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مقدمه 
در طی چند دهة گذشته ،بهواسطة رشد جمعیت و میزان باالی میرف و بهرهبرداری بیش از حد از منابع جهان (کارفاگنا
و همکاران ، 4۶9 :0241 ،طبیعت تخری

شده است .در این میان شهرها بهواسطة بیاهمیتی انسانها و با

ساختوسازهای بیش از حد ،تراکم باالی جمعیتی و ساختمانی در وضعیت بدتری قرار گرفتهاند؛ بهطوریکه طبیعت از
زندگی شهری جدا و به مقولهای نسبتاً انتزاعی و کلی تبدیل شده است .این امر باعث شده در زندگی شهری امروزی
طبیعت را فقط از روی تیاویر دیجیتالی مشاهده کنیم و نحوة زندگی واقعی و سیر تکاملی خود را ،که با سیستم طبیعی
همپیوند است ،درک نکنیم و غذای خود را در شهرها و بهصورت طبیعی پرورش ندهیم .صرفکردن بیش از حد زمان در
منزل به تماشای تلویزیون و رایانه و فضای مجازی ،کاهش زمان برای بررسی و اکتشاف طبیعت ،کاهش سرانة مسکن
در شهر ،کمبود گذراندن اوقات فراغت در طبیعت ،مسائل و مشکالت زیستمحیطی و انواع آلودگیهای شهری ،کاهش
تعامالت اجتماعی ،افزایش آسی های اجتماعی ،کاهش سالمتی روحی ،روانی ،و جسمی ،اضافهوزن ،کمتحرکی کودکان،
و  ...از دیگر پیامدهای قطع ارتباط با طبیعت در شکل جدید از توسعة شهرهاست .از طرفی دیگر ،عدم تماس شخیی با
انواع ناشناختههای طبیعت و بیعالقگی دربارة حفاظت از طبیعت در یک نوع پیچیدگی در حال کاهش یا چرخة بیمیلی
قرار دارد (رابرت . 41۶ :4339 ،در نتیجة این امر ،تنوع زیستی در شهرها و حومههای شهری رها خواهد شد و شهروندان
با حذف بیشتر ارتباط شخیی با طبیعت در انزوای بیشتری قرار خواهند گرفت و بیتفاوتی نسبت به بحرانهای محیط
زیست بهناچار تخری بیش از حد معمول طبیعت را بهوجود خواهد آورد.
این مسائل و مشکالت نشان میدهد شهرهای ما دچار اختالل و کمبود طبیعتاند .تا جایی که در عیر حاضر این
مشکالت از مهمترین مسائلی است که جامعة بشری با آن روبهروست (دانیال و همکاران . 91 :0240 ،اکنون زمان آن
رسیده است که برای اصالح و ترمیم و الحاق خالقانة طبیعت در شهرها تالش شود .محققان دربارة یافتن راهحلهای
پایدار در این زمینه کوشیدهاند (تالی و همکاران 4130 :0245 ،؛ آنها دربارة چگونگی حل این مسائل و کسانی که باید
مسئول حل این مسائل باشند دیدگاههای ارائه کرده و به تجزیه و تحلیل پرداختهاند .برخی مسئولیت را بر دوش دولتها
قرار دادهاند تا پایداری زیستمحیطی را دنبال کنند (ماتی و جاگیرز. 0 :0221 ،
از دیدگاه محققان یکی دیگر از راهحلهای اجتناب از آسی رساندن به محیط زیست و تضعیف آن تغییر رفتار مردم
در برابر جنبههای طبیعتگرایانه است (هس کیمیبیتا و پاول . 09 :433۶ ،در این راستا ،آگاهی از مسئلة محیط زیست و
نگرش و دانش محیط زیست پیششرطی برای نگرانیهای محیط زیست و رفتار زیستمحیطی است (هانفرورد و ولک،
 . 0۶4 :4332زیرا اهمیت رفتارهای شهروندان با ارتقای دانش و آگاهی نسبت به محیط و حساسیت و نگرانی دربارة آن
و تالش در جهت حفظ ،ترمیم ،و توسعة طبیعت و محیط شهری خود غیر قابل اغماض است .بنابراین ،میتوان گفت در
صورت ارائة هرگونه تمهیداتی در زمینة مسائل و مشکالت محیط زیستی و تأمین اهداف پایداری آن ،نخست نیازمند
همکاری و تغییرات مهم رفتاری در بین شهروندان و افراد و سپس سازمانها میباشیم.
برنامهریزان شهری مانند بیتلی با ارائة شهر بیوفیلیک راههای بسیاری برای برنامهریزی و طراحی مناظر شهری
بهمنظور آوردن طبیعت به درون شهرها نشان داده و تأثیر تغییرات آن بر سالمتی ،محیط زیست ،رشد اقتیادی ،پایداری،
تابآوری شهری ،و  ...را بررسی کردهاند .شهر بیوفیلیک یک شهر همراه با طبیعت فراوان و سیستمهای طبیعی است که
برای شهرنشینان قابل مشاهده و در دسترس است .این نوع از شهرها در قل خود تنوع زیستی شهری پُر از طبیعت دارند
که ساکنان آن طبیعت غنی از گیاهان ،درختان ،و حیوانات را احساس میکنند ،میبینند ،و تجربه میکنند (بیتلی:0244 ،
 . 401کمک به یک شهر بهمنظور بیوفیلیکترشدن بهشدت بر آموزش زیستمحیطی شهروندان تکیه دارد و به راههای
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خالقانة قوی به منظور ایجاد تعهد جمعیت شهری به طبیعت و به پرورش رفتار زیستمحیطی شهری نیاز خواهد بود
(بیتلی . 443 :0244 ،بنابراین ،میتوان گفت توسعة طبیعت و برنامهریزی بیوفیلیک به رفتار و عملکرد شهروندان بستگی
دارد و شهروند بیوفیلیک بهدلیل اینکه در حفاظت و بسط طبیعت در شهر بیوفیلیک نقشآفرینی میکند از اهمیت خاصی
برخوردار است و فعالیتها و نگرشهای او در مناطق شهری بهشدت در این نوع از برنامهریزی نوین شهری تأثیرگذار
است تا جایی که از فعالیتها ،نگرشها ،و آگاهیهای بیوفیلیکی بهعنوان شاخصهای کلیدی و مهم برنامهریزی شهری
بیوفیلیک یاد میشود .بنابراین ،بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در رفتارهای شهروندان بیوفیلیک و تحقق این رفتارها
ضروری مینماید.
مطالعة حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل شکلدهندة رفتارهای بیوفیلیکی شهروندان و ارزیابی آگاهی و نگرش
آنها نسبت به فعالیتها و رفتارهای بیوفیلیکی در مناطق  3و  42شهر تهران انجام شده است .مناطق  3و  42از جمله
مناطق 00گانة شهر تهران هستند که بهخاطر تراکم باالی فعالیتهای شهری در آنها ،کمبود فضای سبز و باز و تردد
بیش از حد وسایل نقلیه ،تراکم باالی ساختمان و جمعیت ،ریزدانگی بافت شهری ،و  ...با حجم انبوهی از مسائل و
مشکالت زیستمحیطی روبهرو هستند .در این راستا در مناطق مذکور به راهحلی برای کاهش اثرهای منفی این مسائل
نیاز است که در این میان برنامهریزی شهری بیوفیلیک راهحل نوین و مناسبی است که برنامهریزان شهری ارائه و
پیشنهاد کردهاند .یکی از شاخصها و عناصر کلیدی این برنامهریزی داشتن شهروندان بیوفیلیکی متعهد است .از این رو،
پژوهش حاضر درصدد بررسی سطح تعهد شهروندان بیوفیلیکی در مناطق  3و  42و نقش آن در تحققپذیری برنامهریزی
بیوفیلیک در این مناطق است.
در این راستا سؤال اصلی تحقیق به شرح ذیل است:
سطح وضعیت تعهد شهروندان مناطق  3و  42شهر تهران از نظر شاخصهای فعالیتی ،آگاهیها ،و نگرشهای
بیوفیلیکی چگونه است؟
برنامهریزی شهر بیوفیلیک بهعنوان موضوعی نسبتاً جدید در سطح کشورهای توسعهیافته آغاز شده اما غال
حوزههای آن بهصورت کامل و جامع مطالعه نشده و در رابطه با شهروند بیوفیلیک بهعنوان یکی از کلیدیترین
مؤلفههای شهر بیوفیلیک تاکنون مطالعهای انجام نگرفته است .در رابطه با بحث شهروندی نیز در بیشتر مطالعات
بهنوعی شهروندی زیستمحیطی و اکولوژیکی بررسی شده است که اهم این مطالعات به شرح زیر است.
بیتلی ( 0223در پژوهشی با نام «شهرسازی بیوفیلیک :بازگشت طبیعت به جوامع و در زندگی ما» به بررسی یک
نظرسنجی در زمینة شناخت گیاهان و حیوانات و گیاهان بومی از دانشجویان پرداخته است؛ نتایج پژوهش حاکی از آن
است که طبیعت برای بیشتر افراد مفهومی نسبتاً کلی و انتزاعی است و این یک شاخص هشداردهنده از قطع ارتباط ما با
طبیعت است.
زیاری و همکاران ( 0241در پژوهشی با نام «پایداری محیطی در شهرها با استفاده از رویکرد شهر بیوفیلیک (مطالعة
موردی شهر تهران » از شهرسازی بیوفیلیک بهعنوان یک رویکرد مکمل در کنار سایر استراتژیها و برنامهها برای
ترویج پایداری محیطی در شهر تهران یاد میکنند .نتیجة پژوهش نشان میدهد نهادها و زیرساختها و شرایط بهعنوان
ابعاد بیوفیلیک در پایداری شهر تهران مؤثرند؛ درحالیکه نگرش و دانش و فعالیتهای بیوفیلیک ابعاد آسی پذیرند.
همچنین ،نتایج این پژوهش نشان داد که درصد جمعیت درگیر در بازسازی طبیعت و تالشهای داوطلبانه ،اولویتدادن
به آموزش زیستمحیطی ،اولویتدادن به حفاظت از طبیعت ،و آموزش توسط دولتهای محلی ،تیوی
ساختمان سبز ،و برنامهریزی و تیوی طرح محلی برای تنوع زیستی محلی مهمترین شاخصها میباشند.

کدهای

119

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،25شمارۀ،3پاییز9311



باقری و همکاران ( 0241در پژوهشی به بررسی «وضعیت مشارکت اجتماعی -اقتیادی و رفتارهای محیطی
شهروندان گرگان» با هدف تعیین ارتباط بین این شاخصها پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد بین جنسیت و رفتارهای
محیط زیستی رابطة معناداری وجود ندارد .اما بین وضعیت تأهل و رفتارهای محیط زیست رابطة معنادار وجود دارد.
همچنین ،نتایج حاصل از آزمون  ANOVAدر این پژوهش بیانگر آن است که شهروندان طبقة متوسط نسبت به دیگران
به محیط زیست اهمیت میدهند .و در نهایت اینکه وضعیت اجتماعی -اقتیادی بر رفتارهای مسئوالنة شهروندان نسبت
به حیط زیست تأثیرگذار است.
اریک زایدرولت ( 0241در پژوهشی با نام «چه چیزی شهروند بیوفیلیک را تعریف میکند؟» به ارائة یک نظرسنجی
آنالین براساس معیارهای مشخص در بین دانشجویان دانشگاه ویکتوریا ولینگتن در دو رشتة علوم و بازرگانی پرداخته
است .نتایج حاصل نشان داد ارتباط مؤثر و قابل توجهی بین معیار شهروندان بیوفیلیک و معیار  C.T.Nوجود دارد .عالوه
بر این ،دانشجویان رشتة علوم در وضعیت بهتری نسبت به دانشجویان رشتة بازرگانی قرار دارند.

مبانینظری 
علوم شهروندی علم و جامعه را با درگیرکردن اعضای عموم در زمینة کشف علمی در رشتههای مختلف درگیر میکند
(بوننی و همکاران0241 ،؛ کولنبرگ و کاسپیرواسکی024۶ ،؛ تئوبالد و همکاران . 0245 ،اگرچه میتوان علوم شهروندی
را در همة زمینههای تحقیق اجرا کرد ،دانش شهروندان بهطور خاص بهعنوان ابزاری برای پرداختن به مسائل
زیستمحیطی و حفاظت بهدست آمده است (فورستر و همکاران0240 ،؛ نیوزون و همکاران0240 ،؛ پوکک و همکاران،
0240؛ زاپپونی و همکاران . 0240 ،بهطور کلی ،مفهوم شهروندی ترکیبی از چند عنیر کلیدی است که عبارتاند از:
مشارکت در امور اجتماعی؛ اعتقاد به اینکه شهروند کسی است که هم تأثیرگذار و تعیینکننده است هم تأثیرپذیر و تحت
حکومت؛ متضمن داشتن احساس هویت؛ پذیرش ارزشهای اجتماعی؛ داشتن حقوق و مسئولیت (الوسون و اسکات،
 . 1 :0220مارشال معتقد است هر شهروندی ضمن اینکه از حقوقی برخوردار است باید وظایفی نیز بر عهده بگیرد .به
عبارت دیگر ،هر موقعیت اعطاشده حقوق و مسئولیتهایی را نیز شامل میشود (استریجبوس . 503 :0224 ،در جامعة
پایدار بر نقش شهروند بیش از یک نقش میرفکننده تأکید میشود و در علم جامعهشناسی محیط زیست شهروند محیط
زیستی در کنار شهروندی مدنی مطرح است (برکوییتز و همکاران . 15 :0221 ،از این رو ،رفتار آگاه از زیستمحیط
بهعنوان یک وظیفه برای همه درنظر گرفته میشود (هامفریز . 400 :0223 ،علم شهروندی محیط زیست با توانمندسازی
مردم برای پرداختن به تحقیقات علمی میتواند در تحقق اهداف سه حوزة مهم نقش داشته باشد :اول ،فرصتهایی را
برای ایجاد دانش و بینشهای جدید برای علم ،جامعه ،مدیریت ،و سیاست بهویژه حفاظت از طبیعت فراهم میکند
(چاندلر و همکاران024۶ ،؛ دانیلزن و همکاران0241 ،؛ ویز و همکاران 0240 ،؛ دوم ،میتواند به یادگیری درمورد علم و
محیط زیست کمک کند .زیرا افراد میتوانند دانشی را که برای آنها جدید است کس کنند و مهارتها و نیز سواد علمی
و محیطی را از طریق مشارکت در پروژههای علمی شهروندان بهدست آورند (بال و همکاران024۶ ،؛ بوننی و همکاران،
0241؛ فورستر و همکاران 0240 ،؛ سوم ،دانش شهروندان میتواند با فراهمکردن فرصت برای مشارکت مدنی و
مشارکت افراد در بحثهای مربوط به سیاست و فرایندهای تیمیمگیری شهروندان را توانمند کند (دیلون و همکاران،
024۶؛ جوردن و همکاران0240 ،؛ تریمبل و برکیس . 0249 ،با ارائة پتانسیل ادغام این سه مؤلفه ،علم شهروندی در
سطح مشترک علم و دانش ،یادگیری ،و مشارکت مدنی قرار میگیرد.
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محققان مختلف مانند دوبسون ( 0242مدلهای جایگزین شهروندی را برای پرداختن به حل چالشهای
زیستمحیطی و توسعة پایداری زیستمحیطی پیشنهاد کردهاند .این به معنای مشارکت شهروندان به شیوهای عمیقتر و
انگیزهدادن به افراد برای عمل براساس ارزشهای آنها در جهت تغییرات محیط زیستی درازمدت است نه راهحل موقت.
زیرا پایداری زیستمحیطی نیازمند مشارکت فعال شهروندان است .در این راستا ،محققان استدالل میکنند که مفهوم
شهروندی از توسعة پایدار جهانی حمایت میکند و سبک زندگی و نگرش به گفتمان شهروندی را به ارمغان میآورد
(ترزا. 90 :0241 ،
تاکنون محققان به معرفی دو نوع شهروند زیستمحیطی و اکولوژیکی پرداختهاند .مفهوم شهروند زیستمحیطی به
حوزة توسعة پایدار ارتباط دارد .زیرا این دیدگاه عوامل مؤثر و ضروری بر رفتارهای آگاهانة محیطی را روشن میکند.
شهروند زیستمحیطی از طریق یک شیوة منظم الزم است از مشکالت زیستمحیطی آگاهی بیشتری داشته باشد و در
نتیجه بیش از حد مسئول محیط زیست است .در این نوع شهروندی ،عالوه بر این ،شهروند نهتنها تعهدات نسبت به
جامعه ،بلکه حقوق را نیز داراست (هورتون . 4 :0229 ،رفتار شهروندی محیط زیستی به معنای داشتن انگیزه ،اعتماد به
نفس ،و آگاهی از ارزشهای فردی ،معرفت کاربردی ،و توانایی برای قراردادن تعلیمات مدنی فردی و سواد محیط زیستی
در عمل و اقدام است (برکوییتز و همکاران . 001 :0225 ،این شیوه از شهروندی محیط زیست نامساعد ،مانند فقدان
هوای تمیز یا شرایط نامساعد کار ،را به مسائلی مانند سیاست طبقه ،جنسیت ،و قومیت متیل میکند (هورتون:0229 ،
 . 0بنابراین ،شهروند محیط زیستی به رویکرد لیبرال اشاره دارد که منحیراً در حوزة عمومی قرار دارد (دوبسون:0229 ،
 . 90در تعریف شهروند اکولوژیکی دابسون آن را بهعنوان شکل شهروندی فراجهانی و براساس ایدة نقد قلمروی تعریف
میکند (دوبسون . 13 :0242 ،این مفهوم از رفتار شهروندی با مسئولیتهای غیرقراردادی مواجه است؛ مفهومی
غیرسرزمینی و مبتنی بر مفهوم پدیدههای بومشناختی است (هامفریز . 409 :0223 ،پژوهش حاضر نیز درصدد است تا
براساس بررسیهای انجامگرفته درمورد مفهوم شهروندی و برنامهریزی شهری بیوفیلیک به معرفی شهروند بیوفیلیک
بپردازد؛ شهروند بیوفیلیک یکی از معیارهای اساسی شهر بیوفیلیک است.
مفهوم شهر بیوفیلیک بهعنوان یک دیدگاه قانعکننده برای چگونگی طراحی و سازماندهی شهرهای آینده ظهور پیدا
کرده و بر پایة بینش «بیوفیلیا» استوار است (بیتلی . 0240 :0244 ،اصطالح «بیوفیلیا» در اصل یک کلمة یونانی به
معنی عشق به زندگی و سیستمهای زندگی است؛ پیشگام آن اریک فروم ،روانشناس اجتماعی ،است که عواق ناشی از
دوربودن از طبیعت را درک کرده است (فروم . 43۶1 ،اصطالح بیوفیلیا توسط ادوارد ویلسون محبوب شد (ویلسون،
 . 4311ویلسون بیوفیلیا را وابستگی ذاتی و ژنتیکی انسان با جهان طبیعی و دیگر موجودات زنده معنی کرده است
(ویلسون4311 ،؛ بیتلی . 0244 ،بیتلی نیز این ایده را برای شهرها بهکار برده است (بیتلی و نیومن . 0249 ،ایشان
استدالل میکنند که شهرهای بیوفیلیک نهتنها نیاز روزانة شهروندان را به طبیعت فراهم میکنند ،بلکه نگرشهای
محیطی و دانش شهروندان را نیز بهبود میبخشند .عشقورزیدن به طبیعت و حفاظت از آن یکی از اصلیترین اصول در
شهرهای بیوفیلیک است (زیاری و همکاران . 0249 ،حضور طبیعت فراوان یک شرط الزم در شهر بیوفیلیک است ،اما
کافی نیست و «فیلیک» به اندازة «بیو» مهم است .وجود شهروندان در ایجاد ،توسعه ،و حفاظت از شهر بیوفیلیک نیز به
همان اندازه مهم است .بیتلی بر آن است که مشارکت در برنامههای محیط زیست موج آگاهی در خیوص اکولوژی
شهری میشود (بیتلی . 09 :0240 ،بهواقع ،یکی از گستردهترین موضوعات در مباحث و پژوهشهای مربوط به شهر
بیوفیلیک ،تربیت و بارآوردن شهروند بیوفیلیک است که بتواند به بهبود و توسعة شهر بیوفیلیک کمک کند .از این رو،
یک الزام ضروری برای ایجاد شهرهای بیوفیلیک که بهعنوان یکی از معیارهای اصلی آن نیز بهشمار میرود تا با استفاده
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از آن بتوان گفت یک شهر تا چد بیوفیلیکی است حضور شهروند بیوفیلیک است .از جمله اینکه تا چه حد شهروندان از
نزدیکی به طبیعت و میزان ساعاتی که در فضای بیرون صرف میکنند سود میبرند .یک شاخص بسیار مهم این است
که ساکنان تا چه حد درمورد طب یعت نزدیک به خود آگاهی دارند و به آن اهمیت میدهند .عالوه بر این ،یک شهر
بیوفیلیک شهری است که در آن ساکنان بهطور فعال در تجربة طبیعت مشارکت دارند ،مانند پیادهروی ،تماشای پرندگان،
نگاهکردن به آسمان ،باغبانی ،و تالش در راستای زراعت شهری و بسیاری از فعالیتهای دیگر .عالوه بر این ،شهروند
بیوفیلیک فرصتهای فراوانی دارد برای مشارکت در احیا و مراقبت از طبیعت اطراف خود .در شهرهای بیوفیلیک ،ساکنان
بهطور مستقیم و فعاالنه در یادگیری ،لذتبردن ،و مراقبت از طبیعت پیرامون خود و ارتباط عاطفی مهم با این طبیعت
مشارکت دارند (بیتلی و نیومن . 9990 :0249 ،بیتلی بر آن است که شهرهای بیوفیلیک میتوانند از طریق ترکیبی از
شرایط فیزیکی و زیرساختها ،تعهدات و فعالیتهای ساکنان ،دانش و آگاهی شهروندان و اولویتهای حکومتها،
سازمانها و مقامات نسبت به محیط ،توصیف و تشخیص داده شوند .آنچه در ادامه میآید فهرستی از شاخصهای شهر
بیوفیلیک است که توسط بیتلی ارائه شده است.
.شاخصهایشهربیوفیلیکازنظربیتلی 

جدول9

 -4زیرساختها و شرایط الزم

زیرشاخصها 

شاخصها 

 .4-4درصد جمعیتی که در شعاع  422متری آنها پارک و فضای سبز وجود دارد
 .0-4وجود شبکههای اکولوژیکی متیل و ادغامشده؛ شهرسازی سبز از پشت بام تا ابعاد منطقهای
 .9-4درصدی از مساحت زمین شهری که به طبیعت وحشی یا نیمهوحشی اختیاص دارد
 .1-4درصد پوشش جنگلی نسبت به کل شهر (در بعضی مناطق کمتر مناس خواهد بود
 .5-4وسعت و تعداد نماهای سبز شهری
 .۶-4سرانة مسیرهای پیادهروی به ازای هر نفر به مایل مربع
 .0-4تعداد باغهای عمومی و قطعات باغ (به صورت مطلق و سرانه و همچنین دسترسی به این باغهای عمومی
 .4-0درصد جمعیتی که در طبیعت ،کلوبها ،یا سازمانهای در فضای باز فعالیت میکنند و تعداد چنین سازمانهایی که در شهر فعالاند
 .0-0درصد مردمی که در ترمیم و بازسازی طبیعت و تالشهای داوطلبانه برای بهبود وضعت طبیعت فعالیت دارند (مانند گروههای حمایت
از محیط زیست شهری و همچنین تعداد مطلق آنها
 .9-0درصد زمانی که ساکنان بیرون از خانه و در فضای سبز طبیعی سپری میکنند (و ممکن است بسته به آب و هوا متفاوت باشد
 .1-0درصد ساکنانی که بهطور فعال به کارهای باغداری میپردازند (شامل باغداری در بالکن ،پشت بامها ،و باغهای عمومی
 .5-0میزان و زمان زنگ تفریح و بازی در فضای باز در مدارس
 -0فعالیتهای بیوفیلیکی

 -9نگرشها و  -1سازمانها و نهادهای
بیوفیلیک
آگاهیهای بیوفیلیک

 .4-9درصد جمعیتی که میتوانند گونههای متداول گیاهان و جانوران بومی را تشخیص دهند
 .0-9تعداد ساکنانی که دربارة جهان طبیعی اطراف خود کنجکاوند (بهطوریکه توسط یک پرسشگر با استفاده از سؤال پرسیدن یا آزمایش
جمعی اندازهگیری میشود
 .4-1تیوی یک برنامة راهبردی یا یک برنامة اجرایی با تنوع زیستی محلی
 .0-1تعداد سازمانهای حامی بیوفیلیک محلی ،مانند وجود یک موزة تاریخ طبیعت فعال یا یک باغ گیاهشناسی
 .9-1اولویتهای دادهشده به آموزش زیستمحیطی
 .1-1درصد بودجة محلی که برای حفاظت از طبیعت ،تفریح و سرگرمی ،آموزش و پرورش ،و فعالیتهای مربوطه اختیاص یافته است
 .5-1تعداد پروژههای آزمایشی و ابتکاری بیوفیلیکی که مورد حمایت واقع شده است

مأخذ:بیتلیونیومن5093،؛بیتلی 5099،

فعالیتها و رفتارهای محیط زیستی نشان از تعهد یک شهروند بیوفیلیک دارد ،مانند داوطل شدن برای احیای شهرها و
کاشت درختان در محله ،خدمتکردن بهعنوان یک پژوهشگر شهری بهعنوان جمعکنندة اطالعات درمورد گونههای جانوری
و تنوعهای زیستی ،اضافهکردن به مجموعه گیاهان موزة تاریخ طبیعی محلی و  . ...این عوامل به تعمیق و تقویت مهم
اجتماع و حفظ طبیعت و پایداری محیط زیست محل خواهد انجامید .دارابودن شهرهای بیوفیلیک از شهروند بیوفیلیکی
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مستلزم این است که شهروندان به حفاظت از طبیعت و ترمیم و توسعة آن ،آشنایی با گونههای تنوع زیستی ،مشارکت در
فعالیتهای طبیعی ،گذراندن اوقات فراغت در محیط طبیعی ،و  ...به اندازة سایر پیشرفتها و توسعه اهمیت قائل شوند.
ضمن اینکه بسیاری از مسئولیتها و وظایف در این نوع از شهروندی داوطلبانه خواهد بود نه وظیفة اجباری .از این رو،
شهروند بیوفیلیک نیز همانند سایر شهروندان هم دارای مسئولیت و وظایف و هم دارای حقوق و انتظارات خواهد بود.
بدین ترتی  ،براساس استانداردهای تعریفشده و مطال مذکور ،میتوان شهروند بیوفیلیک را اینگونه تعریف کرد:
شهروند بیوفیلیک به آن فرد از جامعة شهر بیوفیلیک گفته میشود که از طریق برنامهها ،اقدامات ،و فرصتهای
فراهمشده توسط شهر بیوفیلیک یا مشارکت در  BioBlitz4و بهصورت داوطلبانه برای هدایت ،حفاظت ،و توسعة طبیعت
در مقیاس محلی و جهانی تالش میکند تا ،ضمن لذتبردن از محیط اعجابآور بیولوژیکی ،طبیعت را مستقیماً تجربه
کند .در این راستا شهر بیوفیلیک بهطور فعاالنه به دنبال جل و تحریک شهروندان برای لذتبردن و مشارکتکردن در
مراقبت از طبیعت است.

روشتحقیق 
پژوهش حاضر از حیطة محتوا و روش توصیفی -تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است .شیوة گردآوری دادهها با استفاده
از روش کتابخانهای و میدانی است .عالوه بر این ،با توجه به ماهیت پژوهش ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه است .در
این پژوهش نخست با بررسیهای انجامگرفته در بستر مقاالت و ادبیات نظری شاخصهای جهانی شهر بیوفیلیک
شناسایی و سپس شاخصهای مربوط به بخش شهروندان (شامل دو شاخص اصلی شهر بیوفیلیک تحت عنوان
فعالیتهای بیوفیلیکی و نگرشها و آگاهیهای بیوفیلیکی احیا و بومیسازی شد .بهمنظور سنجش روایی پرسشنامه
بهدلیل عملیاتیبودن و بومیشدن شاخصها از روش روایی صوری (مراجعه به بیست نفر از متخییان بهره گرفته شده
است که نتایج حاصل از آن متضمن محتوای منظم پرسشنامه در راستای پاسخ به سؤاالت تحقیق است .برای سنجش
پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .ضری پایایی پرسشنامه برای مجموع سؤاالت پرسشنامه
برابر با  2/101محاسبه شده است که حاکی از همسازی درونی باالیی جهت سنجش سؤاالت مربوط به شاخصهای
شهروند بیوفیلیک است .شاخصهای نهایی بهدستآمده از این فرایند در جدول  4نشان داده شده است که شامل دو
شاخص اصلی و  49زیرشاخص بوده که با مقیاس لیکرت تنظیم شد.
جامعة آماری پژوهش شهروندان ساکن در مناطق  3و  42شهر تهران است که با استفاده از نمونهگیری تیادفی از
 401093نفر ساکن در منطقة  3و  900445نفر ساکن در منطقة  ،42در مجموع تعداد  919نفر براساس فرمول کوکران
بهعنوان نمونة آماری انتخاب شدند .در این پژوهش با توجه به حجم جامعة آماری  022نفر در منطقة  42و  452نفر در
منطقة  3و تعداد نمونه به  952نفر تقلیل داده شد که بهصورت تیادفی انتخاب شدند .بهمنظور تحلیل سؤاالت در کنار
استفاده از آمار توصیفی ،از آمار استنباطی (کولموگروف -اسمیرنوف ،تی تکنمونهای ،و طیف نانلی برای بررسی رابطه
میان متغیرهای مختلف و رفتار شهروندی بیوفیلیک استفاده شده است .جدول  0شاخصهای پژوهش مورد مطالعه را
نشان میدهد.

 .4یک دورة فشرده نظارت بر بیولوژیکی است که در تالش برای ثبت همة گونههای زنده در یک منطقه مشخص شده است .گروههای دانشمندان،
طبیعتگرایان ،و داوطلبان در یک دورة زمانی مستمر (بهعنوان مثال ،معموالً  01ساعت یک مطالعة فشرده را انجام میدهند .یک بخش عمومی برای
بسیاری از  BioBlitzesوجود دارد .هدف این است که مردم به تنوع زیستی عالقهمند شوند .برای تشویق بیشتر مشارکت عمومی ،این  BioBlitzesاغل
در پارکهای شهری یا ذخایر طبیعت نزدیک به شهرها نگهداری میشوند.
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.شاخصهایپژوهشموردمطالعه 

جدول5
زیرشاخصها 


شاخص 

اهمیت به فضاهای بکر محیط زندگی
حساسیت نسبت به مسائل و مشکالت محیط زیست محل و پیگیری آنها
فعالیتهای بیوفیلیکی

میزان فعالیت در کارهای باغداری خانگی (نظیر باغداری در بالکن ،حیاط منزل ،باغهای عمومی
میزان وجود گل طبیعی یا درخت در محل سکونت
کس درآمد از فعالیتهای زراعتی و کشاورزی شهری
فعالیت در حفظ و نگهداری و بازسازی محیط طبیعی
میزان گذراندن اوقات فراغت در محیطهای طبیعی شهری
مشارکت در حفظ و ترمیم فضای سبز منزل با سایر همسایگان

بیوفیلیکی

نگرشهاو آگاهیهای

میزان آشنایی با گونههای گیاهی بومی محیط
میزان آشنایی با کاربرد گونههای گیاهی محیط بومی
میزان عالقهمندی به کاشت درخت و فضای سبز در منزل یا محیط
میزان کنجکاوبودن نسبت به محیط (درمورد گونههای گیاهی یا جانوری
آشنایی با تنوع گونههای زیستی محیط نظیر پرندگان ،حیوانات ،و ...

مأخذ:نگارندگان 

محدودۀموردمطالعه 
شهر تهران از لحاظ مکانی در  95درجه و  95دقیقه تا  95درجه و  11دقیقة عرض شمالی و  54درجه و  40دقیقه تا 54
درجه و  99دقیقة طول شرقی در دامنههای جنوبی رشتهکوههای البرز گسترده شده است .تهران بیست و پنجمین شهر
پُرجمعیت و بیستمین شهر پُرتراکم جهان بهشمار میآید .طبق طرح تفییلی ،شهر تهران به  00منطقه 491 ،ناحیه ،و
 901محله تقسیم شده است .محدودة مورد مطالعة این پژوهش مناطق  3و  42کالنشهر تهران است .منطقة  ،3که در
غرب شهر تهران واقع شده ،دارای  0ناحیه و  1محله است .براساس سرشماری عمومی و نفوس مسکن سال ،4935
جمعیت این منطقه  401093نفر است .منطقة  42نیز ،که از لحاظ موقعیت در شرق منطقة  3و در مرکز شهر تهران قرار
دارد ،یکی از قدیمیترین مناطق تهران است .این منطقه با مساحتی در حدود  140هکتار و  900445نفر و با بافت
ریزدانگی که دارد پُرتراکمترین منطقه در میان مناطق 00گانه تهران است .از جمله شاخصهای بیوفیلیک موجود در این
منطقه موزة هفتچنار ،مراکز فرهنگسرای چون محیط زیست ،پارکهای رضوان ،و  00بهمن است .این منطقه از نظر
فضای سبز یکی از فقیرترین مناطق تهران است و سرانة آن  9.0مترمربع است؛ یعنی برای هر  3122نفر یک پارک و به
عبارتی در هر  05هکتار یک بوستان وجود دارد .در حال حاضر مناطق مذکور بهواسطة موقعیت جغرافیایی که دارند و
بهدلیل پل ارتباطی و گذرگاه دهانة غربی شهر تهران با مشکالت جدی در زمینة آلودگیهای زیستمحیطی همچون
آلودگی هوا و آلودگی صوتی ،آلودگیهای بیری -کالبدی روبهروست .این امر بیشتر ناشی از تردد بیش از حد وسایل
نقلیة موتوری و تراکم ساختمانی و جمعیتی در این مناطق است که ،بهرغم وجود این مسائل ،این مناطق با کمترین
فضای سبز و باز نیز مواجه است .تداوم این امر موج تشدید این مسائل خواهد شد .شکل زیر موقعیت جغرافیایی منطقة
 3و  42شهر تهران را در کشور و شهر تهران نشان میدهد.
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شکل.9موقعیتمحدودۀموردمطالعهدرکشور،استان،وشهرتهران 

بحثویافتهها 

پس از توزیع و نمرهگذاری پرسشنامه در راستای شاخصهای مورد بررسی نتایج در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه
و تحلیل شد که در زیر به شرح آنها پرداخته میشود.
یافتههای آزمونهای توصیفی پژوهش نشان میدهد 11درصد از پاسخگویان زن و 50درصد مرد هستند و 42درصد
در گروه سنی 90 ،05-45درصد در گروه سنی 91 ،95-05درصد در گروه سنی 11 ،15-95درصد در گروه سنی ،۶5-15
و ۶درصد باالی  ۶5سال میباشند .از نظر تحییالت نیز 41درصد زیر دیپلم0۶ ،درصد دیپلم90 ،درصد کارشناسی ،و
01درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر بودهاند.
میزاناهمیتشهروندیبیوفیلیک 

جدول  9توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به اظهاراتشان درخیوص شاخصهای شهروند بیوفیلیک را نشان میدهد.
شاخصهای مورد ارزیابی نیز به تعداد  49گویه درنظر گرفته شد که بهصورت  X1تا  X13کدگذاری شدهاند.
گویاننسبتبهشاخصهایآگاهی،فعالیتها،ونگرشبیوفیلیک 


.درصدفراوانیپاسخ
جدول3
گویهها 

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13

خیلیکم 
%1
%3
%1
%3۶
%41
%42
%42
%01
%92
%1
%1
%01

کم 
%00
%45
%92
%41
%00
%0۶
%91
%52
%۶
%41
%01

متوسط 
%41
%10
%44
%9۶
%0
%11
%01
%9۶
%01
%40
%10
%1۶
%12

زیاد 
%52
%00
%42
%4۶
%41
%0۶
%00
%1
%1
%02
%01
%۶

خیلیزیاد 
%9۶
%۶
%5
%42
%0
%۶
%41
%۶
%0
%1
%01
%1
%0
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جدول  9نشان میدهد گویة  x5با 3۶درصد در سطح خیلی کم و گویههای  x1و  x10با 52درصد بهترتی در سطح
زیاد و کم بیشترین درصد را بهخود اختیاص دادهاند .بررسی وضعیت توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به فعالیتها و
رفتارهای بیوفیلیکی و در بُعد شناختی شهروندی بیوفیلیکی در جدول باال نشان میدهد شهروندان مناطق  3و  42شهر
تهران نسبت به مسائل محیط زیست حساس و از نظر فعالیتی نسبت به نگرشها و آگاهیهای بیوفیلیک در وضعیت
بهتری قرار دارند.
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل درست استنباطی پژوهش ،نخست برای آزمون نرمالبودن توزیع یافتهها از
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف بهعنوان یکی از مهمترین مالکها در تعیین آزمونهای آماری استفاده شده است.
جدول  1نتایج حاصل از این آزمون را نشان میدهد.
برایبررسینرمالبودننمرۀشهروندبیوفیلیک 

جدول.8آزمونکولموگروف-اسمیرنوف
میانگین
9۶/21

متغیر 
شهروند بیوفیلیک

انحرافاستاندارد
0/51

Zکولموگروف-اسمیرنوف 
2/211

p

2/022

همانگونهکه در جدول  1مشاهده میشود ،برونداد آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای شاخصهای مورد بررسی
معنادار است .بنابراین ،شاخص بررسیشده دارای توزع نرمالی است و امکان استفاده از آزمونهای ناپارامتریک وجود
ندارد .از این رو ،میتوان از تحلیلهای پارامتریک استفاده کرد.
بنابراین ،در این پژوهش از آزمون پارامتریک  Tتکنمونهای برای سنجش پرسشها استفاده شده است .بهدلیل اینکه
پرسشنامه دارای پنج سطح بود ،نتایج با میانگین فرضی سه مقایسه شد .جدول  5مقادیر آزمون را نشان میدهد.
مقادیر آزمون

T

تکنمونهای در جدول  5نشان میدهد با اطمینان  2/35و سطح خطای کوچکتر از  2/25تفاوت

آماری معنیداری بین دو میانگین واقعی و مفروض وجود ندارد .ضمن آنکه ،براساس نتایج این جدول ،مقدار میانگین
واقعی همة ابعاد از مقدار میانگین مفروض باالتر است .بنابراین ،بهطور کلی ،میانگین رفتارها و فعالیتهای شهروندان از
نظر شاخصهای بیوفیلیکی باالتر از میانگین است .پس میتوان گفت ساکنان مناطق  3و  42شهر تهران دارای
ویژگیهای رفتار شهروندی بیوفیلیکیاند.
در جدول  ۶نتایج حاصل از تحلیل آزمون  Tتکنمونهای به تفکیک همة گویههای مورد بررسی پژوهش آمده است.
همانگونهکه جدول  ۶نشان میدهد ،نتایج آزمون تی تکنمونهای حاصل از تحلیل دادههای مربوط به مقدار تعهد و
رفتار شهروند بیوفیلیک در گویههای شاخص فعالیتهای بیوفیلیکی و نگرشها و آگاهیهای بیوفیلیک بیانگر آن است
که سطح معناداری

(sig

در  ۶گویه کمتر از  2/25است

(sig<0/05

و در مجموع از نظر آماری با اطمینان 35درصد

میانگینهای بهدستآمده برای زیرشاخصهای شمارة  ،44 ،0 ،4و  40از میانگین

فرضی (M0=9

بیشتر است.

درنهایت ،در این پژوهش از طیف نانلی بهعنوان شاخص مقایسه استفاده شد که براساس آن مقدار توجه به رفتار
شهروند بیوفیلیک برای هر یک از شاخصهای بررسیشده بر مبنای طیف پنجدرجهای (کامالً نامطلوب ،نامطلوب،
متوسط ،مطلوب ،و کامالً مطلوب براساس مقایسة میانگین با دامنة طیف ارزیابی شد .در جدول  0ارزش عددی طیف
آورده شده است.
نمونه ایبرایسنجشوضعیترفتارشهروندیبیوفیلیکیدرمناطق1و90تهران 

جدول.2تحلیل t
تک
متغیر 
شهروند بیوفیلیک

میانگین 
9۶/21

انحرافاستاندارد 
0/51

نمرۀمعیار 
9

t
92/311

p
2/222
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جدول.9تحلیل T
تک
شاخصها 

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13

میانگین 
1/00
0/3۶
0/01
0/32
4/40
0/12
9/40
0/11
0/0۶
0/20
9/۶0
9/42
0/92

نمرۀمعیار 
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

انحرافاستاندارد 
2/۶03
4/223
4/053
4/239
2/۶00
4/405
4/02۶
4/2۶0
2/31۶
2/303
4/21۶
4/245
4/245

t
40/021
-2/012
-4/1۶4
-2/۶10
-04/439
-4/050
2/021
-2/033
-5/921
-0/200
1/290
2/۶30
-1/10۶

p
2/222
2/012
2/452
2/504
2/222
2/045
2/115
2/101
2/222
2/222
2/222
2/113
2/222

جدول.9تعیینارزشعددیطیف 
کامالًنامطلوب 

نامطلوب 

متوسط 

مطلوب 

کامالًمطلوب 

2-4

4-0

0-9

9-1

1-5

همانگونهکه از جدول فوق استنباط میشود ،چنانچه میانگین گویه یا مؤلفهای بین  4-2باشد ،در سطح کامالً
نامطلوب ،بین  0-4در سطح نامطلوب ،بین  9-0در سطح متوسط ،بین  1-9در سطح مطلوب ،و چنانچه در سطح 5-1
باشد ،در سطح کامالً مطلوب ارزیابی میشود .جدول  3مقایسة میانگینهای گویههایی با دامنة طیف نانلی را نشان
میدهد.
.تعیینارزشعددیطیفگویههایموردبررسیپژوهش 

جدول 1
کامالًنامطلوب 

نامطلوب 

متوسط 

مطلوب 

کامالًمطلوب 

-

5

49 -42 -3 -1 -۶ -1 -9 -0

40-44-0

4

در تبیین تحلیل رفتار شهروندی زیستمحیطی عوامل و معیارهای زیادی میتواند بررسی و سنجش شود .اما در این
پژوهش ،که مربوط به سنجش رفتار شهروند بیوفیلیک است ،با توجه به مبانی نظری و شاخصهای استاندارد جهانی به
شاخصهای فعالیتی و نگرشی بیوفیلیکی شهروندان پرداخته شده است که در تبیین تحلیل این شاخصها ،با توجه به
آزمونهای فوق ،می توان این گونه استنباط کرد که شهروندان بسته به ماهیت محیط خود از تعهدات و رفتارهای
بیوفیلیکی برخوردارند .زیرا میزان اهمیت و حساسیت آنها نسبت به محیط زیست پیرامون خود از سطح باالیی برخوردار
است و حفاظت از محیط را از وظایف خود میدانند .اما از آنجا که محیط از نظر فضای بیوفیلیکی در وضعیت نامناسبی
قرار دارد ،این امر در رفتار بیوفیلیکی شهروندان نیز تأثیر میگذارد و درواقع رفتار بیوفیلیکی شهروندان بیشتر بر حس
مؤلفههای حساسیت نسبت به مسائل و مشکالت محیط ،عالقهمندی ،و  ...تعیین میشود .زیرا در این محیط بهدلیل
فقدان زیرساختهای بیوفیلیکی شهروندان نتوانستهاند با فضاهای بیوفیلیکی ارتباط برقرار کنند .میتوان اینگونه اذعان
کرد که بسیاری از رفتارهای مفید آنها از جمله اهمیت به فضاهای محیط بکر طبیعی و حساسیت نسبت به مسائل و
مشکالت محیط زیست متأثر از رفتار و نگرشهای بیوفیلیکی آنهاست .همانطورکه از جدولهای باال مشخص است،
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کمترین تأثیر مربوط به مؤلفة کس درآمد از فضاهای بیوفیلیکی در محل است .این امر نشان میدهد زیرساختهای
موجود در این مناطق بهشدت ضع یف است و محیط شرایط الزم را برای این مؤلفه فراهم نکرده است تا شهروندان بتوانند
از این فرصت به نحو مفید استفاده کنند .از این رو ،می توان گفت بیشتر کارکردها و رفتارها به صورتی از پیش تعیین شده
و حاصل آگاهیها و نگرشهاست و محیط نیز در این زمینه از انعطافپذیری بسیار پایینی برخوردار است که البته در
نگرشها و فعالیتهای بیوفیلیک شهروندان بسیار تأثیرگذار است.

نتیجهگیری 

شهر ،بهعنوان بزرگ ترین سکونتگاه بشری ،دارای ماهیت پویا و همواره در حال تغییر و تحول است .از بین رفتن ارزشها
و تنوعهای زیستی و سینکهای طبیعی موجود در شهر یا پیرامون آن بههنگام رشد و توسعة فیزیکی شهر پدیدهای
طبیعی است .در این راستا اجتناب از این امر مستلزم وجود شهروندان با حس هویت و اینهمانی با محیط است .زیرا رفتار
شهروندان با محیط شهری خود بیشترین تأثیر را در این محیط دارد .این رفتارها میتواند در جهت حفظ محیط زیست
شهر عمل کند یا برعکس ،موج

تخری

و از بین رفتن محیط زیست شود .در این میان رشد و تقویت فعالیتها،

رفتارها ،و مسئولیتپذیری هدفمند شهروندان در برابر مسائل محیط زیستی و طبیعت محلی مستلزم داشتن نگرش
زیستمحیطی و آموزشهای الزم در این زمینه و همچنین فراهمبودن شرایط محیط و زیرساختهاست .بررسیها نشان
میدهد میزان داشتن تعهد و رفتار زیستمحیطی و بیوفیلیکی براساس ویژگیهای شهروندان متفاوت است .عوامل
مختلفی نظیر سطح تحییالت ،میزان آگاهیها ،عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،اقتیادی و محیطی و  ...میتواند در آن
دخیل باشد .تاکنون محققان بسیاری در جهت پایداری زیستمحیطی به معرفی و ارائة نقش شهروندانی تحت عنوان
«شهروندی زیستمحیطی و اکولوژیکی» و  ...پرداختهاند .در این پژوهش نیز به معرفی شهروند جدید در لوای
برنامهریزی شهری نوین بیوفیلیک با نام «شهروند بیوفیلیک» پرداخته شد .در این راستا به بررسی وضعیت سطح تعهدی
شهروندان منطقة  3و  42شهر تهران با توجه به حادبودن مسائل زیستمحیطی و تراکم باالی این مسائل پرداخته شد .با
توجه به کمبود فضاهای سبز و زیرساختهای بیوفیلیکی و کمتوجهی نهادها و ارگانهای دولتی در راستای تأمین
نیازهای زیست محیطی نقش و رسالت شهروندان در جهت کاهش و رفع مسائل بدیهی و دوچندان است .در این پژوهش
سعی شد براساس بومیسازی شاخصهای جهانی مربوط به فعالیتها و نگرشها و آگاهیهای شهر بیوفیلیک به بررسی
و سنجش سطح وضعیت تعهدات و فعالیتهای شهروندان در این مناطق پرداخته شود .بر همین اساس ،طی فرایندی 49
گویه انتخاب شد و پس از طی مراحل آزمونهای استنباطی با استفاده از نرمافزار

spss

سنجش شدند .نتایج آزمونها

نشان داد سطح کلی وضعیت فعالیتهای بیوفیلیکی با میانگین  9/01در وضعیت مطلوب قرار دارد .در طی بررسیها
مشخص شد گویة شمارة  ،4که نشاندهندة میزان اهمیت محیط بکر طبیعی برای شهروندان است ،با میانگین  1باالترین
نمره را به خود اختیاص داده است و گویة شمارة  ،5که مربوط به میزان کس درآمد از فعالیتهای بیوفیلیکی است ،با
میانگین  4کمترین نمره را کس کرد .با تأمل در این دو مورد میتوان نتیجه گرفت که شهروندان اساساً نسبت به محیط
خود حساسیت دارند و به محیط زیست خود عشق میورزند .اما کمبود امکانات و زیرساختها و بیتوجهی مسئوالن به
فراهمکردن شرایط برای این موضوع موج شده تا شهروندان بهراحتی نتوانند از محیط خود حداکثر بهرهگیری را داشته
باشند .همین امر باعث شده تا سطح وضعیت سنجش فعالیتهای بیوفیلیکی و میزان آگاهیهای آنان در وضعیت
نامطلوبی قرار گیرد؛ بهگونهایکه با بررسی طیف نانلی مشخص شد فقط یک گویه (اهمیت به فضاهای بکر محیط
زندگی در سطح کامالً مطلوب قرار دارد و سه گویه (میزان گذراندن اوقات فراغت در محیطهای طبیعی شهری ،میزان
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عالقهمندی به کاشت درخت و فضای سبز در منزل یا محیط ،میزان کنجکاوبودن به محیط (درمورد گونههای گیاهی یا
جانوری در سطح مطلوب قرار دارد و بهجز گویة کس درآمد از فعالیتهای زراعتی و کشاورزی شهری ،که در سطح
نامطلوب قرار دارد ،سایر گویهها در سطح متوسطی قرار دارند .بنابراین ،میتوان بهصورت کلی نتیجه گرفت که شهروندان
در صورت فراهمبودن شرایط الزم برای اجرای رفتار بیوفیلیکی اقدام به عمل خواهند کرد ،زیرا شواهد و قرائن نشان
میدهد شهروندان این مناطق خود را مسئول حفاظت و توسعة طبیعت در محل میدانند و عالقهمند به اجرای
فعالیتهای بیوفیلیکیاند .از این رو ،پیشنهاد میشود بهمنظور ایجاد و توسعة شهر بیوفیلیک ،با توجه به ماهیت بیوفیلیکی
آن ،ضمن تقویت زیرساختها و فراهمکردن بستر محیطی برای توسعه و رشد فعالیتها و تعهدات و آگاهیهای
بیوفیلیکی شهروندان ،در برنامههای آموزشی بیشتر به جنبة احساسی و نگرشی پرداخته شود تا صرفاً به جنبة شناختی و
دانشی.
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