيري رسانهها و فنآوريهاي مختلف به ظهور

محلي (.)Edward 19991, pp.218-349

ميرسد و هدف آن ارتقاي زندگي روزمره مشارکت

به اين طريق اوالً با جايگزيني منابع و نوسازي

جمعي ،حل مسائل بشري و توسعهي ظرفيتهاي

آنها ،اتخاذ سياست کاربردي صحيح و محافظت از

فردي و اجتماعي انسان و جامعهي اوست .بدون شک

زمين باال ميرود ،ثانياً با توجه به برنامهريزي شهري و

دستيابي به اهداف توسعهاي در کشور ،مستلزم پرورش

(Herbert,1992,pp.177-

شهرونداني است که از سواد مفيد و کافي برخوردار

ناحيهاي و ساماندهي فضا

 ،)181توسعهي پايدار شهري حاصل ميشود.

باشند .بهسادگي ميتوان نشان داد که فرآيند تحقق اين
الزام با طراحي يک جريان سوادافزايي آغاز ميشود.

سواد فرهنگي

مفهوم سواد فرهنگي (بهعنوان مجموعهاي از سوادهاي

مفهوم سواد فرهنگي نخستين بار توسط انديشمند

مذکور) است واز آن بهعنوان شالودهي توسعه فرهنگي

برجستهاي به نام هيرچ در سال  1982تعريف شد .وي

کشور نيز تعبير ميشود و راهکارهاي مشخصي را براي

در كتاب معروف خود با عنوان "سواد فرهنگي :آنچه

ارتقاي آن پيشنهاد شده و وجود دارد .منظور از سواد

هر آمريكايي بايد بداند" استدالل ميكند كه سواد

فرهنگي ،شناخت «ميدانهاي» فرهنگي مختلف يا

فرهنگي در جامعهي آمريكا ،مشتمل بر شناخت كافي

شناخت قواعد نوشته و نانوشته ،گونهها گفتمانها،

از  5000موضوع مختلف است كه يكي از آنها

انواع سرمايهها ،ارزشهاي فرهنگي موجود ،زمينهها و
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در يک ديد اجمالي مباني نظري مفهوم پايداري در

جغرافيايي كشور تعريف ميشود ،صرفاً نيازمند سواد
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ملزوماتي است که بر عمل انسانها تاثير ميگذارند.

ميگيرند .از اينرو اصطالح شبکههاي اجتماعي

اين شناخت ،سواد خاصي را در ارتباط با «ميدان»

زيرمجموعهي شبکههاي اجتماعي به علت بيمکاني

معيني در اختيار افراد قرار ميدهد و به آنها امکان

حاکم بر اينترنت بر عاليق افراد و گروهها بنيان نهاده

ميدهد که بدانند چه اتفاقاتي پيرامون آنها در حال

شدهاند .لذا شبکههاي اجتماعي بر پايهي مشارکت

وقوع است تا بتوانند در خصوص نحوه تعامل با آن

همگاني بنيان نهادهاند (حکيمي .)1391 ،در واقع،

ميدانها تصميم بگيرند يعني بتوانند تشخيص دهند که

شبکههاي اجتماعي ،مجموعه سايتهايي است که به

چه رفتارها ،کردارها ،گونهها يا گفتمان هايي در شرايط

کاربراني که دوست دارند اين امکان را فراهم ميآورد

خاصي مناسب يا مقتضي هستند .از آنجا که معناسازي

تا عالقهمنديها ،افکار و فعاليتهاي خود را با ديگران

با توجه به «ميدان» صورت ميگيرد ميزان آشنايي افراد

به اشتراک بگذارند و بدينطريق به تقويت و توسعهي

با نظامهاي معنايي مختلف (مثال زبان بدن و يا مد) و

تعامالت اجتماعي در فضاي مجازي بپردازند (پمپک و

کنشهاي مرتبط با آنها و همچنين توانايي افراد در

همکاران.)228 :2009 ،1

خوانش و استفاده از نظامهاي معنايي مختلف ميزان
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برخورداري آنان از سواد فرهنگي را تعيين ميکند.

منظور استعارة سواد رسانهاي به اين معني است که
آموزش رسانههاي جمعي ميبايست با تاکيد بر هر دو
مهارت خواندن و نوشتن پيامهاي رسانه اي ،براي

سواد رسانهاي

توليد درک ،شناخت و فهم پيام از سوي مخاطبان

در عصر کنوني ،رسانههاي اجتماعي عامل تحوالت

شکل گيرد.به عبارت ديگر همانند آموزش سواد

و تغييرات محسوب ميشوند ،لذا اين رسانهها نقش

الفبائي .بحث رايجي در زمينة بهترين و مؤثرترين

تعيينکنندهاي در زندگي انسانها ايفا ميکنند .از سال

شيوههاي آموزش سواد رسانهاي و توليد پيام در دو

 2005ميالدي تاکنون موضوع شبکههاي اجتماعي

حوزه ( نوشتاري و ديداري) بايد شکل گيرد؛ و

مجازي ،اصليترين مشغلهي کاربران اينترنت در جهان

همچنين اينکه چگونه اين دو مهارت بايد در تعامل

و به تبع آن در ايران بوده است .روند رو به رشد در

باشند ،تا سواد رسانهاي به عنوان يک واقعيت اجتماعي

طول پنج سال گذشته حيرتانگيز بوده است ،به نحوي

مطرح شود «.خصوصا مسألهاي که مطرح است اين که

که از ميان  20سايت پربازديد جهان 12 ،سايت در

چگونه ما ميان آن چه که روانشناسان فرايندهاي پائين

تقسيمبندي شبکههاي اجتماعي ميگنجند .کاربران

به باال (جزء به کل) و باال به پائين (کل به جزء)

ايراني استقبال گستردهاي از شبکههاي اجتماعي کرده-

ميخوانند ،تعادل برقرار ميکنيم .در زمينة خواندن آيا

اند و همانگونه که در زمينهي وبالگنويسي در

اولويت نخست در رمزگشايي عناصر زباني

مقاطعي رتبهي اول جهان (نسبت به جمعيت) به خود

(آواشناسي) است يا اين که هدف ،تعقيب و تشويق

اختصاص داده بودند ،در شبکههاي اجتماعي نيز

خواننده به دنبال معني است» (باکينگهام)1389:233 ،

حضور گسترده و فعال داشتهاند؛ به عنوان مثال پس از
راهاندازي سامانهي اروکات ،ايرانيها پس از برزيليها،
آمريکاييها و هنديها به چهارمين مليت در اين
شبکهها تبديل شدند (رسولي و مرادي.)85 :1391 ،

سواد اطالعاتي
جهان امروز با چالشهاي همزمان تكنولوژيهاي
ارتباطي و فرهنگي رو به رو است .نخستين چالش ،به

شبکههاي اجتماعي همان رسانههاي اجتماعي

رسانه و تكنولوژيهاي مرتبط با آن مربوط ميشود؛ و

هستند که در فضاي مجازي قابل دسترس عموم قرار

چالش دوم ،از راهها و وسايل پذيرش تكنولوژيها در

تاثير رهبري الکترونيکي برتعهد به تغيير از طريق کيفيت ارتباطات درک شده از تغيير تاثير سواد فرهنگي107 /...

شيوه زندگي فردي و نظام اجتماعي ،يعني چگونگي

خصوص در حوزهي ارتباطات و پيشبيني مسايلي که

پيوند خوردن تكنولوژيها به شيوههاي زندگي افراد و

در اين حوزه براي آيندهي بشر سازنده است ،ضروري

هويت ملّي آنها مربوط ميشود .در اين ديدگاه ،محتواي

است .اين ضرورت از آن حيث است که در حوزهي

پيام و كيفيت و معاني آن همراه با پذيرش

قدرت و سياست در جامعهي شبکهاي ميتوان اظهار

تكنولوژيهاي ارتباطات به خودي خود مورد تأكيد

نمود که در آينده وضعيت افراد در شبکههاي رسانهاي

قرار ميگيرد .اشاعة تكنولوژيهاي ارتباطي ،توسعه

تعيينکنندهي وضعيت آنها در جامعه خواهد بود

تكنولوژيهاي اجتماعي را ميطلبد .واژه تکنولوژي،

(ليتوين و همکاران.)2008 ،2

هم به روند انجام کارها و هم به سيستم تحميل
تکنولوژي گفته ميشود .تكنولوژي اجتماعي به گونهاي

سواد ميان فرهنگي

در نظام اجتماعي منجر ميشود .در چارچوب دگرگوني

نقش کامالً متفاوت ايفا نمايد؛ از طرفي در صورت

تكنولوژيك ،مفهوم تكنولوژي اجتماعي با پذيرش يك

مديريت صحيح تأثيرات اين تنوع گسترده فرهنگي،

رسانه خاص و تعبير پيام ارسالي از طريق افراد و نظام

ميتوان از جامعهاي يکپارچه و متحد و با حداقل تنش

اجتماعي مشخص ميگردد .عرضه هر تكنولوژي جديد

و تضاد ميان اقوام و فرهنگهاي مختلف برخوردار

تغييراتي را به دنبال دارد .شايد ميزان و تأثير دگرگوني

بود .اما از سوي ديگر در صورت مديريت نادرست

چندان چشم گير نباشد؛ چون در اغلب موارد تأثير

تأثيرات تنوع فرهنگي ،شاهد فرپاشي انسجام ملي و

دگرگوني براي دوران قابل مالحظهاي و حتي براي

بروز خشونت و تنش ميان اقوام و فرهنگهاي ساکن

نسلها نامحسوس باقي ميماند .از ديدگاه تكنولوژي

در گستره ايران زمين خواهيم بود .در بررسي لزوم هم-

اجتماعي ،نيازهاي كاركرد تكنولوژي ،بايد با الگوهاي

افزايي فرهنگي در ايران ،به بررسي دو موضوع عمده و

موجود كنشهاي متقابل انساني سازگار بوده و در

اساسي مديريت تنوع فرهنگي و پديدۀ جهانيشدن

نظامهاي اجتماعي داراي معني باشد .براي آن كه

پرداخته ميشود که به روشن شدن اهميت همافزايي

تغييرات تكنولوژيك از سوي مردم كشوري پذيرفته

فرهنگي در جوامع متنوع در سطوح محلي ،ملي و بين-

شوند بايد آن تکنولوژي ها ،خود را با استانداردهاي

المللي کمک شاياني ميکند.

سنتهاي اجتماعي آنان كه به صورت راهنما براي

تنوع ميتواند به اشکال گوناگوني ظاهر شود.

پذيرش و سانسور تغييرات تكنولوژيك ،از سوي مردم

اقسام تنوع را ميتوان تنوع ديني -مذهبي ،تنوع قومي،

و هم از سوي حكومت عمل ميكنند ،تطبيق دهند.

تنوع زباني و تنوع ملي برشمرد .از حيث مذهب در

بدين ترتيب مفهوم تكنولوژي اجتماعي براي هرگونه

ايران تنوع مشاهده ميشود .دين رسمي در ايران اسالم

تغيير تكنولوژيك جنبه حياتي دارد (هنسون و اوماناروال

بوده و اکثريت مردم ايران شيعه مذهب و در ميان

.)1378 ،15

اعراب خوزستان ،اكثريت شيعه و معدودي اهل سنت

پيشرفت تکنولوژي ارتباطات در دنياي امروز

هستند .حدود پنج هزار نفر از اعراب خوزستان مندائي

پيوستگي دو فضاي متفاوت واقعي و مجازي را منجر

يا صائبي هستند كه نام آنها در سوره بقره ،مائده و

شده است .به نظر ميرسد بررسي اثرگذاري و

حج ذكر شده است (قيصري .)64-72 :1386 ،از حيث

اثرپذيري متقابل اين دو فضا بر يکديگر به منظور حل

مذهبي ،کردها به دو گروه سني شافعي و شيعه تقسيم

تعدادي از مشکالت ناشي از تکنولوژيهاي نوين به

ميشوند .کردهاي کردستان اغلب اهل سنت و شافعي
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عمل ميكند كه فعاليت مردم ،به تغييرات اجتناب ناپذير

تنوع فرهنگي در ايران عاملي است که ميتواند دو
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مذهب يا يکي از مذاهب چهارگانه اهل سنت (حنفي،
مالکي،

حنبلي

و

شافعي)

هستند.

کردهاي

منطقهکرمانشاهان و ايالم بهطور عمده شيعه بوده و در

فرضيههاي تحقيق

کنار آنها مسلکهاي ديگري چون اهل حق و علي-

فرضيه اصلي :سواد فرهنگي کارکنان مراکز فرهنگي بر

الهي نيز وجود دارد .از نظر مذهبي ،اقليت بلوچهاي

توسعه مديريت محيط زيست شهري در شهرداري

ايران اهل سنت هستند و ترکمنها مسلمان و پيرو اهل

منطقه  14تهران تاثير گذار ميباشد.

سنت و بيشتر پيرو مذهب حنفي هستند (صالحي

فرضيههاي فرعي

اميري .)229-237 :1388 ،به اين مجموعه بايد پيروان
ديگر اديان الهي از اديان باستاني چون صائبين و

 سواد اطالعاتي کارکنان مراکز فرهنگي بر توسعه
مديريت محيط زيست شهري در شهرداري منطقه

پيامبران اولوالعزم همچون ارامنه ،آشوريان ،كلدانيان،
يهوديان (قيصري )71 :1386 ،و زرتشتيان را اضافه
كرد .اگرچه ايران داراي اكثريت  60درصدي فارسي

 14تهران تاثير گذار ميباشد.
 سواد رسانهاي کارکنان مراکز فرهنگي بر توسعه
مديريت محيط زيست شهري در شهرداري منطقه
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زبان است؛ اما وجود شش قوميت عمده ترک ،کرد،
عرب ،لر ،بلوچ و ترکمن در درون اين واحد ملي،
ميتواند جاي تأمل و بررسي داشته باشد (خداداد

 14تهران تاثير گذار ميباشد.
 سواد ميان فرهنگي کارکنان مراکز فرهنگي بر
توسعه مديريت محيط زيست شهري در شهرداري

حسيني و همكاران .)53 :1390 ،از نظر تنوع زباني نيز

منطقه  14تهران تاثير گذار ميباشد.

در ايران ميتوان يازده هويت زباني شامل فارسي،
ترکي ،کردي ،گيلكي ،لري ،عربي ،بلوچي ،بختياري،

روش تحقيق
اصوالً با توجه به ماهيت تحقيق و متناسب با

تالشي ،مازني و ترکمني را مشاهده کرد (نساج:1388 ،
.)136

موضوع مورد بررسي ،روشهاي مختلفي وجود دارد.

متغيرهاي مورد بررسي در اين تحقيق عبارتند از:

استفاده از هر يك از روشهاي تحقيق به ماهيت و

متغير مستقل :سواد فرهنگي کارکنان مراکز فرهنگي

زمينه تحقيق ،فعاليتهاي الزم به نتيجه گيري و ميزان

(سواد اطالعاتي ،سواد رسانهاي و سواد ميان فرهنگي)

مسئوليت محقق در مقابل نتايج و اهداف تحقيق

متغير وابسته :توسعه مديريت محيط زيست شهري در

بستگي دارد .با توجه به مسائل مطروحه و مطالعه اسناد

شهرداري منطقه  14تهران (توسعه و حفظ فضاهاي
سبز شهري ،دفع مکانيزه زبالهها در شهرداري و
مشارکت زنان در مديريت محيط زيست شهري)

و مدارك و همچنين مطالعات تحليلي در خصوص
ادبيات تحقيق ،پژوهش حاضراز نظر هدف كاربردي و
از نظر شيوههاي اجراء همبستگي ميباشد .جامعه
آماري اين تحقيق عبارت از کليه مديران صنعت
پتروشيمي در استان تهران ميباشند که تعداد آنهاحدودا

سواد اطالعاتي
سواد رسانه اي

سواد فرهنگي کارکنان

توسعه مديريت محيط زيست شهري در

مراکز فرهنگي

شهرداري منطقه  14تهران

سواد ميان فرهنگي

نمودار  :1مدل تحليلي تحقيق

تاثير رهبري الکترونيکي برتعهد به تغيير از طريق کيفيت ارتباطات درک شده از تغيير تاثير سواد فرهنگي109 /...

 400نفر ميباشد .روش نمونه گيري در اين پژوهش

بدين ترتيب همان طور كه در جدول  1مشاهده

روش نمونه گيري ساده ميباشد .از جامعه آماري

ميشود ،مقدار آماره دوربين واتسون ( )2/071در

مذکور با توجه به ضوابط نمونه گيري (براساس شيوة

فاصله  2/5-1/5قرار دارد ،بنابراين فرضيه عدم وجود

نمونه گيري مندرج در جدول مورگان) تعداد  120نفر

همبستگي بين خطاها رد نميشود و ميتوان از

به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شده است .در اين

رگرسيون استفاده كرد .مقدار ضريب تعيين 0/205

تحقيق دادههاي حاصل از گردآوري پرسشنامهها به دو

ميباشد که اين مويد آن است که  %20/5از تغييرات

طريق مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرند :در مرحله

متغير وابسته به کمک متغير مستقل قابل تبيين است.

نخست دادهها به شيوه آمارتوصيفي مورد تجزيه و

با توجه به مقداره آماره آزمون  Fو معنيداري آن

تحليل قرار ميگيرند كه در اين قسمت از طريق

در سطح اطمينان باالي  %95معادله رگرسيون معتبر

جداول ،اشكال و نمودارها و ...به توصيف آنها پرداخته

بوده و نتايج آن قابل تحليل است.

از طريق آزمونهاي آماري مناسب رابطه مؤلفههاي

داري متغير سواداطالعاتي کارکنان مراکز فرهنگي

فرهنگي و استقرار مديريت دانايي مورد بررسي قرار

( )0/000كمتر از  0/05است ( sig<0.05و )α=0.05

ميگيرد .درتحليل استنباطي ،همواره محقق با جريان

در نتيجه متغير سواداطالعاتي کارکنان مراکز فرهنگي

نمونه گيري وانتخاب يک گروه کوچک موسوم به

وارد مدل رگرسيوني ميشود .بنابراين با اطمينان %95

نمونه ازيک گروه بزرگتر موسوم به جامعه آماري يا

ميتوان گفت سواداطالعاتي کارکنان مراکز فرهنگي،

جمعيت اصلي سرو کار دارد.پژوهشگربه وسيله دادهها

بر توسعه مديريت محيط زيست شهري در شهرداري

و اطالعات حاصله از نمونه به برآورد وپيشگويي

منطقه  14تهران تاثير گذار ميباشد و فرضيه فوق تاييد

ويژگيهاي جمعيت مورد مطالعه ميپردازد.

ميگردد .با توجه به مثبت بودن عالمت ضريب
رگرسيوني ميتوان گفت سواداطالعاتي کارکنان مراکز

يافتههاي تحقيق

فرهنگي ،بر توسعه مديريت محيط زيست شهري در

فرضيه فرعي اول« :سواداطالعاتي کارکنان مراکز

شهرداري منطقه  14تهران تاثير مثبت دارد.

فرهنگي بر توسعه مديريت محيط زيست شهري در
شهرداري منطقه  14تهران تاثير گذار ميباشد».
جدول  :1خالصه نتايج توصيفي مدل رگرسيوني فرضيه فرعي اول
ضريب همبستگي

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره دوربين واتسون

0/453

0/205

0/201

2/071

جدول  :2آزمون  ANOVAفرضيه فرعي اول
منبع تغييرات

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

رگرسيون

16/936

1

16/936

خطا

118/799

382

0/311

كل

13٥/73٥

383

آماره

F

٥4/4٥7

سطح معني داري
0/000
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ميشود.و در مرحله ديگر به روش تحقيق همبستگي،

با توجه به جدول  3مشاهده ميشود ،سطح معني

 / 110حسين شادالويي

جدول  :3تحليل رگرسيوني و ضرايب رگرسيون فرضيه فرعي اول
متغير

B

خطاي استاندارد

ضريب استاندارد شده بتا

آماره  tسطح معني داري

عدد ثابت

1/881

0/196

-

9/٥89

0/000

مشارکت فرهنگي زنان

0/3٥9

0/049

0/4٥3

7/38

0/000

فرضيه فرعي دوم« :سواد رسانهاي کارکنان مراکز

با توجه به جدول  6مشاهده ميشود ،سطح معني

فرهنگي بر توسعه مديريت محيط زيست شهري در

داري متغير سواد رسانهاي کارکنان مراکز فرهنگي

شهرداري منطقه  14تهران تاثير گذار ميباشد».

( )0/000كمتر از  0/05است ( sig<0.05و )α=0.05
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بدين ترتيب همان طور كه در جدول  4مشاهده

در نتيجه متغير سواد رسانهاي کارکنان مراکز فرهنگي

ميشود ،مقدار آماره دوربين واتسون ( )2/092در

وارد مدل رگرسيوني ميشود .بنابراين با اطمينان %95

فاصله  2/5-1/5قرار دارد ،بنابراين فرضيه عدم وجود

ميتوان گفت سواد رسانهاي کارکنان مراکز فرهنگي،

همبستگي بين خطاها رد نميشود و ميتوان از

بر توسعه مديريت محيط زيست شهري در شهرداري

رگرسيون استفاده كرد .مقدار ضريب تعيين 0/289

منطقه  14تهران تاثير گذار ميباشد و فرضيه فوق تاييد

ميباشد که اين مويد آن است که  %28/9از تغييرات

ميگردد .با توجه به مثبت بودن عالمت ضريب

متغير وابسته به کمک متغير مستقل قابل تبيين است.

رگرسيوني ميتوان گفت سواد رسانهاي کارکنان مراکز

با توجه به مقداره آماره آزمون  Fو معنيداري آن در

فرهنگي ،بر توسعه مديريت محيط زيست شهري در

سطح اطمينان باالي  %95معادله رگرسيون معتبر بوده و

شهرداري منطقه  14تهران تاثير مثبت دارد.

نتايج آن قابل تحليل است.
جدول  :4خالصه نتايج توصيفي مدل رگرسيوني فرضيه فرعي دوم
ضريب همبستگي

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره دوربين واتسون

0/538

0/289

0/282

2/092

جدول  :٥آزمون  ANOVAفرضيه فرعي دوم
منبع تغييرات

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

15/5

1

1٥/٥

خطا

120/234

382

0/31٥

كل

13٥/73٥

383

رگرسيون

آماره

F

سطح معني داري
0/000

49/246

جدول  :6تحليل رگرسيوني و ضرايب رگرسيون فرضيه فرعي دوم
متغير

B

خطاي استاندارد

ضريب استاندارد شده بتا

آماره  tسطح معني داري

عدد ثابت

2/507

0/118

-

21/187

0/000

مشارکت فرهنگي زنان

0/466

0/03٥

0/٥38

13/314

0/000

تاثير رهبري الکترونيکي برتعهد به تغيير از طريق کيفيت ارتباطات درک شده از تغيير تاثير سواد فرهنگي111 /...

جدول  :7خالصه نتايج توصيفي مدل رگرسيوني فرضيه فرعي سوم
ضريب همبستگي

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره دوربين واتسون

0/426

0/181

0/179

1/954

جدول  :8آزمون  ANOVAفرضيه فرعي سوم
منبع تغييرات

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

رگرسيون

24/632

1

24/632

خطا

111/103

382

0/291

كل

13٥/73٥

383

آماره

F

سطح معني داري
0/000

84/692

جدول  :9تحليل رگرسيوني و ضرايب رگرسيون فرضيه فرعي سوم
متغير

B

خطاي استاندارد

ضريب استاندارد شده بتا

آماره  tسطح معني داري

عدد ثابت

2/04

0/141

-

14/467

0/000

مشارکت فرهنگي زنان

0/321

0/03٥

0/426

9/203

0/000

فرهنگي بر توسعه مديريت محيط زيست شهري در

ضريب رگرسيوني ميتوان گفت سواد ميان فرهنگي

شهرداري منطقه  14تهران تاثير گذار ميباشد».

کارکنان مراکز فرهنگي ،بر توسعه مديريت محيط
زيست شهري در شهرداري منطقه  14تهران تاثير مثبت

بدين ترتيب همان طور كه در جدول  7مشاهده

دارد.

ميشود ،مقدار آماره دوربين واتسون ( )1/954در
فاصله  2/5-1/5قرار دارد ،بنابراين فرضيه عدم وجود

فرضيه اصلي« :سواد فرهنگي کارکنان مراکز فرهنگي بر

همبستگي بين خطاها رد نميشود و ميتوان از

توسعه مديريت محيط زيست شهري در شهرداري

رگرسيون استفاده كرد .مقدار ضريب تعيين 0/181

منطقه  14تهران تاثير گذار ميباشد».

ميباشد که اين مويد آن است که  %18/1از تغييرات
متغير وابسته به کمک متغير مستقل قابل تبيين است.

بدين ترتيب همان طور كه در جدول  10مشاهده

با توجه به مقداره آماره آزمون  Fو معنيداري آن

ميشود ،مقدار آماره دوربين واتسون ( )1/816در

در سطح اطمينان باالي  %95معادله رگرسيون معتبر

فاصله  2/5-1/5قرار دارد ،بنابراين فرضيه عدم وجود

بوده و نتايج آن قابل تحليل است.

همبستگي بين خطاها رد نميشود و ميتوان از

با توجه به جدول  9مشاهده ميشود ،سطح معني

رگرسيون استفاده كرد .مقدار ضريب تعيين 0/417

داري متغير سواد ميان فرهنگي کارکنان مراکز فرهنگي

ميباشد که اين مويد آن است که  %41/7از تغييرات

( )0/000كمتر از  0/05است ( sig<0.05و )α=0.05

متغير وابسته به کمک متغير مستقل قابل تبيين است.

در نتيجه سواد ميان فرهنگي کارکنان مراکز فرهنگي

با توجه به مقداره آماره آزمون  Fو معنيداري آن

وارد مدل رگرسيوني ميشود .بنابراين با اطمينان %95

در سطح اطمينان باالي  %95معادله رگرسيون معتبر

ميتوان گفت سواد ميان فرهنگي کارکنان مراکز

بوده و نتايج آن قابل تحليل است.

فرهنگي ،بر توسعه مديريت محيط زيست شهري در
شهرداري منطقه  14تهران تاثير گذار ميباشد و فرضيه
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فرضيه فرعي سوم« :سواد ميان فرهنگي کارکنان مراکز

فوق تاييد ميگردد .با توجه به مثبت بودن عالمت

 / 112حسين شادالويي

جدول  :10خالصه نتايج توصيفي مدل رگرسيوني فرضيه اصلي
ضريب همبستگي

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره دوربين واتسون

0/646

0/417

0/408

1/816

جدول  :11آزمون  ANOVAفرضيه اصلي
منبع تغييرات

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

28/58

1

28/٥8

خطا

107/1٥4

382

0/281

كل

13٥/73٥

383

رگرسيون

آماره

F

سطح معني داري
0/000

101/887

جدول  :12تحليل رگرسيوني و ضرايب رگرسيون فرضيه اصلي
متغير

B

خطاي استاندارد

ضريب استاندارد شده بتا

آماره  tسطح معني داري

عدد ثابت

1/596

0/172

-

9/264

0/000

مشارکت فرهنگي زنان

0/4٥9

0/046

0/646

10/094

0/000
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با توجه به جدول  12مشاهده ميشود ،سطح معني

خود به دست آورد .ادامه ي اين روند به خطر انداختن

داري سواد فرهنگي کارکنان مراکز فرهنگي ()0/000

محيط زيست و منابع طبيعي را به همراه داشته است

كمتر از  0/05است ( sig<0.05و  )α=0.05در نتيجه

که در نتيجه نوع انسان را به عصيان در مقابل خود

متغير سواد فرهنگي کارکنان مراکز فرهنگي وارد مدل

واداشته تا در ارتباط با طبيعت به نگرشي تازه مبني بر

رگرسيوني ميشود .بنابراين با اطمينان  %95ميتوان

حفاظت و مدارا با آن دست يابند .يکي از اصلي ترين

گفت سواد فرهنگي کارکنان مراکز فرهنگي ،بر توسعه

حوزه هايي که به طور بنيادين طي دهههاي اخير به

مديريت محيط زيست شهري در شهرداري منطقه 14

کنکاش در اين مسأله براي يافتن راه حل برون رفت از

تهران تاثير گذار ميباشد و فرضيه فوق تاييد ميگردد.

اين بحران و نيز ارائه ي راهکارهاي حفاظتي و

با توجه به مثبت بودن عالمت ضريب رگرسيوني

نگهدارنده ميپردازد ،حوزه ي اخالق ميباشد؛

ميتوان گفت سواد فرهنگي کارکنان مراکز فرهنگي،

انديشمندان حوزه ي اخالق با تبيين و ارائه ي نظريات

بر توسعه مديريت محيط زيست شهري در شهرداري

مختلف و بيان ديدگا ههاي متفاوت بر اساس مباني و

منطقه  14تهران تاثير مثبت دارد.

اصول خاصي ،سعي در ارائه ي راهکارهايي براي
جلوگيري از تخريب محيط زيست و نيز حفظ و

نتيجه گيري

حراست از آن در حيطههاي مختلف دارند .دين مقدس

از زماني که انسان پا به عرصه ي هستي نهاد ،براي

اسالم نيز که همواره در آموزههاي ناب خويش با

رفع نيازهايش ناگزير با طبيعت رابطه برقرار نمود.

فطرت آدميان راه ميانه را در پيش گرفته ،در برخورد

انسان با ورود به طبيعت در جهت تأمين نيازهاي خود

با محيط زيست و مواهب طبيعي نيز نه آن چنان انسان

با محدوديت هايي رو به رو گرديد و اين روند تا

را مختار نموده است تا هر نوع تصرفي بخواهد در

سدههاي قبل ادامه داشت .بعد از انقالب صنعتي ،انسان

آنها بکند و به بهاي نابودي اين نعمتهاي خدادادي،

به خاطر به دست آوردن قدرت بيشتر ،توانايي بيشتري

زندگي خود را اداره کنند و نه اجازه ميدهد انسان

براي تغيير دادن طبيعت در جهت رفع خواستههاي

محيط زيست را ،پروردگار خويش دانسته و در مقابل

تاثير رهبري الکترونيکي برتعهد به تغيير از طريق کيفيت ارتباطات درک شده از تغيير تاثير سواد فرهنگي113 /...

آن به سجده بيفتد و هيچ گونه اختياري در آن نداشته

جنبه درماني يا توسعهاي داشته باشد و نظام فرهنگي

باشند بلکه در عين حال به آفرينش جهان به منظور

اصوال تعادل بخش و ثبات بخش بين ساير نظام هاي،

آسايش انسان تأکيد شده است .بر اين اساس ،در جهان

سياسي ،اقتصادي و اجتماعي از طريق حفظ الگوهاي

بيني اسالمي ،مراقبت از محيط زيست وظيفهاي الهي و

هنجاري است .از اهتمام به حوزه فرهنگي به عنوان

ديني محسوب شده و به ضمانت اجرائي آن نيز در

يک مقوله جدي مديريتي دير زماني نمي گذرد.

رفتاران از بدرفتاران با موجودات و محيط زيست از

بهندرت جامعهاي را ميتوان يافت که از نظر فرهنگي

يکديگر متمايز شده و به سزاي اعمال و رفتار خود

همانند و يکدست باشد .مدرنيته و صنعتي شدن،

برسند.محيط زيست شامل تمام محيط و مکان هايي

برچيده شدن مرزهاي جغرافيايي ،سهولت حمل و نقل

است که انسان بخشي از تعامالت زندگي و لحظات

و مسافرت ،روند رو به گسترش مهاجرت به شهرها و

حيات خويش را در آنجا سپري ميکند؛ مانند :محيط

کشورهاي مختلف ،شکلگيري جوامع جديد در قالب

زندگي (شهر ،روستا ،خانه و ،)...محيط کار (ادارات،

شهرها و کشورهايي که از افراد مهاجر تشکيل شده و

کارخانجات ،باغ و ،)...محيط تفريح و استراحتگاه

سازمانهايي که داراي کارکناني از اقوام و ملل

(کوهستان ،سواحل دريا ،پارک و .)...لذا محيط زيست

گوناگون هستند ،جهان امروز را به ترکيب در هم

دانشي است که به مطالعه روابط انسان با محيط

تنيدهاي از فرهنگهاي مختلف و متفاوت تبديل كرده

اطرافش ميپردازد .يعني محيط زيست داراي سه

است.

مفهوم مشخص ميباشد که تعامالت بين هر يک از اين

سوء مديريت تأثيرات تنوع فرهنگي در

سه محيط با يکديگر و نيز ارتباطات و تعامالت انسان

جوامع متنوع از جمله جامعۀ ايران ،موجب گسست

در محيطهاي ياد شده بين خود انسانها و بين انسان و

فرهنگي در جامعه شده و نتيجۀ آن بروز خشونت و

محيطهاي نامبرده و عناصر موجود در هر محيط در

تنش ميان فرهنگ هاست که انسجام جوامع را از بين

مجموع محيط زيست انساني را بوجود ميآورد.

برده و به فروپاشي ميانجامد .بنابراين برخورداري از

(اسالمي و همکاران)23-20 :1393 ،

رويکردي مطلوب جهت مديريت مناسب تأثيرات تنوع

از دير باز فرهنگ و موضوعات فرهنگي در کانون

فرهنگي در جوامع متنوع امري ضروري است.

مطالعات اجتماعي و انساني جاي گرفته اند .رشد علوم

از طرفي جهاني شدن امروز به عنوان يک روند

بين رشتهاي نيز به توجه بيشتر و بررسي ابعاد فرهنگي،

ايجاد فضاي واحد اقتصادي ،سياسي و فرهنگي در

مفاهيم و تعاريف فرهنگي ،پژوهش ها ،نظريهها و

سياره زمين شناخته ميشود .اين نشان دهنده اين

مسائل مرتبط با آن ازسوي دانشمندان علوم اجتماعي و

واقعيت است که فرهنگ جهاني روند مختلف توسعه

انساني در اکثر حوزهها منجر شده است .به دليل

اجتماعي و فرهنگي ،ظهور الگوهاي جهاني مصرف و

پيچيدگي و تنوع و حساسيتها و ظرافتهاي مقوله

مصرف گرايي ،پرورش شيوه زندگي جهان وطني،

فرهنگ ،مديريت آن نيز بايستي از قابلييتها و

گسترش جهاني گردشگري ،گسترش آموزش و

توانمنديهاي بااليي برخوردار باشد ،لذا شناخت

پرورش در مقياس جهاني ،و کاهش در حاکميت

آسيبها و عواملي که موجب تقليل توانمنديها در

دولتهاي ملي را به ارمغان ميآورد (پتروسکي،3

جهت تحقق اهداف وکارکردهاي مثبت هستند موضوع

.)2011

با اهميتي است ،به ويژه اينکه مطالعات عميق ميتواند
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دستورات و توصيههاي ديني تأکيد شده است تا نيک

تنوع فرهنگي ويژگي جهان کنوني است و امروزه

 / 114حسين شادالويي
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بحث از حق بر محيط زيست سالم در نظام حقوقي

براي رفع نيازهاي خانواده را بر عهده دارند .در مناطق

جمهوري اسالمي ايران نيز جايگاه ويژهاي داشته و در

روستايي ،تأمين نيازهاي اصلي خانواده مانند آب

باالترين و اصليترين منبع حقوقي کشور يعني قانون

آشاميدني ،سوخت براي پخت و پز و گرم كردن خانه

اساسي به صراحت از آن سخن گفته شده است .اصل

و علوفه براي حيوانات خانگي بر دوش زنان روستايي

پنجاهم قانون اساسي که حفاظت از محيط زيست را

است .وابستگي شديد آنان به منابع طبيعي موجب

وظيفهاي عمومي تلقي کرده است ،مبين همان مفاهيمي

ميشود كه معموال ً بيش از مردان از تخريب

است که امروزه در ادبيات حقوق محيط زيست معاصر

محيطزيست آسيب ببينند .تخريب محيطزيست ،بهطور

براي تبيين حق بودن محيط زيست سالم از آن سخن

مستقيم و غيرمستقيم ،سالمت اين زنان و

گفته ميشود .اما عالوه بر اين ،قوانين بسيار ديگري در

خانوادههايشان را تهديد ميكند زيرا ناچارند زمان

اين خصوص وجود دارد که چه قبل و چه بعد از

بسياري را صرف جمعآوري هيزم ،تهية آب و غذا و

انقالب اسالمي ،قانونگذار مبادرت به تصويب آنها

برآوردن ساير نيازهاي خانواده كنند .فقر نيز بر وسعت

نموده و به صورت مستقيم و غيرمستقيم موضوع

مشكالتشان ميافزايد چرا كه آنان را در پرداخت

محيط زيست را به ميان کشيده است .از جمله اين

هزينههاي بهداشت و سالمت خانواده ناتوان ميكند.

قوانين ميتوان به «قانون حفاظت و بهرهبرداري از

مواد شيميايي ،سموم و انواع آفتكشهاي پراكنده در

جنگلها و مراتع مصوب « ،»1346قانون حفاظت و

هوا و آب و زمين ،سالمت زنان را در معرض

بهسازي محيط زيست مصوب « ،»1353اليحه قانوني

مخاطرات گوناگوني قرار ميدهد .زنان و دختران در

حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ،»1359

دورههاي خاصي از زندگي (مثال ً بارداري و ) ...در

«قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب »1374

مواجهه با اين سموم آسيبپذيرترند.

و «قانون مديريت پسماندها مصوب  »1383اشاره کرد.
همانطور که مشاهده ميشود ،بسياري از قوانين

منابع و مآخذ

زيستمحيطي در ارتباط مستقيم با زندگي شهري

ادواردز ،برايان ،1387 ،معماري سبز ،ترجمه دکتر

شهروندان بوده و در حوزه مديريت شهري مطرح

محمد رضا مثنوي ،انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.

است .لذا نهادها و سازمانهاي دولتي و نهادهاي

اسالمي ،س.ح .)1392( .اخالق زيست محيطي :زمينه

عمومي غيردولتي فعال در اين بخش به ويژه

ها ،ديدگاهها و چشم اندازهاي آينده ،سال اول،

شهرداريها ،نقشي اساسي در اجراي قوانين مزبور ايفا

شماره ،4تابستان ،صص.35-7

ميکنند .در واقع ،شهرداريها به عنوان يکي از

اسالمي ،م.ت و همکاران .)1388( .اخالق کاربردي و

تأثيرگذارترين نهادها در حوزه مديريت شهري ،در

کاوشهاي نوين در اخالق عملي ،چاپ دوم ،قم:

محقق ساختن اهداف حفاظت از محيط زيست شهري

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي.

و به تبع آن برخورداري شهروندان از حقوق

باکينگهام ،ديويد ،)1389( .آموزش رسانه اي ،ترجمه

زيستمحيطي خويش ،اختيارات و تکاليف قانوني

حسين سرافراز ،چاپ اول ،تهران :ناشر دانشگاه امام

ويژهاي دارند که نقش آنها را از ساير دستگاهها و

صادق (ع)

مؤسسات دولتي و غيردولتي متمايز ميسازد.

براون ،جيمز.اي ،)1368( .رويکردهاي سواد رسانه اي.

بسياري از نقاط جهان ،بخصوص كشورهاي

ترجمه پيروز ايزدي .سال هفدهم .شماره چهارم،

درحالتوسعه ،زنان مسئوليت عمدة تأمين منابع كافي

علوم

سايت

مرکز

تحقيقات

کامپيوتري
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در

نساج ،حميد« ،)1388( .جهانيشدن و هويت اقوام

90/7/7

ايراني؛ با تأکيد بر مؤلفههاي زبان و آداب و رسوم»،

حکيمي ،رويا .)1391( .نقش شبکههاي اجتماعي بر

دو فصلنامه تخصصي پژوهش سياست نظري ،شماره

هويت مطالعهي موردي بر فيس بوک و کاربران کرد،

پنجم ،صص .129 -156
هنسون ،جريس .و اوماناروال .)1378( .تکنولوژيهاي

مجله جهاني رسانه ،شماره .10
براون.لستر.آر ( ،)1389توسعه و جمعيت (اثرات رشد

جديد ارتباطي در کشورهاي در حال توسعه .ترجمه

جمعيت در تخريب محيط زيست) ،ترجمه حميد

داود حيدري .تهران :مرکز مطالعات و تحقيقات

طراوتي ،دکتر فرزانه بهار ،انتشارات نشر هواي تازه،

رسانه ها.

(ص)37
بصيريان جهرمي ،حسين و بصيريان جهرمي ،رضا
( " .)1385درآمدي بر سواد رسانهاي و تفکر
انتقادي" .فصلنامه رسانه .)4( 17 .سايت ارتباطات-
مديريت رسانه صالحي اميري ،سيدرضا،)1388( .
تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام،
چاپ اول.
خداداد حسيني ،سيد حميد؛ شاه طهماسبي ،اسماعيل؛
شمس الهي ،سارا« ،)1390( .تبيين جايگاه مديريت
تنوع قومي؛ عامل فراموش شده بهره وري در
مديريت کالن فرهنگي کشور» ،ماهنامه علمي
تخصصي مهندسي فرهنگي ،شماره  ،53-54صص
.44-59
رسولي ،محمدرضا و مرادي ،مريم .)1391( .عوامل
مؤثر بر توليد محتوا در شبکههاي اجتماعي ،علوم
اجتماعي ،شماره  ،56آبان.
قيصري ،نوراله« ،)1384( .تنوع فرهنگي و وحدت ملي
در ايران :الزامات نظري و رهيافتي» ،پژوهشنامه تنوع
فرهنگي و همبستگي ملي (شماره  )8ناشر :مركز
تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام،
( ،)1386صص .51-84
معماريان ،حسين و همکاران،

( ،)1385مجموعه

مقاالت ششمين همايش ايمني ،بهداشت و محيط
زيست در معادن» طراحي دورههاي آموزشي محيط
زيست معدني».
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