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 چکیده
در  جامعه بستر در گوناگون ایمتغیره با همواره خود، پویای ویژگی علت به اجتماعی یها دهیپد

. ردیگ یم قرار راستا ینا در اجتماعی متغیر یک و مفهوم یک عنوان به «انرژی سواد. »هستند ارتباط
 «انرژی سواد» با که شود محسوب می فرهنگی-اجتماعی متغیرهای از «فرهنگیکاالهای  مصرف»

 و تهران شهرداری 06 منطقة روندانشه بین در انرژی سواد وضعیت بررسی ،رو نیا از. داردارتباط 
 برای. دهد یم تشکیل راحاضر  پژوهش اصلی هدف فرهنگی کاالهای مصرف میزان با آن رابطة

 تا 01 بزرگسال افراد شامل آماری جامعة. است شده استفاده پیمایشی روش از هدف این به رسیدن
 از استفاده با نمونه حجم .هستند فرن 026111 با برابر که شود یم تهران 06 ةمنطقساکن در  سالة 91

 میزان دهد یم نشان پژوهش نتایج و ها افتهی. است شده گرفته درنظر 411 با برابر کوکران فرمول
 است. بین زیاد تقریباً رفتاری و اثربخشی بعد در و کم شناختی بعد در پاسخگویان انرژی سواد
مقدار . دارد وجود معناداری رابطة اسخگویانپ میان فرهنگی مصرف با شناختی ابعاد در انرژی سواد

درست را در ارتباط با سواد  ةگزینمصرف فرهنگی در بین پاسخگویانی که  دهد یمنشان  ها نیانگیم
بین سواد انرژی در بعد  ةرابطآزمون  ،انرژی در بعد شناختی انتخاب کردند، بیشتر است. همچنین

 یدار یمعنو سطح ( 212/1)تگی پیرسون همبس ةآماراثربخشی و مصرف فرهنگی از طریق 
میزان »و « سواد انرژی در بعد اثربخشی»که بین داللت بر این دارد درصد  66، با اطمینان (111/1)

 ودر بعد رفتاری  انرژی سواد بین ،همچنینمعنادار مستقیم وجود دارد.  ةرابط« مصرف فرهنگی
 بین در (110/1) یدار یمعنح و سط( 322/1)با ضریب همبستگی پیرسون  فرهنگی مصرف

 .شود یم مشاهده معنادار و مستقیم رابطة پاسخگویان

  .مصرف فرهنگیسواد انرژی، ، تهرانپذیرش عمومی، نو،  یها یانرژ :های کلیدی هواژ

                                                                                                                                                             
ا حمایت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران انجام ب 0364پژوهشی است که در سال  یبرگرفته از طرح پژوهش حاضر .0

 است. گرفته

 anaderi@ut.ac.ir، مسئول( ةنویسند) دانشگاه تهران ،علوم اجتماعی ةدانشکدعلمی  هیئتعضو  .2

 ebrahim.shirali@ut.ac.ir ا(،ی رفاه اجتماعی، دانشگاه تهران، پژوهشگر مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپزیر برنامهکارشناس ارشد  .3

 shahbazi767@gmail.com ی، دانشگاه شاهد،شناس جامعهارشد  کارشناس .4
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 مقدمه 
. شوند یمانسانی، شهرها نقاط پرمصرف انرژی محسوب  یها تیفعالدلیل حجم باالی  به

از  یبردار بهرهمصرف انرژی ناشی از سیستم مصرف کنونی است که به  یستیز طیمح یها ینگران

 توسعةمفاهیم جدیدی همچون شهرهای سبز،  ،رو نیاوابسته است. از  دیتجد رقابلیغمنابع انرژی 

شهرها تنوع  کالنهای  یکی از ویژگی پایدار شهری، شهر اکولوژیک، شهر سالم و... ظهور کردند.

( بیشترین مترمکعباز مجموع گاز مصرفی شهر تهران )هشت میلیارد هاست.  استفاده از انرژی

 .(212: 0326 پور، بخش صنعت اختصاص دارد )ساسانبه میزان به بخش خانگی و سپس 

مگاوات است که  3411مشترکان مناطق تهران در زمان اوج  تماممیزان برق مصرفی  ،همچنین

شهر  (. کالن294)همان:  استمسکونی ن امشترکه بمربوط بیشترین مصرف برق در شهر تهران 

اداری، ارتباطی و -دلیل تمرکز سیاسی بهمصارف انرژی کل کشور  درتهران سهم بسیار زیادی 

 تهران ژهیو به شهرها کالنضرورت توجه به روند کنونی مصرف انرژی در  ،بنابراین دارد؛خدماتی 

 (.221)همان:  مسائل است نیتر مهماز 

پایدار  یها یانرژ یها استیسجدید انرژی در شهرها که معطوف به  یها استیس ،یکل طور به

 یها سوختبه  اتکاکارایی مصرف و حداقل ضایعات و افزایش  بیشینةاست دو رهیافت مهم یعنی 

بهینه از  ةاستفادو  ییجو صرفه .(392: 0362داشته است )کاظمیان و همکاران،  تجدیدپذیر را دربر

 ییها استیسو  نو( از جمله راهبردها یها یانرژنوین انرژی ) یها یفناوراستفاده از انرژی و نیز 

اما  ،شود یمو انرژی در شهرها پیشنهاد  ستیز طیمح ةحوزاست که برای حل مشکالت مربوط به 

جدیدبودن و برای اینکه در فرایند تأمین انرژی در سطح شهر استفاده  دلیل بهنو  یها یانرژفناوری 

اجتماعی و فرهنگی و نیز پذیرش عمومی از سوی شهروندان هستند.  یها یبسترساز، نیازمند شوند

 درموردنو وابسته به آگاهی، شناخت و سواد انرژی شهروندان  یها یانرژاقبال عمومی به  ،درواقع

 بهینه و صحیح از انرژی که باالترین بازدهی را داشته باشد، مستلزم ةاستفاد ،. همچنینستها آن

اهمیت  0«سواد انرژی»مفهوم  ،بنابراین ؛مطلوب است ةاستفادو  ییجو صرفه یها روشاطالع از 

 ها یساز میتصماست که در فرایند  مهمیدر بین عموم از موضوعات « سواد انرژی». کند یمپیدا 

مصرف  ةحوزاقدامات کارآمد در  دادن افراد را در گرفتن تصمیمات مؤثر و انجام و شودمیوارد 

 (.2112و پاور،  واترز یدسازد )میانرژی توانمند 

رفتاری و شناختی آن  یها جنبهانرژی و نیز فهم  زمینةسواد انرژی شامل داشتن دانش در 

                                                                                                                                                             
1. Energy literacy 
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است. دانش  یطیمح ستیز مسائلرفتار انسان دربارة  ینیب شیپ یمهم برا متغیری سواد،است. این 

 یابزار ةمثاب به، دانش درواقع .شود یمقلمداد  ها تیفعال دادن انجام زیآم تیموفق ییک ضرورت برا

 هرچند. شود یمکار گرفته  بهاطالعات غلط  نظیر ناآگاهی یا یشناخت روانشدن بر موانع  چیره برای

که تغییر رفتار را  کند یمرا تقویت  یدیگر یها سازوکارهمیشه تأثیر مستقیم بر رفتار ندارد،  سواد

 طور ویژهبه درنتیجه، (.214: 0329به نقل از فردوسی و همکاران،  ؛2114)فریچ،  کند یمتسهیل 

دربارة  یا هیپادرک  .2، دارد انرژی یا هیپامفاهیم  از درک .0سواد انرژی کسی است که  دارایفرد 

درک درستی از تأثیر تولید انرژی و مصرف در  .3، دارد انرژی در زندگی روزمره ةاستفاد گیچگون

اینکه  درباة .1، استحساس  به حفاظت از انرژی .4، دارد و جامعه ستیز طیمح یها حوزه ةهم

 .9و  دارد آگاهی گذاردمیجهانی تأثیر  ةجامعو  ستیز طیمح بر چگونهفردی  یها یریگ میتصم

ها و تصمیمات متناسب با توسعه منابع انرژی و صرفه جویی در مصرف انرژی اتخاذ انتخاب

 (.66: 2101)لی و همکاران، کند  می

مستقیم دارد. آموزش  ةرابطآموزش  ةمقولیافتن از آن با  آگاهیسطح سواد انرژی و  افزایش

سطح سواد انرژی  افزایشدر  یا عمده)رسمی و غیررسمی( مباحث مربوط به انرژی سهم 

از طریق خواندن کتاب، روزنامه و مجالت یا از  ها آموزشاین  آوردن دستبهشهروندان دارد. 

مصرف کاالهای  ،. به بیان دیگرپذیر است امکاندیو و تلویزیون و نیز فضای مجازی طریق را

آموزش و دریافت  ةمثاب بهکتاب، استفاده از فضای مجازی، تماشای تلویزیون و...(  ةمطالعفرهنگی )

حاضر وضعیت سواد  پژوهشدر  ،رو نیااز شوند. میتلقی  یطیمح ستیز یها حوزهدر  ها امیپ

بررسی آن با میزان مصرف فرهنگی  ةرابطشهرداری تهران و  06 ةمنطقین شهروندان انرژی در ب

 ةمنطقدر بین شهروندان ساکن در  سواد انرژی )بعد شناختی، اثربخشی و رفتاری(میزان  .شده است

 .شود می یدهسنج مصرف کاالهای فرهنگیآن با  ةمتغیر وابسته درنظر گرفته شده است که رابط 06

 

 ینظر مبانی

تعامل میان محیط و به  ویژه طور بهکه  داردمحیطی  نزدیک با سواد زیست یسواد انرژی پیوند

از های سواد انرژی  لفهدر ساخت مفهوم و مؤ. کند میاشاره انرژی  ةحوزدر های نوین  فناوری

ثر بر رفتار هینز متغیرهای مؤ .محیطی استفاده شده است مفاهیم و مقوالت اصلی سواد زیست

شخصی و تعهد  پذیری نگرش، مسئولیت مانندشناختی  رهای روانمتغیبه سه دسته را محیطی  زیست

متغیرهای و اقتصادی، جنسیت -سن، پایگاه اجتماعینظیر  شناختی شفاهی، متغیرهای جمعیت

 ...بررسی وضعیت سواد انرژی در بین شهروندان منطقۀ 
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 ةدرباردانش »و « دانش موجود از مسئله»متغیرهای شناختی شامل . کند تقسیم میشناختی 

کنشگر باید توانایی یا مهارت محیطی  کنش زیست ةعرصدر  ،نظر هینز به .است «های رفتاری حل راه

کنشگر تحت  ةمسئوالنمهارت مثبت کنشگر یا رفتار  ،حال اینبا  .استفاده از دانش را داشته باشد

و اکویت،  کاساپولو تولیآ) اقتصادی است-و پایگاه اجتماعیهای فرهنگی  ها و علقه واره عادت ریتأث

اشاره  محیطی استرن به سه عامل تأثیرگذار بر رفتار مسئوالنه و مثبت زیست ،زمینهین ادر (. 2112

اقتصادی، دسترسی به فناوری -ای نظیر پایگاه اجتماعی عوامل زمینه .0 :اند ازعبارتکه  کند می

عادات، شامل  .3 ؛محیطی دانش و سواد زیست نظیر مهارت، های فردی توانایی .2نوین؛ 

فریک و (. 0661استم و همکاران، ) ذهن کنشگر شده است ةملکفرهنگی که  یها هوار عادت

مؤثر بر  یمتغیرها نیتر مهمرا یکی از محیطی  مسائل زیست ةدربارهمکاران سواد و دانش فرد 

شدن بر موانع  چیره برایابزاری  ةمثاب بهمحیطی  دانش زیست ،درواقع .کنند رفتار کنشگر قلمداد می

دانش . 0: محیطی سه شکل دارد دانش زیست. است ستیز طیمح ةدربارصورات اشتباه ناآگاهی و ت

مستقیم بر رفتار کنشگر  صورت بهاین دانش  درواقعکه عمل اکوسیستم  ةنحو ةدرباردانش  ؛مندنظام

 ستیز طیمح ةزمینهای رفتار مختلف در  حل این دانش به داشتن راه ؛گرا دانش کنش .2 تأثیر ندارد،

کند  کمک می ی رفتاریها لح این دانش به فرد در انتخاب راه ؛دانش اثربخش. 3دارد و  اشاره

 (.2114فریک و همکاران، )

است و در  های نوین دانش انرژی یا سواد انرژی، برساخت مفهومی علوم محیطی و فناوری

اشاره دارد یی ها کنش و ها ها، ارزش نگرشاین مفهوم به . ه استپردازی شد تعامل این علوم مفهوم

در زندگی های جایگزین  انرژیهای نوین یا  و استفاده از انرژیکه هدف غایی آن حفظ انرژی 

د توان سواد انرژی می ؛افراد دارد ةسواد انرژی کارکردهای مهمی در زندگی روزمر. استروزمره 

راهبرد سواد  .محور در زندگی روزمره باشد رفتار انرژیترین  مردم در انتخاب مناسب یراهنما

از تجهیزات کمتر های نوین انرژی و استفاده  استفاده از فناوری جویی انرژی، انرژی صرفه

 و موجب سازد نیل به این اهداف را فراهم می ةزمینسواد انرژی  ةوسعت درنتیجه، .زاست آلوده

 شتباها یطبقات پایین جامعه تصورزیرا  شود؛ جامعه می افزایش آگاهی طبقات پایین و کارگر

بخشی جامعه است  آگاهی درصددانتقادی  ،سواد انرژی درواقع .ناپذیری انرژی دارند پایان دربارة

سطح ظاهری : محیطی سه سطح دارد سواد انرژی مانند سواد زیست(. 2101عطاری و همکاران، )

 رددرمورا دارد، سطح کارکردی که آگاهی فرد ای انرژی  که فرد توان درک و فهم مفاهیم پایه

تعامالت اجتماعی افزایش یافته است و سطح عملیاتی که در این سطح آگاهی فرد  ةجینت درانرژی 
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در سطح عملیاتی سواد انرژی کنشگر  ،عبارت دیگربه .دهد رفتار خود را نشان می صورت به

رند که پیرسون و یانگ بر این باو ،همچنین(. 021: 2100و پاورز،  واترز ید)مشاهده است  قابل

ها، بعد کارایی که شامل  بعد شناختی که شامل دانش فهم مهارت: سواد انرژی سه بعد دارد

انرژی و  ةحوزبعد رفتاری که شامل رفتارهای تعمدی در  تیدرنهاهای حساس به انرژی و  نگرش

 (.2112پیرسون و یانگ، )است  های نوین انرژی

 

 
 محیطی و سواد انرژی ابعاد سواد زیست .9شکل 

 

این بعد بر  ؛بعد شناختی :خالصه کرد گونه نیا توان یمسه بعد سواد انرژی را  اساس، ینبرا

های نوین یا  استفاده از انرژی ةنحوو حفظ انرژی  ةحوزشناخت و مهارت در  داشتن دانش،

های  حساسیتهای مثبت و  این بعد به نگرش ؛تأکید دارد، بعد اثربخشی های جایگزین انرژی

کنش و این بعد  ؛دارد، بعد رفتاریاشاره های نوین  های فسیلی و انرژی انرژی بردربرامسئوالنه 

و همکاران،  واترز ید) دهد و مصرف انرژی مد نظر قرار می حفظ انرژیدر راستای را رفتار 

مؤثر بر رفتار  یمتغیرها نیتر مهمیکی از  مسائل انرژی ةدربار، سواد و دانش فرد درنتیجه(. 2112

ناآگاهی و تصورات اشتباه شدن بر موانع  چیره برایابزاری  ةمثاب به دانش انرژی ،عدرواق .است

ای انرژی و  سطح ظاهری فرد توان درک و فهم مفاهیم پایهکه در  است محور مسائل انرژی ةدربار

تعامالت اجتماعی  ةجینت درانرژی  درموردآگاهی فرد  سطح کارکردیدر های نوین را دارد،  انرژی

 .دهد رفتار خود را نشان می صورت بهسطح عملیاتی آگاهی فرد در یافته است و  افزایش

 ...بررسی وضعیت سواد انرژی در بین شهروندان منطقۀ 
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 ،نیستندمحیطی  قادر به حل مسائل زیست تنهایی به های نوین فناوری 0لستر میلبرات به اعتقاد

در فرایند  .کرد تأکیدشدن و یادگیری اجتماعی  اجتماعی برباید محیطی  بلکه در حل مسائل زیست

. گیرد شکل می زیست محیط ةزمینافراد در میان ها و اعتقادات  همگرایی اندیشه ،شدن اجتماعی

شدن را جریان عامدانه و فرایند کسب دانش و سواد مبتنی بر اجماع  شوتز فرایند اجتماعی لیپ

شدن و یادگیری  محیطی و انرژی در فرایند اجتماعی سواد زیست(. 0362هانیگان، ) داند می

به این امر کمک  تواند یمفرهنگی و مصرف کاالهای فرهنگی  یةسرماکه  یردگ اجتماعی شکل می

شکل  بهفرهنگی بیشتر  یةسرما. این نوع دیگو یمسخن  2یافته عینیتفرهنگی  یةسرماکند. بوردیو از 

تجسم  ...، تصاویر، کتاب وها ینقاشنظیر مجالت،  ییها رسانهکاالهای فرهنگی و اشیای مادی و 

 ویژگیکه  ندیگو یمفرهنگی عینی  سرمایةبه تمامی اشیا و کاالهای فرهنگی،  ،یان دیگر. به بابدی یم

صالحی اساسی این نوع سرمایه که با مصرف کاالهای فرهنگی همراه است، اثر آموزشی آن است )

 (.0629بوردیو، به نقل از  62: 0360، یقل امامو 

و با کارکرد  شود میفرهنگی  سرمایةمصرف کاالهای فرهنگی موجب افزایش  ،بنابراین

و افراد را به مقوالت  ددهمی افزایش، سطح سواد و آگاهی شهروندان را خودآموزشی 

 .سازد یممتعهدتر  یطیمح ستیز
 

 پژوهش پیشینة
ها و رفتارهای  فرهنگی بر نگرش سرمایةتأثیر  پژوهشی( در 0360) یقل امامصالحی و 

فرهنگی  ةدهد سرمای نشان میها  آنو نتایج  ها افتهی .اند سنجیدهرا در کردستان محیطی  زیست

ترین  فرهنگی مهم سرمایةعبارت دیگر،  بهمحیطی دارد.  بیشترین اثر را بر رفتارهای زیست

 .استمحیطی در مقایسه با سایر متغیرهای تحقیق  متغیر رفتارهای زیست ةکنند ینیب شیپ

 بارا ( تلویزیون بر تأکید با) جمعی یها رسانه از استفاده میزان رابطة( 0362شبیری و همکاران )

 لحاظ از پژوهش این. اند کرده بررسی در تهران راهنمایی مقطع معلمان یطیمح ستیز سطح سواد یارتقا

تعداد نمونه . است همبستگی نوع از توصیفی پژوهش، روش لحاظ از و یکاربرد از نوع هدف و ماهیت

نشان لحاظ آماری  از . نتایج پژوهشاند شدههر تهران انتخاب ش گانة 22نفر است که از مناطق  321

کلی سطح سواد  طور بهجمعی و سطح دانش، نگرش، رفتار و  یها رسانهبین میزان تماشای  دهد می

 معلمان رابطه وجود دارد و شدت رابطه بین متغیرهای مذکور بسیار قوی است. یطیمح ستیز
                                                                                                                                                             
1. Lester Milbrath 

2. Objective cultural capital 
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نو و مقیاس، نگرش  یستیز طیمح ده از پارادایمبا استفا (0362بنی فاطمه و همکاران )

میانگین نگرش شهروندان  دهد یمنتایج نشان  .اند هکردبررسی  را شهروندان تبریز یستیز طیمح

میانگین نگرش  ،. همچنیناست، در حد متوسط ستیز طیمححمایت از  زمینة مورد مطالعه در

مادی و فرامادی متفاوت است.  ارزشی یریگ جهتشهروندان براساس جنسیت و  یستیز طیمح

فرهنگی و اقتصادی با نگرش  سرمایةدارند. بین  تر یتیحما، نگرش انیگرا یفرامادزنان و 

فرهنگی و اقتصادی، نگرش  سرمایةبا افزایش  یعنی ؛وجود دارد دار یمعن رابطةنیز  یستیز طیمح

فرهنگی،  سرمایةمتغیر  دهد یم. نتایج تحلیل رگرسیون نشان کند یمپیدا  تر یتیحما شکلافراد 

 .کند یمرا تبیین  یستیز طیمحدرصد از واریانس نگرش  00حدود 

مندی  فرهنگی، دینداری و بهره سرمایة) عوامل فرهنگی( 0363میمندی و همکاران ) زاده یحاج

براساس . اند کردهبررسی  را دشهروندان یز زیستی محیطرفتارهای  ( مؤثر براز وسایل ارتباط جمعی

 ةرابط یطیمح ستیزفرهنگی، سبک زندگی و رفتارهای  سرمایةاین پژوهش بین متغیرهای  یها فتهای

شده در  با توجه به ضریب تعیین تعدیل دهد یممعنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان 

 .شود یمدرصد از واریانس متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین  26 ،رگرسیون معادلة

 خانگی گاز مصرف رفتار بر فرهنگی عوامل تأثیر سنجش»با عنوان  پژوهشی( در 0364حی )صال

 فرهنگی متغیرهای تأثیر بررسی درصدد ،«(مازندران در شهری خانگی گاز مشترکان: مطالعه مورد)

 تحقیق یها افتهی. استبوده  مازندران استان در خانگی گاز مصرف رفتار بر( دغدغه و نگرش دانش،)

 افراد، محیطی زیست ةدغدغ و نگرش دانش، افزایش با فرهنگی، مختلف عوامل میان از دهد یم ننشا

 عامل فرهنگی، عوامل مجموع از داد نشان نتایج ،همچنین. شود یم تر بهینه ها آن گاز مصرف رفتار

 .شود نمی منجر افراد در محیطی زیست های دغدغه ایجاد به محیطی زیست نگرش و دانش

با  را فرهنگی سرمایةشناختی و  شهروندی بومبین ارتباط ( 0369اقدم و همکاران ) علیزاده

 سرمایةدهد بین  نشان می و نتایج تحقیق ها افتهی کردند.بررسی  در تبریز استفاده از روش پیمایشی

داری وجود  شناختی، ارتباط مثبت و معنی فرهنگی و ابعاد آن )غیر از بعد نهادی( با شهروندی بوم

درصد واریانس  4/2فرهنگی  سرمایة نةگا سهابعاد  دهد نشان میارد. نتایج آزمون رگرسیون نیز د

 اند. کردهشناختی را تبیین  مربوط به شهروندی بوم

و رفتار انرژی در بین  ها ارزش، ها نگرش( در پژوهشی کیفیت و کمیت سواد، 2100) واترز ید

آموزشی انرژی بر سواد  یها دورهو همچنین تأثیرات راهنمایی  ةدورمتوسطه و  ةدور آموزان دانش

بر ابزار  مبتنیو با روش پیمایش و بوده از نوع کمی ها  آن. پژوهش اند کردهبررسی را  ها آنانرژی 
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متوسطه و راهنمایی در ایالت  ةدور آموزان دانشآماری شامل  جامعةاست.  صورت گرفته پرسشنامه

نفر از  291دبیرستان و  ةدور آموزان دانشنفر از  3212 ها آن که از بین شود میمریکا آ نیویورک

 دهد یمو نتایج پژوهش نشان  ها افتهی. اند شدهنمونه انتخاب  عنوان بهراهنمایی  ةدور آموزان دانش

 صورت بهدرصد  91شناختی و  صورت بهدرصد  42عاطفی،  صورت به آموزان دانشدرصد از  23

دبیرستانی نسبت به راهنمایی  آموزان دانشامتیاز  ،ند. در این بینرفتاری با مسائل انرژی درگیر

سواد، آگاهی و رفتار انرژی  براستاندارهای آموزشی  ،است. همچنین باالتردرمورد سواد انرژی 

در مراکز آموزشی کمیت و  اتخاذشدهتأثیر بسیار قوی دارد و نوع راهبردهای آموزشی  آموزان دانش

 .دهد یمرا شکل  آموزان دانشسواد و رفتار انرژی کیفیت درصد بزرگی از 

میزان و چگونگی آگاهی، سواد و رفتار سرپرستان  پژوهشی( در 2103برونن و همکاران )

دو  ها پژوهش آن. اند کردهبررسی انرژی ساختمان مسکونی خود  یها نهیهزدرمورد را خانوار 

از میزان مصرف انرژی خود آگاه  نکنندگا مصرفاول اینکه تا چه اندازه  :پرسش اصلی دارد

انرژی در ساختمان آگاهی  یها نهیهزاز اقدامات الزم برای کاهش  ها آنهستند؟ دوم اینکه آیا 

خانوار هلندی انجام گرفته  0220و با روش پیمایشی در بین بوده دارند؟ این پژوهش از نوع کمی 

 پاسخگویانآن در بین  درموردآگاهی و « سواد انرژی»سطح  دهد یمپژوهش نشان  یها افتهیاست. 

انرژی مصرفی خود آگاهی  ماهانة هزینةاز میزان و  پاسخگویاندرصد از  19پایین است. فقط 

در تجهیزات  یگذار هیسرمانیز ارزیابی درستی از تصمیم برای  پاسخگویاندرصد  41. اند داشته

انرژی درمورد  کنندگان مصرف یها نگرش ،. همچنیناند نداشتهو کارآمد  جو صرفه یها یانرژ

درمورد  ها آنبر رفتار  یتر میمستق، نسبت به سواد و آگاهی انرژی تأثیر بیشتر و ییجو صرفه

 .داشته است شان یمسکونگرمایش و سرمایش ساختمان 

 

 تحقیق یها هیفرض
 4و رفتاری 3اثربخشی ،2در سه بعد شناختی 0در پژوهش حاضر با توجه به مدل پیرسون و یانگ

مصرف »و « سواد انرژی»بین  ةرابط ،. همچنینیده شده استسنج 06 ةمنطقانرژی شهروندان  سواد

 :شوند یم زیر مطرحشکل  هفرضیات پژوهش ب ،. بنابراینشده استبررسی « فرهنگی

                                                                                                                                                             
1. Pearson and Young 

2. cognitive 

3. affective 

4. behavior 
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 پاسخگویان رابطه وجود دارد. میانبین سواد انرژی در بعد شناختی و مصرف فرهنگی  .0

مثبت مستقیم  ةرابطپاسخگویان  و مصرف فرهنگی میاند اثربخشی در بعبین سواد انرژی  .2

 وجود دارد.

 مثبت مستقیم ةرابطپاسخگویان  میانبین سواد انرژی در بعد رفتاری و مصرف فرهنگی  .3

 وجود دارد.
 

 تحقیق  روش
تحقیق به آزمون  ةوابستکه پس از توصیف متغیرهای مستقل و  استتبیینی -نوع پژوهش توصیفی

از روش  ،پژوهش در این. شود یممختلف آماری پرداخته  یها کیتکنات با استفاده از فرضی

ه با طرح و کها و اطالعات است  داده یآور ش عبارت از جمعیمایپیمایشی استفاده شده است. پ

 ین برخیل روابط بیه و تحلیتجز منظور بها ی ینیب شیا پیف یتوص یعمل یراهنما عنوان بهنقشه 

 رد.یپذ یرت مرها صویمتغ

اکن در خانوارهای معمولی س ةسال 91تا  01 مجموع افراد شامل آماری این پژوهش ةجامع

در  .هستندنفر  026111برابر با  0361که طبق سرشماری سال  شود می 0364در سال  06 ةمنطق

 حجم نمونه براساساستفاده شده است.  یا چندمرحله یا خوشه یریگ نمونهاز روش  ،این پژوهش

 322درصد  1/1از  کمتر یدرصد با خطا 61با درنظرگرفتن سطح اطمینان  نکوکرا ةنمونحجم 

در منطقه  صورت نیبدنمونه  411. گرد کرده است 411آمده است که پژوهشگر به عدد  دست به

موقعیت جغرافیایی و  برحسب 06 ةمنطق ةمحل 04محله از مجموع  9ابتدا  توزیع شد که

نمونه از  21بلوک انتخاب شد و  1از هر محله . سپس شداقتصادی انتخاب -اجتماعی یها یژگیو

نمونه از  91، خواه دولت ةمحلنمونه از  91شکوفه جنوبی،  ةمحلنمونه از  91، آباد نعمت ةمحل

رسالت برای  ةمحلنمونه از  21شمالی و  آباد یخان ةمحلنمونه از  21اسفندیاری و بستان،  ةمحل

تعداد پاسخگویان در هر محله متناسب با  توزیع شد. ها بلوکو در  شدتکمیل پرسشنامه انتخاب 

 جمعیت آن محله توزیع شد.

ابزارهای سنجش و  ةدربارتحقیق با کمک منابع موجود  ةاولی ةپرسشناماست  شایان ذکر

نفر در  31 ةنمونبار با حجم  اولین . این پرسشنامهشددر ایران و خارج تهیه  شده هیته یها پرسشنامه

مقدماتی  یها آزمونبه کمک  ،آزمایشی اجرا شد. پس از این مرحله صورت بهشهر تهران  06 ةمنطق

اگر ضریب آلفای  نهایی آن تدوین شد. ةنسخخبرگان و کارشناسان، پرسشنامه تعدیل و  هایو نظر

 ...بررسی وضعیت سواد انرژی در بین شهروندان منطقۀ 
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، ضریب آلفای مقدار همبستگی گرفته شوددرنظر  ها هیگوکرونباخ معیار پایایی و همبستگی درونی 

گزارش  23/1و برای متغیر مصرف فرهنگی برابر با  92/1برای متغیر سواد انرژی برابر  درونی

 .شود یم

 

 پژوهش یها افتهی

 توصیفی تحقیق یها افتهی

 .اند دادهدرصد را زنان تشکیل  11درصد را مردان و  41نفر از پاسخگویان حاضر،  411از مجموع 

 -31سنی  ةرددرصد پاسخگویان در  1/12سال،  26-01سنی  ةرددرصد از پاسخگویان در  1/33

درصد از کل  1/21 .اند قرار داشتهسال  91-11در ردة سنی درصد از پاسخگویان  6سال و  11

درصد  0، گویانپاسخ تماماز بین  .اند بودهدرصد از پاسخگویان متأهل  1/24پاسخگویان مجرد و 

 1/36دیپلم،  درصد دارای تحصیالت زیر 24درصد دارای مهارت خواندن و نوشتن،  2، سواد یب

درصد دارای مدرک کارشناسی و  09درصد دارای مدرک کاردانی،  1/6درصد دارای مدرک دیپلم، 

 .اند بودهدرصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر  2

 

 پاسخگویانبررسی میزان سواد انرژی در بین 

و که هدف غایی آن حفظ انرژی اشاره دارد هایی  کنش و ها ها، ارزش به نگرش «ژیسواد انر»

سواد انرژی . استدر زندگی روزمره های جایگزین  انرژیهای نوین یا  استفاده از انرژی

ترین  مردم در انتخاب مناسب یراهنمانرژی سواد ا ؛افراد دارد ةروزمرکارکردهای مهمی در زندگی 

استفاده از  جویی انرژی، راهبرد سواد انرژی صرفه است ودر زندگی روزمره  محور رفتار انرژی

سواد  ،طبق مدل پیرسون و یانگ .زاست از تجهیزات کمتر آلودههای نوین انرژی و استفاده  فناوری

 است. سنجیده شدهانرژی در سه بعد 

 

 انرژی در بین پاسخگویانبعد شناختی سواد  وضعیت بررسی

شناخت و مهارت در  داشتن دانش، شناخت و بر شد، این بعد از سواد انرژی که اشارهطور همان

 ،رو نیااز . تأکید دارد های جایگزین انرژیهای نوین یا  استفاده از انرژی ةنحوو حفظ انرژی  ةحوز

و از شهروندان شد گویه استفاده  6شهروندان در بعد شناختی از  یها یانرژبرای بررسی سواد 

 ها آنبرای شهروندان قرائت شد و از  پرسش ،درواقع. کنندپاسخ درست را انتخاب خواسته شد تا 



   319 

شهروندان در  یها پاسخوضعیت . کنندمورد نظر را انتخاب  پرسشخواسته شد تا پاسخ مربوط به 

 .شود مشاهده می 0جدول 

 
 سواد شناختی انرژی برحسبتوزیع پاسخگویان  .9 جدول

 مجموع دانم ینم اسخ غلطپ پاسخ صحیح سواد شناختی انرژی
 011 02 46 33 )تجدیدپذیر(نو  یها یانرژمفهوم 

 011 1/01 1/19 23 مفهوم برچسب انرژی
 011 23 90 09 )گرمایی، مکانیکی، شیمیایی و...(شناخت اشکال انرژی 

 011 1/1 20 1/23 به یکدیگر ها یانرژتبدیل 
 011 02 31 42 در ساختماننو  یها یانرژدلیل استفاده از لوازم و تجهیزات 

 011 1/04 26 1/19 ایران در تولید انرژی در جهان ةرتب
 011 1.1 09 1/22 ها یانرژشناخت انواع 

 011 00 31 14 در جهان شده مصرفبیشترین نوع انرژی 
 011 1/03 04 1/22 ها یانرژنوع  نیتر سالمشناخت 
 011 1/04 31 1/11 میانگین

 

 مطرحدر بعد شناختی  انرژیسنجش سواد  ةزمیندر  پاسخگویان ایبر پرسش 6 ،درمجموع

درصد پاسخ  31پاسخ درست دادند و  ها پرسشدرصد از شهروندان به  1/11 ،میانگین طور به. شد

تقریباً نیمی از  دهد یمدر این بخش نشان  ها افتهی. دادند دانم ینمدرصد پاسخ  1/04غلط و 

میزان سواد  ،بنابراین ؛ژی در بعد شناختی جواب صحیح ندادندسواد انر های پرسشبه پاسخگویان 

 .شود یمضعیف ارزیابی  تقریباًانرژی در بعد شناختی 
 

 پاسخگویاندر بین  انرژیبررسی بعد اثربخشی سواد 

های  انرژیبه نسبت های مسئوالنه  حساسیتهای مثبت و  به نگرش یانرژبعد اثربخشی سواد 

در بین شهروندان  انرژیبرای سنجش بعد اثربخشی سواد . داردشاره اهای نوین  فسیلی و انرژی

آنان  یریپذ تیمسئولو نیز حساسیت و  ها نگرش، نظرهاگویه استفاده شده است و  4، از 06 ةمنطق

یا  موافقتزان از شهروندان خواسته شد تا می .است شدهفسیلی و نو بررسی  یها یانرژدرمورد 

 .بیان کنند ها نهیگزمخالفت خود را با 
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 سواد اثربخشی انرژی برحسبتوزیع پاسخگویان  .2جدول 

 سواد اثربخشی انرژی

 کامالً
 موافق

 )درصد(

 موافق
 )درصد(

 نظر بی
 )درصد(

 مخالف
 )درصد(

کامالً 
 مخالف
 )درصد(

 میانگین
(0-900) 

های استفاده از انرژی  ایران باید شیوه
تجدیدپذیر را توسعه دهد، حتی اگر 

 .رای شهروندان بیشتر باشدآن ب ةهزین
1/20 10 00 1/01 0 21 

 اند مسئولانرژی  برابرشهروندان در ةهم
حل مسائل مربوط به آن  برایو باید 

 تالش کنند.

21 42 1/01 1/00 9 20 

آموزش انرژی باید بخش مهمی از 
درسی مدارس و فرهنگسراها  ةبرنام
 .شود

31 93 0 0 1 69 

ی انرژی ها فناوری ةتوسعالش برای ت
 ةتوسعتر از تالش برای کشف و  مهمنو 

 .منابع جدید سوخت فسیلی است
1/21 1/90 00 1/1 1/0 61 

 

نو و نیز حساسیت و  یها یانرژمثبت به  یها نگرشافراد نمونه، میزان  یها پاسخطبق 

انگین می، ها نیانگیمبا توجه به مقدار . به مصرف انرژی در بین پاسخگویان باالست یریپذ تیمسئول

نو و  یها یانرژ یها یفناوراینکه ایران باید  درموردپاسخگویان  بیشتر دهد یمنشان 011از  21

پاسخگویان  بیشتر دهد یمنشان  20نگاه مثبت دارند. مقدار میانگین تجدیدپذیر را توسعه دهد، 

د از درص 31. اند مسئولانرژی و مسائل مربوط به آن  دربرابرشهروندان  ةاعتقاد دارند هم

درسی و  یها برنامهند که باید آموزش انرژی، جزء ا درصد موافق 93پاسخگویان کامالً موافق و 

 ةتوسعکه اند  بیشتر پاسخگویان موافقدهد  شان مین 011از  61میانگین  ،آموزشی باشد. همچنین

 فسیلی است. یها سوختمنابع جدید  ةتوسعاز کشف و  تر مهمنوین انرژی  یها یفناور

 

 پاسخگویاندر بین  انرژیسی بعد رفتاری سواد برر

را مد نظر  آن مطلوب و مصرف حفظ انرژیبعد رفتاری سواد انرژی، کنش و رفتار در راستای 

 .گویه استفاده شده است 1 نجش سواد انرژی در بعد رفتاری ازبرای س .دهد قرار می
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 سواد رفتاری انرژی برحسبتوزیع پاسخگویان  .3جدول 

 ی سواد انرژیبعد رفتار
 اصالً

 )درصد(
 ندرت به

 )درصد(
 گاهی اوقات

 )درصد(
 بیشتر مواقع
 )درصد(

 همیشه
 )درصد(

 میانگین
(0-900) 

کنم  که اتاق را ترک می زمانی
 .کنم ها را خاموش می المپ

1/2 1/2 1/2 1/04 23 22 

کامپیوتر( ) یبرقکه از وسایل  زمانی
 .کنم کنم آن را خاموش می استفاده نمی

0 1/4 1/3 1/2 1/23 61 

کنیم تا  ها را کم می در شب شعله
 .جویی شود در انرژی صرفه

2 2 1/02 1/21 49 22.1 

های  کنیم در منزل از المپ سعی می
 .( استفاده کنیممصرف کم)فلورسنت 

3 1/3 1/4 1/6 1/26 26 

انرژی با افراد  ییجو صرفه ةزمیندر 
 .کنم یم وگو گفتخانواده بحث و 

3 1/01 24 22 1/41 24 

 

بیشتر  دهد یمسواد رفتاری انرژی و نیز میزان میانگین نشان  برحسبتوزیع پاسخگویان 

در  ها آن یها کنشدر مصرف انرژی دارند و بیشتر رفتار و  ییجو صرفهبه  پاسخگویان اعتقاد

 در مصرف آن است. ییجو صرفهراستای حفظ منابع انرژی و 

 

 پاسخگویانر بین بررسی میزان مصرف فرهنگی د

 سنجیده شدهشده و مصرف فرهنگی از جمله متغیرهایی است که در این پژوهش از آن استفاده 

ن شهروندان ارتباط معناداری دارد. این متغیر با متغیرهای سواد انرژی در بی شود میفرض  است.

اینترنت سنجیده شده کتاب، روزنامه و مجله و نیز مصرف رادیو، تلویزیون و  ةمطالعمتغیر با میزان 

 .است

 میزان مصرف فرهنگی توزیع پاسخگویان برحسب .4جدول 

 920تا  10
 دقیقه

 )درصد(

 10تا  00
 دقیقه

 )درصد(

 00تا  30
 دقیقه

 )درصد(

 30کمتر از 
 دقیقه

 )درصد(

 اصالً
 )درصد(

میانگین مصرف روزانه از 
 ها رسانه

 کتاب 22 1/40 06 1/3 6

 ها و مجالت هروزنام 1/22 11 01 1/2 1

 و رادیو تلویزیون 1/1 1/2 1/03 1/09 92

 اینترنت یا فضای مجازی 1/22 1/02 1/01 2 1/30
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 61تا  91درصد بین  1/3دقیقه در روز،  021تا  91بین از پاسخگویان درصد  6، 4 طبق جدول

مطالعه کتاب ز دقیقه در رو 31درصد کمتر از  1/40دقیقه و  91تا  31درصد بین  06دقیقه در روز، 

 .خوانند ینمدر طول روز اصالً کتاب  اند کردهاعالم  نیزدرصد از پاسخگویان  22. ندکن یم

تا  91درصد بین  1/2دقیقه در روز،  021تا  61بین  از پاسخگویان درصد 1 ،ها افتهیبراساس 

قه مجله و دقی 31درصد کمتر از  11دقیقه در روز و  91تا  31درصد بین  01دقیقه در روز،  61

 . خوانند ینمروزنامه یا مجله  که اصالً اند کردهدرصد هم اعالم  1/22. خوانند یمنامه روز
   

 تحلیلی یها افتهی

 یها افتهی. شود یمحاصل از آن گزارش  یها افتهیآزمون و  شده مطرح یها هیفرض بخش،در این 

 1در جدول صرف فرهنگی بررسی رابطه بین سواد انرژی در بعد شناختی و م ،زمون فرضیهآ

 .آید می

 

 بین سواد انرژی در بعد شناختی و مصرف فرهنگیرابطة  .5جدول 

 مصرف فرهنگی  میانگین Tمقدار  سطح معناداری

111/1 19/0 
 پاسخ صحیح 13/3

 سواد انرژی در بعد شناختی
 پاسخ غلط 02/2

 بهبا توجه « ن مصرف فرهنگیمیزا»و « سواد انرژی در بعد شناختی»بین متغیر  تفاوتوجود  

درصد تأیید  0درصد و قبول خطای  66با اطمینان ، ها نیانگیمو اختالف ( 111/1) یدار یمعنسطح 

 ةگزینکه  بیشتر استمصرف فرهنگی در بین پاسخگویانی  دهد یمنشان  ها نیانگیممقدار . شود یم

 د.درست را در ارتباط با سواد انرژی در بعد شناختی انتخاب کردن

 و مصرف فرهنگی اثربخشیبین سواد انرژی در بعد  ةرابط .0جدول  

 مصرف فرهنگی  

 Pearson Correlation 212/1 در بعد اثربخشی یانرژسواد 

 sig 111/1 

 

بین متغیر سواد انرژی در بعد اثربخشی و مصرف  ةرابطآزمون  ،9طبق اطالعات جدول 

 66، با اطمینان (111/1) یدار یمعنو سطح ( 212/1)همبستگی پیرسون  ةآماراز طریق  فرهنگی
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سواد انرژی در بعد »بین  ،براساس نتایج. داردفرضیه داللت بر اثبات  درصد خطا، 0درصد و قبول 

شدت وجود دارد.  معنادار مستقیم ةرابطدر بین پاسخگویان  «میزان مصرف فرهنگی»و « اثربخشی

 .شود یم رابطه با توجه به ضریب پیرسون، ضعیف گزارش

 
 و مصرف فرهنگی رفتاریبین سواد انرژی در بعد رابطة  .7جدول 

 مصرف فرهنگی  

 Pearson Correlation 322/1 در بعد رفتاری یانرژسواد 

 sig 110/1 

 

میزان »و « سواد انرژی در بعد رفتاری»مستقیم بین  ةرابطوجود ، 2با توجه به اطالعات جدول 

. شود یمتأیید ( 110/1) یدار یمعنو سطح ( 322/1)تگی پیرسون همبس با ضریب« مصرف فرهنگی

 شدت رابطه متوسط رو به پایین است. دهد یممقدار ضریب همبستگی نشان 

 

 یریگ جهینت بحث و
 ةمنطق( سواد انرژی را در بین شهروندان 2112) پیرسون و یانگحاضر با توجه به مدل  پژوهش

 ةرابط چنین،همربخشی و رفتاری مورد سنجش قرار داد. شهرداری تهران در بعد شناختی، اث 06

 نشان پژوهش یها افتهی. شدبررسی « مصرف کاالهای فرهنگی»و « سواد انرژی»بین متغیرهای 

 زیاد تقریباً رفتاری و اثربخشی بعد در و کم شناختی بعد در پاسخگویان انرژی سواد میزان دهد یم

 پاسخگویان میان فرهنگی مصرف با رفتاری و اثربخشی ،شناختی ابعاد در انرژی سواد و بین است

 .دارد وجود معناداری ةرابط

. در وجود دارد یپوشان همارتباط و  دیگر یها پژوهش یها افتهیپژوهش حاضر با  یها افتهیبین 

سواد، آگاهی و رفتار انرژی  برهای آموزشی استاندارد (2100) واترز دی این راستا، از نظر

در مراکز آموزشی کمیت و  اتخاذشدهتأثیر بسیار قوی دارد و نوع راهبردهای آموزشی  آموزان دانش

عقیدة  به . همچنین،دهد میرا شکل  آموزان دانشکیفیت درصد بزرگی از سواد و رفتار انرژی 

فرهنگی و سواد  سرمایةبین میزان برخورداری شهروندان از  (0369علیزاده اقدم و همکاران )

 سرمایة (0360صالحی و امام قلی )از نظر  عالوه، . بهستگی مثبت وجود داردهمب یطیمح ستیز

 (0361) همکارانمیمندی و  زاده یحاج .دارد یطیمح ستیزفرهنگی بیشترین تأثیر را بر رفتارهای 

 ...بررسی وضعیت سواد انرژی در بین شهروندان منطقۀ 



 9296 ایيزپ ،2 شمارة ،6 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    316

مثبت و معناداری وجود  رابطة یطیمح ستیزبین مصرف کاالهای فرهنگی و رفتارهای  نیز معتقدند

 یها نگرشفرهنگی  سرمایةبا افزایش  نیز (0362بنی فاطمه و همکاران ) به اعتقاد .دارد

فرهنگی  سرمایةبین اند  نیز بیان کرده( 0363واقفی و حقیقتیان ) .شود یم تر یتیحما یطیمح ستیز

شبیری و همکاران از نظر  همچنین، .مثبت و معناداری وجود دارد رابطة یطیمح ستیزو دانش 

کلی سطح  طور بهجمعی و سطح دانش، نگرش، رفتار و  های رسانهشای بین میزان تما (0362)

 .معلمان رابطه وجود دارد محیطی زیستسواد 

و شرایط بد  ها بحرانفسیلی و  یها سوختبا محدودیت  براساس تحقیقات، در آینده

 یها دغدغهاز  ها آنحد  از انرژی و مصرف بیش یها تیمحدود. شویم مواجه می یطیمح ستیز

 شهرها کالنانرژی در  ةحوزاین مشکالت و مسائل در  .شود یمجوامع بشری محسوب  جدی

یکی از  ها یانرژو آگاهی از  سواد افزایش ،ها تیمحدودبرای مقابله با این مشکالت و  است. بیشتر

و درست  ییجو صرفه ةحیطهم  «سواد انرژی» ،کلی طور به. دشو یمراهبردهای کارآمد محسوب 

 ةدهاز ابتدای  .گیرد دربرمینو و تجدیدپذیر را  یها یانرژرژی و هم شناخت کردن ان مصرف

 شده آغاز جهان در ریدپذیتجد و کپا یها یانرژ با یلیفس یها سوخت ینیگزیجا یبررس ،0621

 منابع به دنیبخش تنوع و یطیمح ستیز یها ضرورت لیدل به یانرژ منابع نیا از یبردار بهره .است

 گسترش درحال روزافزون طور به است که شده شروع کوچک یها اسیمقدر  ده،استفا مورد یانرژ

افزایش سواد انرژی در بین شهروندان با توجه به کمبود و محدودبودن منابع، نقش  درنتیجه،. است

شهروندان  شود یمموجب فسیلی و الکتریکی دارد و  یها یانرژبهینه از  ةمهم و کلیدی در استفاد

و کارکردهای آن بیشتر آشنا شوند و درمورد آن  ها تیمحدودوین انرژی، مزایا و ن یها یفناوربا 

در  یبخش یآگاهو آموزش  ،بین مصرف فرهنگی و سواد انرژی هرابطبا توجه به آگاهی پیدا کنند. 

 یها تیظرفو استفاده از  مایصداوسآموزشی،  یها برنامهانرژی در قالب کتاب، مجالت،  ةحوز

 دهد.میو سطح عمومی سواد انرژی در بین شهروندان را افزایش  استبخش فضای مجازی اثر

پذیرش عمومی  شود یمافزایش سواد انرژی از طریق مصرف کاالهای فرهنگی سبب  همچنین،

که کند  اشاره می مسئلهنو از سوی شهروندان تسهیل شود. پذیرش عمومی به این  یها یانرژ

این مفهوم بیان  ،. به عبارت دیگررغبت دارندنو  یها یانرژاز استفاده به شهروندان تا چه اندازه 

مثبت دارند.  یو به آن نگرش کنند یمنو استقبال  یها یانرژکه شهروندان تا چه اندازه از  کند یم

 ها مقاومت. این شود میاز سوی افراد جامعه مواجه  ییها مقاومتنو در ابتدا با  ةپدیدالبته هر 

 جدید و... باشد. ةو آگاهی از پدید یاطالع بیهنگ، فاکتورهای اقتصادی، ناشی از فر ممکن است
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د و شایسته نسواد انرژی در کشور در مراحل مقدماتی قرار دار یها پژوهش شود یم یادآوردر پایان 

در این را )سطح ملی، استانی و محلی(  یتر عیوس ةگسترآتی  یها پژوهشپژوهشگران در است 

 .درنظر بگیرندحوزه 

 

 منابع
 بررسی »(، 0362، فهیمه )نژاد نیحس، حسین؛ روستایی، شهرام؛ علیزاده اقدم، محمدباقر و فاطمه یبن

، ستیز طیمح یها پژوهش، «نو زیستی محیطشهروندان شهر تبریز بر اساس پارادایم  یستیز طیمحنگرش 
 .029-023: 2 ةشمار

 بررسی عوامل فرهنگی مرتبط »(، 0363اوه )، کفر یشکوهمیمندی، مسعود؛ سیارخلج، حامد و  زاده یحاج
، فرهنگی -اجتماعی ةتوسعمطالعات  ةفصلنام، «؛ مورد مطالعه شهر یزدیطیمح ستیزبا رفتارهای 

 .32-6: 3 ةشمار
 تهران: انتشارات  ،تهران شهر بر دیتأک با شهرها کالن توسعه پایداری مبانی ،(0326) فرزانه پور، ساسان

 .تهران شهر ریزی برنامه و مطالعات مرکز
 ،( تلویزیون بر تأکید با) جمعی یها رسانه از استفاده میزان ةرابط» ،(0362) همکاران و سیدمحمد شبیری

 ،تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات فناوری ةفصلنام ،«معلمان یطیمح ستیز سواد سطح ارتقای با
 .41-23 :0 ةشمار

 ،مطالعه مورد) خانگی گاز مصرف رفتار بر هنگیفر عوامل تأثیر سنجش»، (0364) صادق صالحی :
: 4 ةشمار، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران مةفصلنا، «(مازندران در شهری خانگی گاز مشترکان

110-219. 
  ؛ مطالعه یطیمح ستیزسرمایه فرهنگی و نگرش و رفتارهای »(، 0360، لقمان )یقل امامصالحی، صادق و

 .021-60: 22 ةشمار، صلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطاتف، «موردی استان کردستان
  نقش »(، 0369، سعید )بهرام یسلطان، محمد و زاده عباس، حسین؛ فاطمه یبنعلیزاده اقدم، محمدباقر؛

، در علوم انسانی یا رشته انیمفصلنامه مطالعات ، «یشناخت بومفرهنگی در تحقق شهروندی  ةسرمای
 .030-011: 2 ةارشمنهم،  ةدور

 ( 0329فردوسی، سیما؛ مرتضوی، شهرناز و رضوانی، نعیمه ،)« و  یطیمح ستیزرابطه بین دانش
 .299-213: 13 ةشمار، علوم انسانی ةپژوهشنام، «رفتارهای محافظت از محیط

  انتشارات تیسا: )جلد اول(، تهران ،مدیریت شهری ،(0362)کاظمیان، غالمرضا و همکاران. 
 ( بر رفتارهای شده نهینهادفرهنگی )بعد  ةسرمایبررسی تأثیر »(، 0363هام و حقیقتیان، منصور )واقفی، ال

اقتصاد و  ةفصلنام، «پایدار شهری؛ مطالعه موردی شهر شیراز ةتوسعبا رویکرد  یطیمح ستیزاجتماعی 
 .91-42: 2 ةشمار، مدیریت شهری
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