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چکیده

طورهابرایکاهشتخریبمحیطزیستبهمحیطیتوجهبهمسئولیتدولتهایپایداریزیستدرطولپیگیری

روزافزونبهجایآنبررفتارهایمحیطزیستیشهروندانتمرکزشدهاست.اینتوجهمداومکاهشیافتهوبه

فردبرنقشکلیدی،کهشهرونداندرایجادوتوسعةیکجامعةپایداردارند،تأکیددارد.تاکنونمحققاناشکالیاز

نشان که تالشبرایپایداریزیستشهروندیرا، ارائهداددهندۀ اینپژوهشنیزهمحیطیاست، هدفاز اند.

شاخص از بیوفیلیکبرایمعاستفاده شهروندیزیستهایشهر از جدید محیطیتحتعنوانرفییکشیوۀ

شهرتهرانکالن90و1هایبیوفیلیکیشهروندانمناطقاستکهدرآنرفتارهاوفعالیت«شهروندبیوفیلیک»

روشپژوهشتوصیفیعنواننمونهتحقیقمیبه جامعةآماریساکنان-شود. پیمایشیوازنوعکاربردیاست.

نفرازساکنانایندومنطقهاست.برایسنجش320ونمونةآماریبراساسفرمولکوکرانبرابرباایندومنطقه

نامه،ازاعتبارصوری)مراجعهبهمتخصصان(استفادهشدوپایاییآنبااستفادهازضریباعتبارمحتواییپرسش

تحلیلداده158/0آلفایکرونباخ برایتجزیهو برآوردشد. نیز، آزمونها بر آزمونعالوه از هایهایتوصیفی،

-استنباطینظیرکولموگروف آزموننمونهتکTاسمیرنوف، نتایجحاصلاز طیفنانلیاستفادهشدهاست. و ای،

نرمال از حاکی اسمیرنوف آزمون نتایج و است آزمون مینمونهتکTبودن نشان ازای یک هیچ اگرچه دهد

دهدرفتارهایشدهنشانمیهایشناساییمؤسسةخاصیتعلقندارند،رفتارهاونگرشدهندگانبهگروهوپاسخ

نبودنشرایطوکمبوددلیلفراهمهادروضعیتمطلوبیقراردارد،امابهشهروندانومیزاناهمیتمحیطبرایآن

فعالیتزیرساخت بیوفیلیکی آگاهیهای و ارزیاها نامطلوب شهروندان بیوفیلیکی رفتارهای زیرا است. شده بی

زیرساخت و هنجارها توسعة و است محل محیط از متأثر شهروندان گرایشطرفدارانةبیوفیلیکی یک با ها

محیطیبرماهیتچندوجهیشهروندیتأثیرگذارخواهدبود.زیست



.90و1شهروندبیوفیلیک،مناطقشهربیوفیلیک،شهرتهران،:هاکلیدواژه

                                                                                                                                                                   
 و کاله بالا تیالوی    ، شالهر تهالران    کالالن  42 و 3موردی: مناطق  ةتبیین الگوی شهروند بیوفیلیک )مطالع»نام  بااست  پژوهشی طرح از مستخرج مقاله این 
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مقدمه
)کارفاگنا جهان برداری بیش از حد از منابع  بهرهو باالی میرف میزان رشد جمعیت و  ةواسط به ،گذشته ةچند دهدر طی 

ها و با  اهمیتی انسان بی ةواسط ه است. در این میان شهرها بهشدطبیعت تخری   ، 4۶9: 0241 و همکاران،

که طبیعت از  طوری به ؛اند وضعیت بدتری قرار گرفتهوسازهای بیش از حد، تراکم باالی جمعیتی و ساختمانی در  ساخت

انتزاعی و کلی تبدیل شده است. این امر باعث شده در زندگی شهری امروزی  ای نسبتاً زندگی شهری جدا و به مقوله

 که با سیستم طبیعی ،زندگی واقعی و سیر تکاملی خود را ةو نحو نیمطبیعت را فقط از روی تیاویر دیجیتالی مشاهده ک

کردن بیش از حد زمان در  صورت طبیعی پرورش ندهیم. صرف درک نکنیم و غذای خود را در شهرها و به ،پیوند است هم

مسکن  ةمنزل به تماشای تلویزیون و رایانه و فضای مجازی، کاهش زمان برای بررسی و اکتشاف طبیعت، کاهش سران

های شهری، کاهش  محیطی و انواع آلودگی مشکالت زیستدر شهر، کمبود گذراندن اوقات فراغت در طبیعت، مسائل و 

 ،تحرکی کودکان وزن، کم و جسمی، اضافه ،های اجتماعی، کاهش سالمتی روحی، روانی تعامالت اجتماعی، افزایش آسی 

عدم تماس شخیی با  ،. از طرفی دیگرستو ... از دیگر پیامدهای قطع ارتباط با طبیعت در شکل جدید از توسعة شهرها

میلی  بی ةحفاظت از طبیعت در یک نوع پیچیدگی در حال کاهش یا چرخ ةعالقگی دربار های طبیعت و بی نواع ناشناختها

شد و شهروندان خواهد های شهری رها  تنوع زیستی در شهرها و حومه ،این امر ة . در نتیج41۶ :4339 )رابرت، قرار دارد

های محیط  تفاوتی نسبت به بحران بیشتری قرار خواهند گرفت و بیبا حذف بیشتر ارتباط شخیی با طبیعت در انزوای 

 آورد. خواهد وجود  ناچار تخری  بیش از حد معمول طبیعت را به زیست به

. تا جایی که در عیر حاضر این اند اختالل و کمبود طبیعت دچاردهد شهرهای ما  این مسائل و مشکالت نشان می

 . اکنون زمان آن 91: 0240 )دانیال و همکاران، روست بشری با آن روبه ةجامع ست کهاترین مسائلی  مشکالت از مهم

های  حل یافتن راه بارةطبیعت در شهرها تالش شود. محققان در ةبرای اصالح و ترمیم و الحاق خالقانکه رسیده است 

کسانی که باید  و چگونگی حل این مسائل بارةدرها  آن ؛ 4130: 0245 )تالی و همکاران، اند کوشیدهپایدار در این زمینه 

ها  . برخی مسئولیت را بر دوش دولتاند پرداختهتجزیه و تحلیل ارائه کرده و به های  مسئول حل این مسائل باشند دیدگاه

  . 0: 0221 جاگیرز، و )ماتی محیطی را دنبال کنند اند تا پایداری زیست قرار داده

 مردم رفتار تغییر آن تضعیف و زیست محیط به رساندن آسی  از اجتناب های حل راه دیگر از از دیدگاه محققان یکی

 و زیست محیط ةمسئل از آگاهی راستا، این در  .09: 433۶پاول،  و کیمیبیتا است )هس گرایانه طبیعت های جنبه برابر در

 )هانفرورد و ولک، است محیطی زیست رفتار و زیست محیط های نگرانی برای شرطی پیش زیست محیط دانش و نگرش

آن  بارةدانش و آگاهی نسبت به محیط و حساسیت و نگرانی در یاهمیت رفتارهای شهروندان با ارتقا زیرا . 0۶4: 4332

توان گفت در  می ،و توسعة طبیعت و محیط شهری خود غیر قابل اغماض است. بنابراین ،و تالش در جهت حفظ، ترمیم

نیازمند  نخستمین اهداف پایداری آن، أمسائل و مشکالت محیط زیستی و ت ةزمین هرگونه تمهیداتی در ةصورت ارائ

 باشیم.  ها می همکاری و تغییرات مهم رفتاری در بین شهروندان و افراد و سپس سازمان

ریزی و طراحی مناظر شهری  های بسیاری برای برنامه شهر بیوفیلیک راه ةریزان شهری مانند بیتلی با ارائ برنامه

و تأثیر تغییرات آن بر سالمتی، محیط زیست، رشد اقتیادی، پایداری،   منظور آوردن طبیعت به درون شهرها نشان داده به

های طبیعی است که  . شهر بیوفیلیک یک شهر همراه با طبیعت فراوان و سیستماند بررسی کرده را و ... ،آوری شهری تاب

ر از طبیعت دارند این نوع از شهرها در قل  خود تنوع زیستی شهری پُ برای شهرنشینان قابل مشاهده و در دسترس است.

: 0244 کنند )بیتلی، و تجربه می ،بینند کنند، می و حیوانات را احساس می ،درختان ،که ساکنان آن طبیعت غنی از گیاهان

های  یه دارد و به راهمحیطی شهروندان تک شدت بر آموزش زیست ترشدن به منظور بیوفیلیک  . کمک به یک شهر به401
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محیطی شهری نیاز خواهد بود  منظور ایجاد تعهد جمعیت شهری به طبیعت و به پرورش رفتار زیست قوی به ةخالقان

ریزی بیوفیلیک به رفتار و عملکرد شهروندان بستگی  توسعة طبیعت و برنامهتوان گفت  می ،بنابراین . 443: 0244 )بیتلی،

کند از اهمیت خاصی  آفرینی می دلیل اینکه در حفاظت و بسط طبیعت در شهر بیوفیلیک نقش دارد و شهروند بیوفیلیک به

ریزی نوین شهری تأثیرگذار  شدت در این نوع از برنامه در مناطق شهری به اوهای  ها و نگرش برخوردار است و فعالیت

ریزی شهری  های کلیدی و مهم برنامه شاخصعنوان  بیوفیلیکی به یها و آگاهی ،ها ها، نگرش جایی که از فعالیت است تا

ر رفتارهای شهروندان بیوفیلیک و تحقق این رفتارها دثر ؤبررسی و شناسایی عوامل م ،شود. بنابراین بیوفیلیک یاد می

 نماید. ضروری می

و نگرش رفتارهای بیوفیلیکی شهروندان و ارزیابی آگاهی  ةدهند حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل شکل ةمطالع

از جمله  42و  3شهر تهران انجام شده است. مناطق  42و  3ها و رفتارهای بیوفیلیکی در مناطق  ها نسبت به فعالیت آن

ها، کمبود فضای سبز و باز و تردد  های شهری در آن خاطر تراکم باالی فعالیت شهر تهران هستند که به ةگان00مناطق 

و ... با حجم انبوهی از مسائل و  ،اختمان و جمعیت، ریزدانگی بافت شهریل نقلیه، تراکم باالی سیبیش از حد وسا

منفی این مسائل  هایحلی برای کاهش اثر رو هستند. در این راستا در مناطق مذکور به راه محیطی روبه مشکالت زیست

ریزان شهری ارائه و  حل نوین و مناسبی است که برنامه ریزی شهری بیوفیلیک راه نیاز است که در این میان برنامه

 ،ریزی داشتن شهروندان بیوفیلیکی متعهد است. از این رو ها و عناصر کلیدی این برنامه . یکی از شاخصاند کردهپیشنهاد 

ریزی  پذیری برنامه و نقش آن در تحقق 42و  3پژوهش حاضر درصدد بررسی سطح تعهد شهروندان بیوفیلیکی در مناطق 

 . بیوفیلیک در این مناطق است

 :در این راستا سؤال اصلی تحقیق به شرح ذیل است

های  و نگرش ،ها های فعالیتی، آگاهی شهر تهران از نظر شاخص 42و  3سطح وضعیت تعهد شهروندان مناطق 

 بیوفیلیکی چگونه است؟

ال  یافته آغاز شده اما غ جدید در سطح کشورهای توسعه عنوان موضوعی نسبتاً ریزی شهر بیوفیلیک به برنامه

ترین  عنوان یکی از کلیدی صورت کامل و جامع مطالعه نشده و در رابطه با شهروند بیوفیلیک به های آن به حوزه

بیشتر مطالعات در نگرفته است. در رابطه با بحث شهروندی نیز  انجامای  های شهر بیوفیلیک تاکنون مطالعه مؤلفه

 شرح زیر است.  که اهم این مطالعات به است شدهمحیطی و اکولوژیکی بررسی  نوعی شهروندی زیست به

به بررسی یک  «شهرسازی بیوفیلیک: بازگشت طبیعت به جوامع و در زندگی ما»با نام پژوهشی در   0223بیتلی )

نتایج پژوهش حاکی از آن  ؛شناخت گیاهان و حیوانات و گیاهان بومی از دانشجویان پرداخته است ةزمین نظرسنجی در

نسبتاً کلی و انتزاعی است و این یک شاخص هشداردهنده از قطع ارتباط ما با  یاست که طبیعت برای بیشتر افراد مفهوم

 .استطبیعت 

 ةپایداری محیطی در شهرها با استفاده از رویکرد شهر بیوفیلیک )مطالع»نام   در پژوهشی با 0241زیاری و همکاران )

ها برای  ها و برنامه عنوان یک رویکرد مکمل در کنار سایر استراتژی از شهرسازی بیوفیلیک به «ر تهران موردی شه

عنوان  ها و شرایط به دهد نهادها و زیرساخت پژوهش نشان می ةکنند. نتیج ترویج پایداری محیطی در شهر تهران یاد می

پذیرند.  های بیوفیلیک ابعاد آسی  نگرش و دانش و فعالیت که درحالی ؛ابعاد بیوفیلیک در پایداری شهر تهران مؤثرند

 دادن اولویت داوطلبانه، های تالش و طبیعت بازسازی در درگیر جمعیت درصد که داد این پژوهش نشان نتایج ،همچنین

 کدهای تیوی  محلی، های دولت توسط آموزش و ،طبیعت از به حفاظت دادن اولویت محیطی، زیست آموزش به

 باشند. می ها شاخص ترین مهم محلی زیستی تنوع برای محلی طرح تیوی  و ریزی برنامه و ،سبز نساختما
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اقتیادی و رفتارهای محیطی  -وضعیت مشارکت اجتماعی»به بررسی   در پژوهشی 0241باقری و همکاران )

ها پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد بین جنسیت و رفتارهای  با هدف تعیین ارتباط بین این شاخص «شهروندان گرگان

. وجود داردمعنادار  ةهل و رفتارهای محیط زیست رابطأمعناداری وجود ندارد. اما بین وضعیت ت ةمحیط زیستی رابط

متوسط نسبت به دیگران  ةشهروندان طبقاست که  آنپژوهش بیانگر  ندر ای ANOVAنتایج حاصل از آزمون  ،همچنین

شهروندان نسبت  ةمسئوالن یاقتیادی بر رفتارها - دهند. و در نهایت اینکه وضعیت اجتماعی به محیط زیست اهمیت می

 به حیط زیست تأثیرگذار است. 

یک نظرسنجی  ةبه ارائ «کند؟ چه چیزی شهروند بیوفیلیک را تعریف می»نام   در پژوهشی با 0241اریک زایدرولت )

علوم و بازرگانی پرداخته  ةآنالین براساس معیارهای مشخص در بین دانشجویان دانشگاه ویکتوریا ولینگتن در دو رشت

وجود دارد. عالوه  C.T.Nثر و قابل توجهی بین معیار شهروندان بیوفیلیک و معیار ؤاست. نتایج حاصل نشان داد ارتباط م

 ند. ربازرگانی قرار دا ةوضعیت بهتری نسبت به دانشجویان رشت علوم در ةدانشجویان رشت ،بر این

مبانینظری
کند  های مختلف درگیر می کشف علمی در رشته ةعلوم شهروندی علم و جامعه را با درگیرکردن اعضای عموم در زمین

توان علوم شهروندی  می . اگرچه 0245 تئوبالد و همکاران،؛ 024۶ و کاسپیرواسکی، کولنبرگ؛ 0241)بوننی و همکاران، 

عنوان ابزاری برای پرداختن به مسائل  طور خاص به های تحقیق اجرا کرد، دانش شهروندان به زمینه ةرا در هم

پوکک و همکاران،  ؛0240نیوزون و همکاران، ؛ 0240 و همکاران، دست آمده است )فورستر محیطی و حفاظت به زیست

ند از: ا مفهوم شهروندی ترکیبی از چند عنیر کلیدی است که عبارت ،ور کلیط به  .0240 زاپپونی و همکاران،؛ 0240

کننده است هم تأثیرپذیر و تحت  اعتقاد به اینکه شهروند کسی است که هم تأثیرگذار و تعیین ؛مشارکت در امور اجتماعی

 اسکات، و سون)الو داشتن حقوق و مسئولیت ؛های اجتماعی پذیرش ارزش ؛متضمن داشتن احساس هویت ؛حکومت

به  . . مارشال معتقد است هر شهروندی ضمن اینکه از حقوقی برخوردار است باید وظایفی نیز بر عهده بگیرد1: 0220

 ة . در جامع503: 0224 شود )استریجبوس، نیز شامل می هایی را هر موقعیت اعطاشده حقوق و مسئولیت ،عبارت دیگر

شناسی محیط زیست شهروند محیط  شود و در علم جامعه کید میأکننده ت رفپایدار بر نقش شهروند بیش از یک نقش می

محیط  رفتار آگاه از زیست ،از این رو  .15: 0221 زیستی در کنار شهروندی مدنی مطرح است )برکوییتز و همکاران،

ت با توانمندسازی  . علم شهروندی محیط زیس400: 0223)هامفریز،  شود عنوان یک وظیفه برای همه درنظر گرفته می به

هایی را  فرصت ،اول :مهم نقش داشته باشد ةتواند در تحقق اهداف سه حوز مردم برای پرداختن به تحقیقات علمی می

کند  ویژه حفاظت از طبیعت فراهم می و سیاست به ،های جدید برای علم، جامعه، مدیریت برای ایجاد دانش و بینش

تواند به یادگیری درمورد علم و  می ،دوم ؛ 0240 ویز و همکاران، ؛0241 دانیلزن و همکاران، ؛024۶ )چاندلر و همکاران،

ها و نیز سواد علمی  ها جدید است کس  کنند و مهارت توانند دانشی را که برای آن محیط زیست کمک کند. زیرا افراد می

بوننی و همکاران،  ؛024۶ )بال و همکاران، رنددست آو های علمی شهروندان به و محیطی را از طریق مشارکت در پروژه

کردن فرصت برای مشارکت مدنی و  تواند با فراهم سوم، دانش شهروندان می ؛ 0240، همکاران فورستر و؛ 0241

 )دیلون و همکاران، کندگیری شهروندان را توانمند  های مربوط به سیاست و فرایندهای تیمیم مشارکت افراد در بحث

پتانسیل ادغام این سه مؤلفه، علم شهروندی در  ئة . با ارا0249 تریمبل و برکیس، ؛0240 و همکاران،جوردن  ؛024۶

 گیرد.  و مشارکت مدنی قرار می ،سطح مشترک علم و دانش، یادگیری
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های  گزین شهروندی را برای پرداختن به حل چالش های جای   مدل0242) محققان مختلف مانند دوبسون

تر و  ای عمیق اند. این به معنای مشارکت شهروندان به شیوه محیطی پیشنهاد کرده سعة پایداری زیستمحیطی و تو زیست

حل موقت.  ها در جهت تغییرات محیط زیستی درازمدت است نه راه های آن دادن به افراد برای عمل براساس ارزش انگیزه

کنند که مفهوم  محققان استدالل می ،ر این راستامحیطی نیازمند مشارکت فعال شهروندان است. د پایداری زیست زیرا

آورد  کند و سبک زندگی و نگرش به گفتمان شهروندی را به ارمغان می شهروندی از توسعة پایدار جهانی حمایت می

  . 90: 0241 )ترزا،

محیطی به  اند. مفهوم شهروند زیست محیطی و اکولوژیکی پرداخته تاکنون محققان به معرفی دو نوع شهروند زیست

کند.  محیطی را روشن می ةثر و ضروری بر رفتارهای آگاهانؤتوسعة پایدار ارتباط دارد. زیرا این دیدگاه عوامل م ةحوز

محیطی آگاهی بیشتری داشته باشد و در  منظم الزم است از مشکالت زیست ةمحیطی از طریق یک شیو شهروند زیست

تنها تعهدات نسبت به  عالوه بر این، شهروند نه ،ین نوع شهروندینتیجه بیش از حد مسئول محیط زیست است. در ا

 . رفتار شهروندی محیط زیستی به معنای داشتن انگیزه، اعتماد به 4: 0229جامعه، بلکه حقوق را نیز داراست )هورتون، 

و سواد محیط زیستی و توانایی برای قراردادن تعلیمات مدنی فردی  ،های فردی، معرفت کاربردی و آگاهی از ارزش ،نفس

 فقدان مانند نامساعد، زیست  . این شیوه از شهروندی محیط001: 0225 در عمل و اقدام است )برکوییتز و همکاران،

: 0229)هورتون،  کند می متیل قومیت و ،جنسیت طبقه، سیاست مانند مسائلی به را کار، نامساعد شرایط یا تمیز هوای

: 0229عمومی قرار دارد )دوبسون،  ةدر حوز شهروند محیط زیستی به رویکرد لیبرال اشاره دارد که منحیراً ،بنابراین  .0

نقد قلمروی تعریف  ةعنوان شکل شهروندی فراجهانی و براساس اید را به   . در تعریف شهروند اکولوژیکی دابسون آن90

مفهومی  ؛های غیرقراردادی مواجه است با مسئولیت  . این مفهوم از رفتار شهروندی13: 0242کند )دوبسون،  می

پژوهش حاضر نیز درصدد است تا   .409: 0223)هامفریز،  شناختی است های بوم غیرسرزمینی و مبتنی بر مفهوم پدیده

ریزی شهری بیوفیلیک به معرفی شهروند بیوفیلیک  گرفته درمورد مفهوم شهروندی و برنامه انجامهای  براساس بررسی

 شهروند بیوفیلیک یکی از معیارهای اساسی شهر بیوفیلیک است.  ؛ازدبپرد

ظهور پیدا  آینده شهرهای دهی سازمان و طراحی چگونگی برای کننده قانع دیدگاه یک عنوان به بیوفیلیک شهر مفهوم

به  یونانی ةکلم یک اصل در «بیوفیلیا»  . اصطالح0240: 0244 است )بیتلی، استوار «بیوفیلیا» بینش ةپای بر کرده و

 از ناشی عواق  که است ،اجتماعی شناس روان ،فروم پیشگام آن اریک ؛زندگی است های سیستم و زندگی به عشق معنی

 )ویلسون، شد محبوب ویلسون ادوارد توسط بیوفیلیا  . اصطالح43۶1 است )فروم، کرده درک را طبیعت از دوربودن

طبیعی و دیگر موجودات زنده معنی کرده است  جهان با انسان ژنتیکی و ذاتی ویلسون بیوفیلیا را وابستگی  .4311

 . ایشان 0249 کار برده است )بیتلی و نیومن،  . بیتلی نیز این ایده را برای شهرها به0244 ؛ بیتلی،4311 )ویلسون،

 های نگرش بلکه نند،ک می فراهم طبیعت به را شهروندان ةروزان نیاز تنها نه بیوفیلیک شهرهای که کنند می استدالل

 در اصول ترین اصلی از یکی آن از حفاظت و طبیعت به ورزیدن د. عشقنبخش می بهبود نیز را شهروندان دانش و محیطی

 اما الزم در شهر بیوفیلیک است، یک شرط فراوان طبیعت حضور . 0249 )زیاری و همکاران، است بیوفیلیک شهرهای

و حفاظت از شهر بیوفیلیک نیز به  ،است. وجود شهروندان در ایجاد، توسعه مهم «بیو» ةانداز به «فیلیک» و نیست کافی

های محیط زیست موج  آگاهی در خیوص اکولوژی  مشارکت در برنامهکه است  بر آنبیتلی  .همان اندازه مهم است

های مربوط به شهر  ترین موضوعات در مباحث و پژوهش یکی از گسترده ،واقع  . به09: 0240 شود )بیتلی، شهری می

 ،رو  بیوفیلیک، تربیت و بارآوردن شهروند بیوفیلیک است که بتواند به بهبود و توسعة شهر بیوفیلیک کمک کند. از این

رود تا با استفاده  مار میش عنوان یکی از معیارهای اصلی آن نیز به یک الزام ضروری برای ایجاد شهرهای بیوفیلیک که به
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 از شهروندان حد چه تا اینکه جمله از آن بتوان گفت یک شهر تا چد بیوفیلیکی است حضور شهروند بیوفیلیک است. از

برند. یک شاخص بسیار مهم این است  کنند سود می می صرف در فضای بیرون که ساعاتی میزان نزدیکی به طبیعت و

 شهر یک این، بر دهند. عالوه یعت نزدیک به خود آگاهی دارند و به آن اهمیت میکه ساکنان تا چه حد درمورد طب

 پرندگان، تماشای روی، پیاده مانند مشارکت دارند، طبیعت ةتجرب در فعال طور به در آن ساکنان که است شهری بیوفیلیک

 شهروند این، بر عالوه. دیگر های فعالیت از تالش در راستای زراعت شهری و بسیاری و ،باغبانی کردن به آسمان، نگاه

 ساکنان بیوفیلیک، شهرهای در. خود اطراف طبیعت از مراقبت و مشارکت در احیا برایدارد  فراوانی های فرصت بیوفیلیک

 طبیعت این با مهم عاطفی ارتباط و پیرامون خود طبیعت از مراقبت و ،بردن لذت یادگیری، در فعاالنه و مستقیم طور به

توانند از طریق ترکیبی از  شهرهای بیوفیلیک میکه است  بر آن . بیتلی 9990: 0249 دارند )بیتلی و نیومن، مشارکت

ها،  های حکومت های ساکنان، دانش و آگاهی شهروندان و اولویت ها، تعهدات و فعالیت شرایط فیزیکی و زیرساخت

های شهر  آید فهرستی از شاخص شوند. آنچه در ادامه می ها و مقامات نسبت به محیط، توصیف و تشخیص داده سازمان

 بیوفیلیک است که توسط بیتلی ارائه شده است.
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 اند هایی که در شهر فعال کنند و تعداد چنین سازمان فضای باز فعالیت میهای در  یا سازمان ،ها . درصد جمعیتی که در طبیعت، کلوب0-4
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 ها از محیط زیست شهری  و همچنین تعداد مطلق آن
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 های عمومی  و باغ ،ها پردازند )شامل باغداری در بالکن، پشت بام داری می طور فعال به کارهای باغ . درصد ساکنانی که به0-1
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 های متداول گیاهان و جانوران بومی را تشخیص دهند توانند گونه . درصد جمعیتی که می9-4

آزمایش که توسط یک پرسشگر با استفاده از سؤال پرسیدن یا  طوری جهان طبیعی اطراف خود کنجکاوند )به ة. تعداد ساکنانی که دربار9-0
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 تنوع زیستی محلیبا اجرایی  ةراهبردی یا یک برنام ة. تیوی  یک برنام1-4
 شناسی تاریخ طبیعت فعال یا یک باغ گیاه ةهای حامی بیوفیلیک محلی، مانند وجود یک موز ن. تعداد سازما1-0

 محیطی شده به آموزش زیست دادههای   لویتو. ا1-9
 های مربوطه اختیاص یافته است و فعالیت ،محلی که برای حفاظت از طبیعت، تفریح و سرگرمی، آموزش و پرورش ة. درصد بودج1-1

 آزمایشی و ابتکاری بیوفیلیکی که مورد حمایت واقع شده است یها . تعداد پروژه1-5

5099،؛بیتلی5093بیتلیونیومن،خذ:أم

شهرها و  یبرای احیاشدن  مانند داوطل  دارد،ها و رفتارهای محیط زیستی نشان از تعهد یک شهروند بیوفیلیک  فعالیت

های جانوری  اطالعات درمورد گونه ةکنند عنوان جمع عنوان یک پژوهشگر شهری به کردن به کاشت درختان در محله، خدمت

... . این عوامل به تعمیق و تقویت مهم  تاریخ طبیعی محلی و ةگیاهان موز کردن به مجموعه های زیستی، اضافه و تنوع

اجتماع و حفظ طبیعت و پایداری محیط زیست محل خواهد انجامید. دارابودن شهرهای بیوفیلیک از شهروند بیوفیلیکی 
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تنوع زیستی، مشارکت در های  ، آشنایی با گونهآن ةو ترمیم و توسعاز طبیعت مستلزم این است که شهروندان به حفاظت 

اهمیت قائل شوند.  هها و توسع ... به اندازة سایر پیشرفت و ،های طبیعی، گذراندن اوقات فراغت در محیط طبیعی فعالیت

 ،رو  اجباری. از این ةها و وظایف در این نوع از شهروندی داوطلبانه خواهد بود نه وظیف ضمن اینکه بسیاری از مسئولیت

 نیز همانند سایر شهروندان هم دارای مسئولیت و وظایف و هم دارای حقوق و انتظارات خواهد بود.  شهروند بیوفیلیک

د: کرگونه تعریف  توان شهروند بیوفیلیک را این می ،شده و مطال  مذکور های تعریفدبراساس استاندار ،بدین ترتی 

های  و فرصت ،ها، اقدامات شود که از طریق برنامه شهر بیوفیلیک گفته می ةشهروند بیوفیلیک به آن فرد از جامع

BioBlitzشده توسط شهر بیوفیلیک یا مشارکت در  فراهم
صورت داوطلبانه برای هدایت، حفاظت، و توسعة طبیعت  و به 4

تجربه  ت را مستقیماًآور بیولوژیکی، طبیع بردن از محیط اعجاب ضمن لذت ،کند تا در مقیاس محلی و جهانی تالش می

کردن در  بردن و مشارکت طور فعاالنه به دنبال جل  و تحریک شهروندان برای لذت کند. در این راستا شهر بیوفیلیک به

 مراقبت از طبیعت است.

روشتحقیق
استفاده ها با  گردآوری داده ةتحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. شیو - محتوا و روش توصیفی ةپژوهش حاضر از حیط

نامه است. در  ها پرسش آوری داده با توجه به ماهیت پژوهش ابزار جمع ،ای و میدانی است. عالوه بر این از روش کتابخانه

های جهانی شهر بیوفیلیک  گرفته در بستر مقاالت و ادبیات نظری شاخص انجامهای  با بررسی نخستاین پژوهش 

ندان )شامل دو شاخص اصلی شهر بیوفیلیک تحت عنوان های مربوط به بخش شهرو شناسایی و سپس شاخص

نامه  منظور سنجش روایی پرسش سازی شد. به های بیوفیلیکی  احیا و بومی ها و آگاهی های بیوفیلیکی و نگرش فعالیت

 نفر از متخییان  بهره گرفته شدهبیست ها از روش روایی صوری )مراجعه به  شدن شاخص بودن و بومی دلیل عملیاتی به

نامه در راستای پاسخ به سؤاالت تحقیق است. برای سنجش  است که نتایج حاصل از آن متضمن محتوای منظم پرسش

نامه  نامه برای مجموع سؤاالت پرسش نامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. ضری  پایایی پرسش پایایی پرسش

های  باالیی جهت سنجش سؤاالت مربوط به شاخص محاسبه شده است که حاکی از همسازی درونی 101/2برابر با 

نشان داده شده است که شامل دو  4آمده از این فرایند در جدول  دست ههای نهایی ب شهروند بیوفیلیک است. شاخص

 د.شزیرشاخص بوده که با مقیاس لیکرت تنظیم  49شاخص اصلی و 

گیری تیادفی از  ست که با استفاده از نمونها شهر تهران 42و  3آماری پژوهش شهروندان ساکن در مناطق  ةجامع

نفر براساس فرمول کوکران  919، در مجموع تعداد 42نفر ساکن در منطقة  900445و  3نفر ساکن در منطقة  401093

نفر در  452و  42نفر در منطقة  022آماری  ةآماری انتخاب شدند. در این پژوهش با توجه به حجم جامع ةعنوان نمون به

منظور تحلیل سؤاالت در کنار  صورت تیادفی انتخاب شدند. به نفر تقلیل داده شد که به 952و تعداد نمونه به  3 منطقة

بررسی رابطه برای طیف نانلی  و ای،  نمونه ف، تی تکواسمیرن -استفاده از آمار توصیفی، از آمار استنباطی )کولموگروف

های پژوهش مورد مطالعه را  شاخص 0استفاده شده است. جدول  میان متغیرهای مختلف و رفتار شهروندی بیوفیلیک

 دهد. نشان می

                                                                                                                                                                   
 دانشمندان، یها هگرو. استشده  مشخص منطقه یک در زنده یها هگون همة ثبت برای تالش که در است بیولوژیکی بر نظارت فشرده ةدور یک .4

 برای عمومی بخش یک. دهند می انجام را فشرده ةمطالع یک  ساعت 01 معموالً مثال، عنوان به) مستمر زمانی ةدور یک در داوطلبان و ،گرایان طبیعت

 اغل  BioBlitzes این عمومی، مشارکت بیشتر تشویق برای. مند شوند عالقه زیستی تنوع به  مردم که است این هدف .دارد وجود BioBlitzes از بسیاری

 .دنشو می داری نگه شهرها به نزدیک طبیعت ذخایر یا شهری های پارک در
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هایپژوهشموردمطالعه.شاخص5جدول

هازیرشاخصشاخص

ت
الی
فع

 
ی
یک
فیل
یو
ی ب
ها

 

 اهمیت به فضاهای بکر محیط زندگی  

 ها آن پیگیریو  حساسیت نسبت به مسائل و مشکالت محیط زیست محل

 های عمومی   داری در بالکن، حیاط منزل، باغ داری خانگی )نظیر باغ کارهای باغمیزان فعالیت در 

 میزان وجود گل طبیعی یا درخت در محل سکونت

 های زراعتی و کشاورزی شهری کس  درآمد از فعالیت

 داری و بازسازی محیط طبیعی  فعالیت در حفظ و نگه

 یعی شهریهای طب میزان گذراندن اوقات فراغت در محیط

 مشارکت در حفظ و ترمیم فضای سبز منزل با سایر همسایگان

ش
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ن

 
ی
اه
 آگ
هاو
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ی
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ب

 

 های گیاهی بومی محیط  میزان آشنایی با گونه

 های گیاهی محیط بومی میزان آشنایی با کاربرد گونه

 مندی به کاشت درخت و فضای سبز در منزل یا محیط  میزان عالقه

 های گیاهی یا جانوری   میزان کنجکاوبودن نسبت به محیط )درمورد گونه

 های زیستی محیط نظیر پرندگان، حیوانات، و ... آشنایی با تنوع گونه

خذ:نگارندگانأم

موردمطالعهۀمحدود
 54دقیقه تا  40درجه و  54عرض شمالی و  ةدقیق 11درجه و  95دقیقه تا  95درجه و  95شهر تهران از لحاظ مکانی در  

های البرز گسترده شده است. تهران بیست و پنجمین شهر  کوه های جنوبی رشته طول شرقی در دامنه ةدقیق 99درجه و 

و  ،ناحیه 491منطقه،  00شهر تهران به  ،آید. طبق طرح تفییلی شمار می رتراکم جهان بهرجمعیت و بیستمین شهر پُپُ

که در  ،3. منطقة استشهر تهران  کالن 42و  3این پژوهش مناطق  ةمورد مطالع ةقسیم شده است. محدودمحله ت 901

 ،4935محله است. براساس سرشماری عمومی و نفوس مسکن سال  1ناحیه و  0دارای  ،دهشغرب شهر تهران واقع 

و در مرکز شهر تهران قرار  3منطقة  که از لحاظ موقعیت در شرق ،نیز 42نفر است. منطقة  401093جمعیت این منطقه 

نفر و با بافت  900445هکتار و  140این منطقه با مساحتی در حدود  .ترین مناطق تهران است یکی از قدیمی ،دارد

های بیوفیلیک موجود در این  گانه تهران است. از جمله شاخص00ترین منطقه در میان مناطق  رتراکمریزدانگی که دارد پُ

بهمن است. این منطقه از نظر  00 و های رضوان، چنار، مراکز فرهنگسرای چون محیط زیست، پارک فته ةمنطقه موز

نفر یک پارک و به  3122یعنی برای هر  ؛مترمربع است 9.0آن  ةفضای سبز یکی از فقیرترین مناطق تهران است و سران

موقعیت جغرافیایی که دارند و  ةواسط ور بههکتار یک بوستان وجود دارد. در حال حاضر مناطق مذک 05عبارتی در هر 

محیطی همچون  های زیست آلودگی ةغربی شهر تهران با مشکالت جدی در زمین ةدلیل پل ارتباطی و گذرگاه دهان به

ل ی. این امر بیشتر ناشی از تردد بیش از حد وساسترو کالبدی روبه - های بیری آلودگی هوا و آلودگی صوتی، آلودگی

رغم وجود این مسائل، این مناطق با کمترین  به ،موتوری و تراکم ساختمانی و جمعیتی در این مناطق است که ةنقلی

تداوم این امر موج  تشدید این مسائل خواهد شد. شکل زیر موقعیت جغرافیایی منطقة  .فضای سبز و باز نیز مواجه است

 دهد. شهر تهران را در کشور و شهر تهران نشان می 42و  3
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وشهرتهران،موردمطالعهدرکشور،استانۀ.موقعیتمحدود9شکل

هابحثویافته
های مورد بررسی نتایج در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه  نامه در راستای شاخص گذاری پرسش پس از توزیع و نمره

 شود. ها پرداخته می د که در زیر به شرح آنشو تحلیل 

درصد 42درصد مرد هستند و 50گویان زن و  درصد از پاسخ11دهد  صیفی پژوهش نشان میهای تو های آزمون یافته

 ،۶5-15درصد در گروه سنی 11، 15-95درصد در گروه سنی 91، 95-05درصد در گروه سنی 90، 05-45در گروه سنی 

و  ،درصد کارشناسی90درصد دیپلم، 0۶درصد زیر دیپلم، 41باشند. از نظر تحییالت نیز  سال می ۶5درصد باالی ۶و 

 اند.  درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر بوده01

میزاناهمیتشهروندیبیوفیلیک

دهد.  های شهروند بیوفیلیک را نشان می گویان نسبت به اظهاراتشان درخیوص شاخص توزیع فراوانی پاسخ 9جدول 

 اند. کدگذاری شده X13تا  X1صورت  ه بهگویه درنظر گرفته شد ک 49های مورد ارزیابی نیز به تعداد  شاخص

ونگرشبیوفیلیک،هاتهایآگاهی،فعالیگویاننسبتبهشاخص.درصدفراوانیپاسخ3جدول

خیلیزیادزیادمتوسطکمخیلیکمهاگویه

X1 - - 41% 52% 9۶% 

X2 1% 00% 10% 00% ۶% 

X3 3% 45% 44% 42% 5% 

X4 1% 92% 9۶% 4۶% 42% 

X5 3۶% - 0% - 0% 

X6 41% 41% 11% 41% ۶% 

X7 42% 00% 01% 0۶% 41% 

X8 42% 0۶% 9۶% 00% ۶% 

X9 01% 91% 01% 1% 0% 

X10 92% 52% 40% 1% 1% 

X11 1% ۶% 10% 02% 01% 

X12 1% 41% 1۶% 01% 1% 

X13 01% 01% 12% ۶% 0% 
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ترتی  در سطح  درصد به52با  x10و  x1های  درصد در سطح خیلی کم و گویه3۶با  x5دهد گویة  نشان می 9جدول 

ها و  گویان نسبت به فعالیت اند. بررسی وضعیت توزیع فراوانی پاسخ خود اختیاص داده زیاد و کم بیشترین درصد را به

شهر  42و  3د شهروندان مناطق ده عد شناختی شهروندی بیوفیلیکی در جدول باال نشان میرفتارهای بیوفیلیکی و در بُ

های بیوفیلیک در وضعیت  ها و آگاهی تهران نسبت به مسائل محیط زیست حساس و از نظر فعالیتی نسبت به نگرش

 بهتری قرار دارند.

ها از  بودن توزیع یافته برای آزمون نرمال ، نخستدر این پژوهش برای تجزیه و تحلیل درست استنباطی پژوهش

های آماری استفاده شده است.  ها در تعیین آزمون ترین مالک عنوان یکی از مهم ف بهواسمیرن  - فآزمون کولموگرو

 دهد. نتایج حاصل از این آزمون را نشان می 1جدول 

شهروندبیوفیلیکۀبودننمربرایبررسینرمالنوفاسمیر-.آزمونکولموگروف8جدول

p Zاسمیرنوف-کولموگروف متغیر میانگین انحرافاستاندارد

 شهروند بیوفیلیک 21/9۶ 51/0 211/2 022/2
 

های مورد بررسی  اسمیرنوف برای شاخص - داد آزمون کولموگروف برون ،شود  مشاهده می 1که در جدول  گونه همان

وجود  های ناپارامتریک شده دارای توزع نرمالی است و امکان استفاده از آزمون شاخص بررسی ،معنادار است. بنابراین

 های پارامتریک استفاده کرد.  توان از تحلیل می ،از این رو .ندارد

دلیل اینکه  ها استفاده شده است. به سنجش پرسش برایای  نمونه تک Tدر این پژوهش از آزمون پارامتریک  ،بنابراین

 دهد. ون را نشان میمقادیر آزم 5د. جدول شمقایسه  سهنتایج با میانگین فرضی  ،نامه دارای پنج سطح بود پرسش

تفاوت  25/2تر از  و سطح خطای کوچک 35/2دهد با اطمینان  نشان می 5ای در جدول  نمونه تک Tمقادیر آزمون 

داری بین دو میانگین واقعی و مفروض وجود ندارد. ضمن آنکه، براساس نتایج این جدول، مقدار میانگین  آماری معنی

های شهروندان از  میانگین رفتارها و فعالیت ،کلی طور به ،بنابراین .ابعاد از مقدار میانگین مفروض باالتر است همةواقعی 

شهر تهران دارای  42و  3توان گفت ساکنان مناطق  پس می .های بیوفیلیکی باالتر از میانگین است نظر شاخص

 .اند های رفتار شهروندی بیوفیلیکی ویژگی

 های مورد بررسی پژوهش آمده است. گویه ةای به تفکیک هم نمونه تک Tحاصل از تحلیل آزمون  نتایج ۶در جدول 

های مربوط به مقدار تعهد و  ای حاصل از تحلیل داده نمونه دهد، نتایج آزمون تی تک نشان می ۶که جدول  گونه همان

های بیوفیلیک بیانگر آن است  ها و آگاهی های بیوفیلیکی و نگرش های شاخص فعالیت رفتار شهروند بیوفیلیک در گویه

 درصد35  و در مجموع از نظر آماری با اطمینان sig<0/05است ) 25/2گویه کمتر از  ۶  در sigکه سطح معناداری )

   بیشتر است.=9M0از میانگین فرضی ) 40و ، 44، 0، 4 ةهای شمار آمده برای زیرشاخص دست های به میانگین

د که براساس آن مقدار توجه به رفتار شعنوان شاخص مقایسه استفاده  ش از طیف نانلی بهدر این پژوه ،درنهایت

ای )کامالً نامطلوب، نامطلوب،  درجه شده بر مبنای طیف پنج های بررسی شهروند بیوفیلیک برای هر یک از شاخص

ارزش عددی طیف  0در جدول  .شدطیف ارزیابی  ةمیانگین با دامن ةو کامالً مطلوب  براساس مقایس ،متوسط، مطلوب

 آورده شده است.

تهران90و1ایبرایسنجشوضعیترفتارشهروندیبیوفیلیکیدرمناطقنمونهتکtتحلیل.2جدول

tpمعیارۀنمرانحرافاستانداردمیانگینمتغیر
 222/2 311/92 9 51/0 21/9۶ شهروند بیوفیلیک
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 شهروندیبیوفیلیکیرفتارهایاینمونهتکTتحلیل.9جدول

tpمعیارۀنمرانحرافاستانداردمیانگینهاشاخص
X1 00/1 ۶03/2 9 021/40 222/2 

X2 3۶/0 223/4 9 012/2- 012/2 

X3 01/0 053/4 9 1۶4/4- 452/2 

X4 32/0 239/4 9 ۶10/2- 504/2 

X5 40/4 ۶00/2 9 439/04- 222/2 

X6 12/0 405/4 9 050/4- 045/2 

X7 40/9 02۶/4 9 021/2 115/2 

X8 11/0 2۶0/4 9 033/2- 101/2 

X9 0۶/0 31۶/2 9 921/5- 222/2 

X10 20/0 303/2 9 200/0- 222/2 

X11 ۶0/9 21۶/4 9 290/1 222/2 

X12 42/9 245/4 9 ۶30/2 113/2 

X13 92/0 245/4 9 10۶/1- 222/2 

.تعیینارزشعددیطیف9جدول

کامالًمطلوبمطلوبمتوسطنامطلوبکامالًنامطلوب

4-2 0-4 9-0 1-9 5-1 

 

در سطح کامالً  ،باشد 4-2ای بین  شود، چنانچه میانگین گویه یا مؤلفه که از جدول فوق استنباط می گونه همان

 5-1و چنانچه در سطح  ،در سطح مطلوب 1-9در سطح متوسط، بین  9-0در سطح نامطلوب، بین  0-4نامطلوب، بین 

طیف نانلی را نشان  ةی با دامنیها های گویه میانگین ةمقایس 3. جدول شود در سطح کامالً مطلوب ارزیابی می ،باشد

 دهد.  می

هایموردبررسیپژوهش.تعیینارزشعددیطیفگویه1 جدول

کامالًمطلوبمطلوبمتوسطنامطلوبکامالًنامطلوب

- 5 0- 9- 1- ۶- 1- 3- 42- 49 0-44-40 4 

 

اما در این  .دشوتواند بررسی و سنجش  محیطی عوامل و معیارهای زیادی می در تبیین تحلیل رفتار شهروندی زیست

های استاندارد جهانی به  با توجه به مبانی نظری و شاخص ،که مربوط به سنجش رفتار شهروند بیوفیلیک است ،پژوهش

با توجه به  ،ها شده است که در تبیین تحلیل این شاخصهای فعالیتی و نگرشی بیوفیلیکی شهروندان پرداخته  شاخص

توان این گونه استنباط کرد که شهروندان بسته به ماهیت محیط خود از تعهدات و رفتارهای  می ،های فوق آزمون

 برخوردارها نسبت به محیط زیست پیرامون خود از سطح باالیی  بیوفیلیکی برخوردارند. زیرا میزان اهمیت و حساسیت آن

آنجا که محیط از نظر فضای بیوفیلیکی در وضعیت نامناسبی  دانند. اما از و حفاظت از محیط را از وظایف خود می است

و درواقع رفتار بیوفیلیکی شهروندان بیشتر بر حس  رد گذا میر رفتار بیوفیلیکی شهروندان نیز تأثیر داین امر  ،قرار دارد

دلیل  شود. زیرا در این محیط به و ... تعیین می ،مندی الت محیط، عالقههای حساسیت نسبت به مسائل و مشک مؤلفه

گونه اذعان  توان این می .اند با فضاهای بیوفیلیکی ارتباط برقرار کنند های بیوفیلیکی شهروندان نتوانسته زیرساختفقدان 

و حساسیت نسبت به مسائل و ها از جمله اهمیت به فضاهای محیط بکر طبیعی  از رفتارهای مفید آنبسیاری که کرد 

 ،باال مشخص است های طورکه از جدول هاست. همان های بیوفیلیکی آن  مشکالت محیط زیست متأثر از رفتار و نگرش
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های  دهد زیرساخت این امر نشان می .کس  درآمد از فضاهای بیوفیلیکی در محل است ةکمترین تأثیر مربوط به مؤلف

یف است و محیط شرایط الزم را برای این مؤلفه فراهم نکرده است تا شهروندان بتوانند شدت ضع هموجود در این مناطق ب

توان گفت بیشتر کارکردها و رفتارها به صورتی از پیش تعیین شده  می ،رو  از این فرصت به نحو مفید استفاده کنند. از این

ر دکه البته است یری بسیار پایینی برخوردار پذ هاست و محیط نیز در این زمینه از انعطاف ها و نگرش و حاصل آگاهی

 های بیوفیلیک شهروندان بسیار تأثیرگذار است. ها و فعالیت  نگرش

گیرینتیجه
ها  ترین سکونتگاه بشری، دارای ماهیت پویا و همواره در حال تغییر و تحول است. از بین رفتن ارزش عنوان بزرگ به ،شهر

ای  هنگام رشد و توسعة فیزیکی شهر پدیده های طبیعی موجود در شهر یا پیرامون آن به های زیستی و سینک و تنوع

رفتار  زیراهمانی با محیط است.  وجود شهروندان با حس هویت و این طبیعی است. در این راستا اجتناب از این امر مستلزم

زیست   تواند در جهت حفظ محیط ر این محیط دارد. این رفتارها میدمحیط شهری خود بیشترین تأثیر را  باشهروندان 

ها،  فعالیتمحیط زیست شود. در این میان رشد و تقویت رفتن شهر عمل کند یا برعکس، موج  تخری  و از بین 

پذیری هدفمند شهروندان در برابر مسائل محیط زیستی و طبیعت محلی مستلزم داشتن نگرش  و مسئولیت ،رفتارها

ها نشان  هاست. بررسی بودن شرایط محیط و زیرساخت های الزم در این زمینه و همچنین فراهم محیطی و آموزش زیست

های شهروندان متفاوت است. عوامل  بیوفیلیکی براساس ویژگیمحیطی و  دهد میزان داشتن تعهد و رفتار زیست می

تواند در آن  ها، عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتیادی و محیطی و ... می مختلفی نظیر سطح تحییالت، میزان آگاهی

نقش شهروندانی تحت عنوان  ةمحیطی به معرفی و ارائ دخیل باشد. تاکنون محققان بسیاری در جهت پایداری زیست

این پژوهش نیز به معرفی شهروند جدید در لوای در اند.  و ... پرداخته «محیطی و اکولوژیکی هروندی زیستش»

. در این راستا به بررسی وضعیت سطح تعهدی شدپرداخته  «شهروند بیوفیلیک»با نام ریزی شهری نوین بیوفیلیک  برنامه

. با شدمحیطی و تراکم باالی این مسائل پرداخته  ئل زیستشهر تهران با توجه به حادبودن مسا 42و  3شهروندان منطقة 

مین أهای دولتی در راستای ت توجهی نهادها و ارگان های بیوفیلیکی و کم توجه به کمبود فضاهای سبز و زیرساخت

محیطی نقش و رسالت شهروندان در جهت کاهش و رفع مسائل بدیهی و دوچندان است. در این پژوهش  نیازهای زیست

های شهر بیوفیلیک به بررسی  ها و آگاهی ها و نگرش های جهانی مربوط به فعالیت سازی شاخص براساس بومی شدسعی 

 49طی فرایندی  ،های شهروندان در این مناطق پرداخته شود. بر همین اساس و سنجش سطح وضعیت تعهدات و فعالیت

ها  ند. نتایج آزمونشدسنجش  spssافزار  اده از نرمهای استنباطی با استف از طی مراحل آزمون پسد و شگویه انتخاب 

ها  در وضعیت مطلوب قرار دارد. در طی بررسی 01/9های بیوفیلیکی با میانگین  نشان داد سطح کلی وضعیت فعالیت

باالترین  1با میانگین  ،میزان اهمیت محیط بکر طبیعی برای شهروندان است دهندة که نشان ،4 ةشمار ةد گویشمشخص 

با  ،های بیوفیلیکی است که مربوط به میزان کس  درآمد از فعالیت ،5 ةشمار ةه را به خود اختیاص داده است و گوینمر

نسبت به محیط  توان نتیجه گرفت که شهروندان اساساً مل در این دو مورد میأکمترین نمره را کس  کرد. با ت 4میانگین 

ن به مسئوال یتوجه بیها و  رزند. اما کمبود امکانات و زیرساختو خود حساسیت دارند و به محیط زیست خود عشق می

گیری را داشته  راحتی نتوانند از محیط خود حداکثر بهره ده تا شهروندان بهشکردن شرایط برای این موضوع موج   فراهم

آنان در وضعیت  یها های بیوفیلیکی و میزان آگاهی ده تا سطح وضعیت سنجش فعالیتشباشند. همین امر باعث 

یک گویه )اهمیت به فضاهای بکر محیط  فقطد شکه با بررسی طیف نانلی مشخص  ای گونه به ؛نامطلوبی قرار گیرد

های طبیعی شهری، میزان  و سه گویه )میزان گذراندن اوقات فراغت در محیط داردزندگی  در سطح کامالً مطلوب قرار 
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های گیاهی یا  منزل یا محیط، میزان کنجکاوبودن به محیط )درمورد گونهمندی به کاشت درخت و فضای سبز در  هعالق

که در سطح  ،های زراعتی و کشاورزی شهری مد از فعالیتآکس  در ةجز گوی هو بقرار دارد جانوری   در سطح مطلوب 

نتیجه گرفت که شهروندان صورت کلی   توان به می ،در سطح متوسطی قرار دارند. بنابراین ها سایر گویه ،نامطلوب قرار دارد

ن نشان ئشواهد و قرا زیرا ،دکربودن شرایط الزم برای اجرای رفتار بیوفیلیکی اقدام به عمل خواهند  در صورت فراهم

 جرایمند به ا دانند و عالقه دهد شهروندان این مناطق خود را مسئول حفاظت و توسعة طبیعت در محل می می

با توجه به ماهیت بیوفیلیکی  ،منظور ایجاد و توسعة شهر بیوفیلیک شود به  پیشنهاد می ،ن رو. از ایاند های بیوفیلیکی فعالیت

های  ها و تعهدات و آگاهی کردن بستر محیطی برای توسعه و رشد فعالیتها و فراهم ضمن تقویت زیرساخت ،آن

به جنبة شناختی و  تا صرفاًخته شود اهای آموزشی بیشتر به جنبة احساسی و نگرشی پرد برنامهدر بیوفیلیکی شهروندان، 

 دانشی.
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