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 چكیده
 یرفتار انسان هستند؛ به طور امدیعمدتاً پ یطیمح ستیمسائل ز

توجه به دانش، نگرش و  یطیمح ستیز یرفتارها یکه در بررس
با آنها از  ییارویو نحوۀ رو یطیمح ستیافراد از مسائل ز یعمل تین

لۀ ئو مس رو شیپ قیبرخوردار است. هدف تحق یادیز تیاهم
 یرانیا انینظر دانشجو زا یطیمح ستیز تیهو یآن، بررس یاساس
با الهام از  یفیک قیتحق نیاست. ا یگفتمان انتقاد لیتحل دگاهیاز د
و کلر  نیبوتک ۀی( و نظر9912فرکالف ) یگفتمان انتقاد لیتحل
 یگرا سازه ادیبن داده ۀیاز نظر ،ی( به عنوان چارچوب نظر5099)

 50کنندگان شامل  . شرکتکند ی( استفاده م5001چارمز )
ارشد و  ی)کارشناس یلیتکم التیو تحص یکارشناس یودانشج
بودند. با  یسبزوار میدر دانشگاه حک یسی( رشتۀ زبان انگلیدکتر

 یو صدا یها گردآور داده یساختار  مهیاستفاده از مصاحبۀ ن
آنها بر اساس سه سطح  یکنندگان ضبط شد. سپس کدگذار شرکت
کد  917به  یدگذارک ندیانجام گرفت. فرا ادیبن روش داده یکدگذار

 تیهو یعنی یینها یعنوان مهم و کد انتخاب 0 رکد،یز 91 ه،یاول
 یعنیشده،  استخراج یها سازه ۀیشد. بر پا یمنته یطیمح ستیز

رفتار  عت،یاز طب یخاطرات ،یگرد عتیطب ست،یز طیمح تیاهم
 یمدل ست،یز طیو دغدغۀ مح یطیمح ستیمسئوالنه، سواد ز

 دارد. یو کلر همخوان نیبوتک ۀینظرشد که با اصول  شنهادیپ
 

ـ بن روش داده ،یطـ یمح سـت یز تیـ هو سـت، یز طیمح :ها کلیدواژه  ادی

 .و کلر نیبوتک ۀینظر ،یگفتمان انتقاد لیگرا، تحل سازه

 

Abstract 

Environmental issues are mainly the result of 
human behavior, so paying attention to the 
knowledge, attitude and real intentions of people 
about environmental issues and how to deal with 
them is very important in the study of 
environmental behaviors. The purpose of this 
study is to investigate Iranian students' ecological 
identity in light of critical discouse analysis. 
Inspired by the critical discourse analysis of 
Fairclough (2015) and the theory of Botkin and 
Keller (2011) as a theoretical framework, this 
study uses Charmaz' (2008) Contructivist 
Grounded Theory. The participants were 20 BA, 
MA and PhD EFL language learners from Hakim 
Sabzevari University. Using semi-structured 
interviews, the data were collected and 
participants' voices were recorded. Then, the data 
were coded based on the three levels of grounded 
methodology. The codification process resulted in 
187 initial codes, 18 sub-codes, 6 important 
themes, and the final selective code of ecological 
identity. Based on the extracted constructs, 
namely the importance of environment, nature 
tourism, memories of nature, responsible 
behavior, environmental literacy and environment 
concerns, a model was proposed which 
corresponded with the principles of Botkin and 
Keller' theory. 

Keywords: Environment, Ecological identity, 

Constructivist grounded method, Critical 

discourse analysis, Botkin & Keller's Theory. 
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 مقدمه
 شناسـی  زبـان  در کـه  موضـوعاتی  تـرین  مهـم  از یکـی 

 جهـانی قـرار   توجـه  مـورد  بسیار اخیر دهۀ در محیطی زیست

 محـیط  با وی رفتار با انسان هویت اکولوژیک نسبت گرفته،

اسـت   ( طبیعـی 907: 5092است. به عقیـدۀ اسـتیب )   زیست
 انجـام  گرفته کـاری  شکل قبل از هویتی مبنای بر فرد وقتی

 آن زیرا کند توجه کمتر آن پیامدهای به است ممکن دهد، می

توان گفت  به ظاهر می داند. آنچه می خود منطبق هویت بر را
سب، رفتاری منا زیست محیط با ما رفتار امروزه که است ینا

 رفتـار  ایـن  نیسـت. شـاید روزی   احتـرام  مبنـای  بر و درخور

 را آینـده  نارضـایتی نسـل   بگیرد و را غیرمسئوالنه گریبان ما
طرح است ایـن  سؤالی که م اما ما درپی داشته باشد. به نسبت

چنین رفتاری را با طبیعت در پیش  آگاهانه انسان آیا است که
ل ایـن  ئومحیطـی انسـان مسـ    گرفته است؟ آیا هویت زیسـت 
 چنـدین  و هـا  پرسـش  ایـن  رفتار او با طبیعت نیست؟ پاسـخ 

دارد و آن  حل راه یک از این دست، هرچه باشد دیگر پرسش
آن  ابعـاد  تمـام  در طبیعت به نسبت انسان آگاهی افزایش هم

بدیهی است برای افزایش ایـن آگـاهی، نخسـت بایـد      است.
نسبت دقیق رفتارهای انسان را با طبیعت شـناخت. مجموعـۀ   
ــت     ــه هوی ــه از آن ب ــت ک ــزی اس ــان چی ــا هم ــن رفتاره ای

 بررسیشود. مسألۀ اصلی این تحقیق،  محیطی یاد می زیست

ــارۀ هویــت  ــی درب هــای  و تحلیــل نظــرات دانشــجویان ایران
 محیطی از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی است.  ستزی

 دارد: اصلی پرسش دو حاضر تحقیق
ــجویان     -9 ــی و دانش ــرم اول کارشناس ــجویان ت ــر دانش نظ

محیطـی   هـای زیسـت   تحصیالت تکمیلی دربـارۀ هویـت  
 چیست؟

کننـدگان در   ای بین سـطح تحصـیالت شـرکت    چه رابطه -5
تحلیـل  محیطی آنهـا از دیـدگاه    پژوهش و هویت زیست

 گفتمان انتقادی وجود دارد؟
بنیـاد   این سؤاالت و با تکیه بر نظریـۀ داده برای پاسخ به 

و  (5099)5و کلر 9(، از نظریۀ بوتکین5001گرای چارمز ) سازه
 ستفاده شد. تحقیق حاضرا (9912) 9تحلیل گفتمان فرکالف

از ایـن   احتماالً یکی از نخستین تحقیقاتی است که با استفاده
 هویـت  تحلیـل  و بررسـی  بـه  یـه و روش تحلیـل  دو نظر

                                                                         
1. Botkin 

2. Keller 

3. Fairclough 

ایران در رابطه با سـطح تحصـیالت افـراد     در محیطی زیست
پردازد و این خلئی است که تحقیـق حاضـر در صـدد پـر      می

 کردن آن است. 

 یشینۀ پژوهشپ
 بره ، ک(41: 9112، 2، به نقل از پومروی9112) 4توماشو نظر از

 تمرکـز  محیطـی  زیسـت  اَعمال و اکولوژیک هویت بین ارتباط

 استفاده با مردم که هر نوع روشی است اکولوژیک هویت دارد،

 ها، ارزش شخصیت، در که گونه زمین، آن خودرا با ارتباط آن از

 کنند.   می تفسیر توجیه و یافته، تجلی احساساتشان و اقدامات
 0، اسـتیب محـیط  بـر  آن تـأثیر  و زبـان  نقش تحلیل در

هویـت،   کـه  کنـد  می استفاده ذهنی قالب هشت از( 5092)
در پـژوهش   تحلیـل  ی ذهنـی، مبنـای  هـا  یکی از این قالب

ــتیب )  ــت. اس ــر اس ــان (5092و  5094حاض ــی زب  شناس

مطالعـات تحلیـل    از فـرم  یـک  عنـوان  به را محیطی زیست
 محـور پیشـنهاد   زیسـت  چارچوبی با همراه انتقادی گفتمان

ــی ــاندر  م ــد. الکس ــتیب 7کن ــان (5094) و اس ــی زب  شناس

 و اکولوژیـک  گفتمـان  تحلیـل  از ترکیبی را محیطی زیست
 حـالی  در کننـد. ایـن    تعریف می گفتمان اکولوژیک تحلیل

 تحلیـل  بـر  نخسـت  روش (5090) 1چـن  بـاور  به که است

 بـه  دوم روش ولـی  دارد تمرکـز  محیطـی  مسـائل  گفتمان

 پردازد. می اکولوژیک های شیوه بهها  نمطالعۀ زبا
 هـای  روش بهها  ( هویت907: 5092به عقیدۀ استیب )

 رفتار و کردن صحبت نوشتن، پوشیدن، لباس مانند خاصی

 بـی  مثال مصـرف  ها، برای هویت از یابند. برخی می تظاهر

 لحـاظ  از کـه  شـوند  مـی  رفتارهـایی  تشـویق  رویه، باعـث 

 90اوپوتاو و 1هستند. بنا به عقیدۀ کلیتون مخرب اکولوژیک،
 مـا بـا   اعمـال  به نسبت زیست محیط ( چون909: 5009)

 نشـان  واکـنش  اجتمـاعی  لحـاظ  از هدفمنـد  هـای  روش

 اجتماعی عوامل دیگر به اعمالمان ارزیابی برای دهد، ما نمی

 هستیم. وابسته

نقـل از اسـتیب،    ، بـه 5099) 95و دیلینـگ  99به باور موزر
 و نگرانی کمبود اطالعات، کمبود مدل براساس( 902: 5092

                                                                         
4. Thomashow 

5. Poemeroy 

6. Stibbe 

7. Alexander  

8. Chen 

9. Clayton 

10. Opotow 

11. Mozer 

12. Dilling 
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 کمبود از ناشی محیطی،  زیست مسائل به نسبت عمومی ۀاراد

 هویت از نبودن برخوردار واقع، این مسائل است. در از آگاهی

 مسـائل  در ناآگاهی توان ریشۀ  می را مناسب محیطی زیست

 در نظر گرفت.  محیطی زیست
 را محیطـی  زیسـت  ( هویت90: 5009اوپوتاو )کلیتون و 

ایـن   بـر  و داننـد  مـی  فرد اجتماعی هویت از بخشی کم دست
 تجـارب  از اکولوژیک هویت از هایی بخش حداقل که باورند

 (504: 9171) 9لئوپولـد شود.  می ناشی طبیعت از فرد مستقیم
 زیسـت  محیط و انسان رابطۀ به نسبت شناسانه آسیب نگاهی

نگاه ابـزاری انسـان    را طبیعت از نادرست ستفادۀ دلیل و دارد
 داند. می آن به

 بـه  مربوط مسائل و محیطی زیستشناسی  زبان در ایران

 تعـداد  دارد. مـی  بـر  گـام  خـود  ابتـدایی  مراحـل  در هنوز آن

محیطـی   زیست شناسی زبان حوزۀ  در های تخصصی پژوهش
 سرپرسـتی  بـه  مترجمـان  از اسـت. گروهـی   بسـیار انـدک  

)استیب،  محیطی زیست شناسی زبان نام با را زاده کتابی آقاگل
 ایـن  در تخصصـی  کتـاب  نخستین که اند منتشرکرده (9912

 است.  زمینه

 برخـی  فقـط  کـه  پردازد می موضوع این ( به9971نصر) 

تخریـب   را طبیعـت  کـه  برانگیـز   بحث و جنجالی رویدادهای
 ویرانگـر  هـای  سـوزی  آتـش  یـا  نشـت نفـت   ماننـد  کنند، می

 تـا  فقـط  هـم  آن را، امـروزی  انسان توجه توانسته ها، جنگل

کنـد. عمـوزاده    جلـب  محیطـی   زیسـت  هـای  بحران به حدی
 کلیدی نقش به اشاره ضمن ای در مقاله (9: 9919مهدیرجی )

اشـاره   و ذکـر  را «تولیـد »واژۀ  واقعیـت،  دادن نشان در زبان
 انسان به خوبی احساس ظاهر در چند هر واژه این که کند می

 همـراه  بـه  را طبیعـت  تخریب واقعیت در اما کند، می منتقل

 رابطـۀ بـین   بررسـی  به ای مقاله( در 9911ناصری ) دارد. شاه

 پردازد.  می محیط زیست و علمی گفتمان

 چارچوب نظری
ایـن   اکولوژیـک،  هویـت  از ها دیدگاه و تعاریف این اساس بر

انتقـادی  گفتمـان   تحلیـل  رویکـرد  بـا  که است آن بر تحقیق
9و کلـر  5و تلفیـق آن بـا نظریـۀ بـوتکین    ( 9912فـرکالف ) 

 

گـرای   بنیـاد سـازه   نظریـۀ داده  گیـری از  ( و نیز با بهره5099)
دانشـجویان تـرم اول    بـین  نظـرات رایـج    (،5001چـارمز ) 

                                                                         
1. Leopold 

2. Bootkin 

3. Keller 

 را تکمیلی تحصیالت کارشناسی زبان انگلیسی و دانشجویان
 نماید. تحلیل و بررسی ترکیبی شیوۀ به

طور که قبالً اشـاره شـد، در ایـن تحقیـق از مـدل       همان
اسـتفاده شـده    (540-904: 9912)تحلیل گفتمـان فـرکالف   

. شـیوۀ تحلیـل گفتمـان انتقـادی فـرکالف، دارای سـه       است
مرحلۀ توصیف، تفسـیر و تبیـین اسـت. فـرکالف در مرحلـۀ      

( چند پرسش اصلی دربـارۀ ارزش  975-970: 9912توصیف )
هـای   ای و ارزش بیانی کلمات و ویژگـی  تجربی، ارزش رابطه
 کند. دستوری بیان می

تفسیر ترکیبـی  ( مرحلۀ 591-592: 9912فرکالف )به نظر 
از محتویات خود متن و ذهنیت مفسر است. منظـور از ذهنیـت   

ای است که مفسر در تفسـیر مـتن بـه     مفسر همان دانش زمینه
کند  گیرد. فرکالف به شش قلمرو عمدۀ تفسیر اشاره می کار می

که چهار قلمرو آن مربوط به چهار سطح تفسیر متن اسـت و دو  
 شود.   بافت متن مربوط میقلمرو دیگر به تفسیر 

هدف از مرحلۀ تبیین توصیف گفتمان به عنوان بخشی از 
یک فرایند اجتماعی است؛ تبیین گفتمان را به عنـوان کـنش   

دهــد کــه چگونــه  کنــد و نشــان مــی اجتمــاعی توصــیف مــی
ها چـه   ساختارهای اجتماعی گفتمان را تعیین کرده و گفتمان

-542: 9912)فـرکالف،   تأثیرات بازتولیدی بر ساختار دارنـد 
540.) 

 گانۀ مدل فرکالف خالصۀ مراحل سه .1جدول 

 ارزش تجربی کلمات -9 مرحلۀ اول: توصیف
 ای کلمات ارزش رابطه -5
 ارزش بیانی کلمات   -9
 های دستوری( ارزش تجربی )ویژگی -4
 های دستوری( ای )ویژگی ارزش رابطه -2
 های دستوری(   ارزش بیانی )ویژگی -0

ــات مــتن ت ذهنیــت مفســر   دوم: تفسیرمرحلۀ  ترکیــب محتوی
 ای( )دانش زمینه

توصیف بـه عنـوان بخشـی از یـک فراینـد       مرحلۀ سوم: تبیین
 اجتماعی

 

چارچوب نظری دیگر مورد بحث در این تحقیـق نظریـۀ   
 ( اسـت. بـه  5099گذاری محیط زیست بوتکین و کلر ) ارزش

 رویکـرد  یـک  درتوان  ( می97-92: 5099کلر) و بوتکین نظر
 نـوع  چهـار  در را زیسـت  گذاری محـیط  ارزش عوامل جامع،

 کرد: تعریف نگرش
 تأمین به عالقۀ فردی که در آن طلبانه منفعت نگرش -9
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 .است نظر مد طبیعت در منافع اقتصادی و زندگی معاش

 احتـرام  و دلبستگی بر که مبتنی شناختی بوم نگرش -5

 .است بوم بخش زیست حیات به کارکردهای

 و اصـول  از ای مجموعـه  کـه  گرایشی  نگشرش بشوم   -9

 گیرد. برمی در را اخالقی های ن آرما

 و دربارۀ حفـظ  مسئولیت اخالقی بر که اخالقی نگرش -4

 دارد. تأکید طبیعی منابع از برداری بهره
گـذاری محـیط زیسـت بـا اصـول مـدل        این نحوۀ ارزش
شده در این تحقیق، که بر نظریۀ داده بنیاد  هویت زیستی ارائه

( استوار است، همخـوانی و مطابقـت   5001گرای چارمز ) سازه
بنـابراین،   ( نشان داده شده است.9دارد. این رابطه در جدول )

اد اسـت.  بنی یکی دیگر از مبانی نظری این تحقیق نظریۀ داده
 بنیـاد،  روش داده در( 0: 9110) 5و اشتراوس 9کوربنگفتۀ  به

 در شده  معین پیش از نظریۀ یک با را خود تحقیق پژوهشگر

را   مطالعـه  خـاص  حـوزۀ   یـک  در بلکه کند، نمی شروع ذهن
ها پدیـدار   از دل داده  دهد که نظریه کند و اجازه می شروع می

تـرین   هـا مهـم   در دادهگردد. هرچند بنیـادی کـردن مفـاهیم    
آید، اما خالقیت پژوهشـگر نیـز    ویژگی این روش به شمار می

 یک جزء اساسی است.
را معرفـی   بنیاد ( دو نوع دیدگاه نظریۀ داده5001) 9چارمز

( 9110کوربن و اشتراوس ) 4ۀ گرایان کند؛ یکی دیدگاه عین می
کـه بـا تأکیـد بـر عمومیـت و      ( 9107و اشتراوس ) 2و گالسر
بودن، نقـش پژوهشـگر را در مراحـل مختلـف تحقیـق        عینی

 گـرای چـارمز   بنیاد سـازه  گیرد، و دیگری نظریۀ داده نادیده می
گرایی که در آن پژوهشگر نـه   شناسی نسبی با معرفت( 5001)

توانـد   تواند خود و تجربیاتش را از تحقیق جدا کند و نه می می
تفسیرهای گرا باشد، درعوض، محقق دائماً  نسبت به آن عینی

 ها دارد.  ذهنی و درونی نسبت به داده

 روش شناسی
دانشجوی تـرم اول رشـتۀ    90برای انجام این تحقیق کیفی، 

دانشـجوی   90دختـر( و   1پسـر و   5زبان و ادبیات انگلیسی )
زبـان انگلیسـی و زبـان و    رشتۀ آمـوزش   تحصیالت تکمیلی
سـبزواری  دختر( دانشگاه حکـیم   1پسر و  5ادبیات انگلیسی )

انتخـاب ایـن افـراد بـر اسـاس       در مصاحبه شـرکت کردنـد.  

                                                                         
1. Corbin 

2. Strauss 

3. Charmaz 

4. objective Perspect 

5. Glaser 

بنیاد از آن اسـتفاده   گیری نظری بوده که در تحقیق داده نمونه
چون رشـتۀ پژوهشـگران زبـان انگلیسـی اسـت بـه        شود. می

همــین دلیــل از دانشــجویان زبــان انگلیســی کــه دسترســی 
 اند، استفاده شده است. بیشتری به آنها داشته

سال و سـن دانشـجویان    91جویان کارشناسی سن دانش
هـا در   سـال بـود. مصـاحبه    91تا  59بین تحصیالت تکمیلی 

محل تحصیل آنها یعنی دانشـگاه حکـیم سـبزواری صـورت     
دقیقه تـا یـک سـاعت طـول      40گرفت و هر مصاحبه حدود 

کشید. برای ضبط صدای دانشجویان از یـک دسـتگاه تلفـن    
 همراه استفاده شد.

هــای کیفــی تحقیــق از مصــاحبۀ  ری دادهآو بــرای جمــع
استفاده شـد.   95  نرم افزار مکس کیودا نسخۀ ساختاری و نیمه

شـود   های کیفـی اسـتفاده مـی    هاین نرم افزار برای تحلیل داد
ی سیسـتم کدگـذاری بنـا     و بر پایـه  (5090و دیگران،  0)میلز

 بنیاد مناسب است. تحقیق داده شده که برای
ایـن پـژوهش از روش تحقیـق    چنان که گفتـه شـد، در   

 در انواع مختلفی دارد. کیفی کیفی استفاده شده است. تحقیق

 نظریـۀ  یعنـی  آن مهم های بندی دسته از یکی مطالعه از این

 شده است.  استفاده (5001گرای چارمز ) بنیاد سازه داده
هایی با سواالت ساده شروع شـد و   تحقیق حاضر با مصاحبه

شـد. ایـن سـواالت، برگرفتـه از      های اصلی مطـرح  سپس سوال
 ( است.5009محیطی کلیتون و اوپوتاو ) پرسشنامۀ هویت زیست

 ها تحلیل داده
ها تحلیـل آنهـا بـر اسـاس سـه سـطح        پس از گردآوری داده
بنیاد انجام شـد. ابتـدا در کدگـذاری بـاز       کدگذاری روش داده

تر تقسیم شـدند و   های کوچک طور تحلیلی به بخش ها به داده
هر کدام یک مقولۀ مفهومی اختصاص یافت. کدهای اولیه به 
عدد بودنـد. در مرحلـۀ دوم، یعنـی کدگـذاری محـوری،       917

رابطۀ بین کدها تشخیص داده شد و کدها زیر مفاهیم اصـلی  
مرحلـۀ  در  زیرکد به دست آمد. 91قرار گرفت. در این مطالعه 

 سوم، یعنی کدگذاری انتخابی، کدهای اصلی تحقیق استخراج
آمـده در مرحلـۀ محـوری تحـت شـش       دسـت  شد. کدهای به

گـردی،   اهمیـت محـیط زیسـت، طبیعـت    »عنوان مهم یعنی 
محیطـی و    خاطراتی از طبیعت، رفتار مسئوالنه، سـواد زیسـت  

بندی شدند. بر این اساس، مدل  تقسیم« دغدغۀ محیط زیست
گـرای   بنیـاد سـازه   محیطی بـر پایـۀ نظریـۀ داده    هویت زیست

 ((.5پیشنهاد شد )جدول ) (5001چارمز)

                                                                         
6. Mills 
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بنیاد  محیطی برپایۀ نظریۀ داده مدل هویت زیست. 2جدول 

 (5001گرای چارمز ) سازه

ت
یس
ت ز

هوی
 

ی
یط
مح

 

 محیط اهمیت
 زیست

 انسان پیشرفت برای ابزاری
 آینده نسل برای نگهداری

 طبیعت حفظ برای هزینه

 گردی طبیعت

 احساس آرامش
 انرژی مثبت

 نزدیک بودن به طبیعت
 زندگی روستایی

خاطراتی از 
 طبیعت

 پاکسازی محیط
 جمع آوری زباله
 جمعی گردش دسته

 محیط دغدغۀ
 زیست

 حیوانات انقراض

 آب و هوا آلودگی
 زدایی جنگل

 ناپذیر تجدید های سوخت

 سواد
 محیطی زیست

 آموزش

 نحوۀ مصرف

 مسئوالنه رفتار
 فرد مسئولیت
 مسئول های سازمان

 
( 5099ها از نظریۀ بـوتکین و کلـر)   دادهسپس برای تحلیل 

به دلیل جامع بودن و انطباق آن با اهداف تحقیـق و تلفیـق آن   
 ( استفاده شد.9912با نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف )

دست آمده در این تحقیق بر اساس سـه    های به  مصاحبه
کـه توضـیحات آن    مرحلۀ تحلیل گفتمان انتقـادی فـرکالف  

د تحلیل قرار گرفت. مدل ترکیبـی حاصـل از   تر آمد، مور پیش
این سه پایگاه نظری، که مبنای تحلیل قرار گرفته اسـت، در  

 شود. ( مشاهده می9جدول )

گذاری محیط زیست برپایۀ نظریۀ  نظریۀ انتقادی ارزش .3جدول

 (9912) ( و نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف5099بوتکین و کلر )

 نظریۀ بوتکین و کلر
های هویت  سازه

 محیطی زیست
 گفتمان تحلیل

 فرکالف

 نگرش -9
 طلبانه منفعت

 زیست محیط اهمیت

 پیشرفت برای ابزاری 
 انسان

 آینده نسل برای نگهداری 

 طبیعت حفظ برای هزینه 

 مرحلۀ توصیف
 مرحلۀ تفسیر
 مرحلۀ تبیین

نگرش  -5
 شناختی بوم

 گردی طبیعت

  آرامشاحساس 

 انرژی مثبت 

 نزدیک بودن به طبیعت 

 زندگی روستایی 

 مرحلۀ توصیف
 مرحلۀ تفسیر
 مرحلۀ تبیین

 نظریۀ بوتکین و کلر
های هویت  سازه

 محیطی زیست
 گفتمان تحلیل

 فرکالف

 خاطرات محیط زیست

 پاکسازی محیط 

 جمع آوری زباله 

 گردش دسته جمعی 

 گرایی نگرش بوم -9

 زیست محیط دغدغۀ

 حیوانات انقراض 

 آب و هوا آلودگی 

 زدایی جنگل 

 ناپذیر تجدید های سوخت 

 
 محیطی زیست سواد

 آموزش 

 نحوۀ مصرف 

 مرحلۀ توصیف
 مرحلۀ تفسیر
 مرحلۀ تبیین

 اخالقی نگرش -4

 مسئوالنه رفتار

 فرد مسئولیت 

 مسئول های سازمان 

 مرحلۀ توصیف
 مرحلۀ تفسیر
 مرحلۀ تبیین

 

گذاری محیط زیست بر پایۀ نظریۀ بوتکین  در ادامه ارزش
( مورد 9912)( و تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف 5099و کلر)

گیرد و نظر دانشجویان کارشناسی و تحصیالت  بحث قرار می
محیطی  های هویت زیست ها، سازه تکیملی به تفکیک نگرش

شـود. بـه دلیـل محـدودیت      و سطوح تحلیل گفتمان ارائه می
 شود. فضا در هر مورد فقط یک یا دو مثال ذکر می

 طلبانه )اهمیت محیط زیست(   نگرش منفعت

 ساس نظریۀ بوتکین و کلرتحلیل برا
 شود:  زیست خود به سه زیرمجموعه تقسیم می اهمیت محیط

 الف( ابزاری برای پیشرفت انسان

گرایانه نگاه کنیم طبیعت ابزاری است  اگر از دیدگاه مادی»( 9
برای پیشرفت اما اگـر از نگـاه اخالقـی نگـاه کنـیم هـر       

ای که در طبیعت وجـود دارد بـه طـور کلـی      موجود زنده
 )کارشناسی( « محیط زیست را به وجود آورده است.

 ب( نگهداری برای نسل آینده

امانت گذاشته شده و  ها به دست ما این طبیعت از گذشته»( 5
باید در حفظ و نگهداری آن دقت کنیم و اگر آسـیبی بـه   

 ) تکمیلی(   «ایم. آن بزنیم درواقع به خودمان آسیب زده

 پ( هزینه برای حفظ طبیعت

اند که به دلیل مشکالت مـالی،   اکثر دانشجویان بر این عقیده
توانند برای حفظ محیط زیست صرف  هزینۀ مالی چندانی نمی
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 توانند درعوض اقدامات دیگری انجام دهند. د ولی میکنن
 

 تحلیل براساس تحلیل گفتمان فرکالف
 الف( مرحلۀ توصیف

 ارزش تجربی کلمات -9
 جویانه: بندی مخالفت عبارت 9-9
 و ضـرر  اطراف طیمح به که بدهد اجازه دینبا ما وجدان»( 9

 موجـودات  از را یزنـدگ  حـق  که نیا یا و میبرسان بیآس

 )کارشناسی( «م.یریبگ ستیز طیمح زندۀ
خشــک و تــر تــوان بــه ترکیبــات  روابــط معنــایی: مــی 9-5

)کارشناسی(، وسایل نقلیه عمومی مانند مترو، آسیب رسـاندن  
 ( اشاره کرد.تکمیلیو حفاظت کردن ) 

 ای کلمات ارزش رابطه -5
 حسن تعبیر: موردی دیده نشد. 5-9
 گفتمان رسمی: 5-5
ـ  عـت یطب یا کین کیپ به اگر»( 4 ـ  یسـع  رویـم  یم  کـنم  یم

 «اسـتفاده شـود.   یکیپالسـت  ظـروف  از کـه  کنم گوشزد
 )کارشناسی(

 ای: گفتمان محاوره 5-9
 داشـتم  سـعی  بود خودم بهتر مالیمون وضع حاال اگر که»( 2

 کمتـر  زیست محیط آلودگی از که بشه خریداری ماشینی
 )کارشناسی(« کمترباشه. و آالیندگیش کنه

خاصی کـه   ۀهزین. دوست دارم کمک کنمدرکل خودمم »( 0
صورت مادی اما کمک غیرمـادی مـثال    هبتا حاال نکردم 

 تکمیلی( )« ه کردم.کارای داوطلبان
 ارزش بیانی کلمات -9
در گفتگوی دانشـجویان کارشناسـی در   ارزشیانی منفی:  9-9

این زمینه مـوردی پیـدا نشـد ولـی یـک مـورد در گفتگـوی        
 خورد: به چشم می دانشجویان تحصیالت تکمیلی

شه ولی تا حد اجرا و فراگیـر   کمپین که خیلی تشکیل می»( 7
 )تکمیلی(« اد.شدن برسه خیلی کم پیش می

 های دستوری )ارزش تجربی( ویژگی -4
 کنندگان شرکتفرایندها و  4-9
 کننده(: کنش )دو شرکت 4-9-9
کم  ،پالستیک یکبارمصرف ،مثال موقع خرید کنم سعی می( 1

.« هــا رو تــوی یــه کیســه بــزارم اســتفاده کــنم و خریــد
 )تکمیلی(

 کننده(: رخداد )یک شرکت 4-9-5
 )کارشناسی(« نکردم. یشخص نۀیهز کنون تا»( 1

 (تکمیلی ).« چند وقت پیش چند تا نهال کاشتیم»( 90
 کننده(: توصیف )یک شرکت 4-9-9
 .شـه  قابل بازیافت است و دیـر تجزیـه مـی    ،پالستیک»( 99

 (تکمیلی)  .«طبیعت برای من رفع استرس هست

جمالت مثبت و منفی: اکثر جمالت به صورت مثبت  4-9-4
 بیان شد ولی جمالت منفی نیز استفاده شده بود.

جمالت معلوم یا مجهول: تمام جمـالت بـه صـورت     4-9-2
 کار رفته است.  معلوم به

 ای(  های دستوری ) ارزش رابطه ویژگی -2
 ها: وجه 2-9
 را ها نهین هزیا دیبا ستیز طیمح به مربوط یها ارگان»( 95

 یگزاف نۀیهز توانم ینم ییتنها به خودم منشوند.  متقبل
 )کارشناسی(« بکنم.

 ضمایر ما و شما: 2-5
 و ضرر اطراف طیمح به که بدهد اجازه دینبا ما وجدان»( 99

 )کارشناسی( «م.یبرسان بیآس
 های دستوری )ارزش بیانی( ویژگی -0
 زمان حال ساده مثبت و منفی: 0-9
ـ دار یکـوچک  باغچـۀ  مـان  خانه اطیح در»( 94 م پـدر  کـه  می

 )کارشناسی(« کند. یم آن یبرا ییها نهیهز
کنم زباله رو نگه دارم  میخورم سعی  خوراکی میوقتی »( 92

اگـر   .جـا بنـدازم   و وقتی سطل زباله در دسترس بود اون
« دم. کنـد تـذکر مـی    کسی را ببینم که ایـن کـار را نمـی   

 (تکمیلی)
 

 ب( مرحلۀ تفسیر

تضـاد  تفاوت و  ،ماجرای اصلی در رخداد ارتباطی انتخاب شده
کننـدۀ   طلبانه اسـت کـه بیـان    نگرش منفعتها بر سر  گفتمان

دو بافت مـوقعیتی   تحقیقدر این  اهمیت محیط زیست است.
: دانشـجویان تـرم   دارد اصـلی  ۀکنند وجود دارد که دو شرکت

در ایـن  اول زبان انگلیسی ودانشجویان تحصیالت تکمیلـی.  
اجتمــاعی و دیگــر مــواردی کــه در  ۀمرحلــه، روابــط و فاصــل

  شود. اند، مطرح میموقعیت مورد نظر تعیین و تثبیت شده

 

 پ( مرحلۀ تبیین

در ایــن نگــرش یعنــی نگــرش     :فراینششدهای نهششادی 
طلبانه، که مطابقت زیـادی بـا اهمیـت زبـان در مـدل       منفعت

پیشنهادی تحقیق دارد، نهادهـای زیـادی مـورد بحـث قـرار      
نگرفتند بلکه بیشتر اهیمت محیط زیست برای تک تک افراد 
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 مورد بحث قرار گرفت.
هـای اجتمـاعی کـه در ایـن      فراینـد  :فرایندهای اجتمشاعی 

قرار گرفـت عبارتنـد از پاکسـازی محـیط،      نگرش مورد توجه
هـای مختلـف    جداسازی زبالۀ تر و خشک، شرکت در کمپـین 

برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و اسـتفاده از وسـایل   
 نقلیۀ عمومی.

گردی و خاطرات محیط  شناختی )طبیعت نگرش بوم

 زیست( 

 تحلیل براساس نظریۀ بوتکین و کلر
 گردی طبیعت

 های زیر است: زیرمجموعه گردی شامل طبیعت
 و گرفتن انرژی مثبت   الف( احساس آرامش

 دست بهم مبهمی آرامش حس یه داخلش رم می وقتی»( 90
 طبیعـت  تـو  زیـاد  رو خـودم  به همین دلیـل وقـت   ده می
 )کارشناسی(« گذرونم. می

 )تکمیلی( «طبیعت برای من رفع استرس هست.»( 97
 

 ب( نزدیک بودن به طبیعت

 یـک  مـون  خونـه  داشتم دوست خودم من مثالً همیشه»( 91
 ویالیـی  کـه  جایی از باشه ولی داشته پارک منظرۀ رو به
 )کارشناسی(« داریم. کوچولو حیاط یه هست فقط

ـ   خصوصاً»( 91 خیلـی تاکیـد داشـتم کـه      پسـرم  داز بـدو تول
نزدیک پارک یا فضای سبزی باشـیم کـه بشـه اسـتفاده     

 )تکمیلی(.« کرد
 

 پ( زندگی روستایی

 و شـتر یب امکانـات  شـتر، یب رفـاه  یشـهر  یزنـدگ  در»( 50
 )کارشناسی(« دارد. وجود زیچ همه به آسان یدسترس

که تو شهر  زندگی روستایی رو خیلی دوست دارم با این»( 59
خواست تـو روسـتا زنـدگی     خیلی دلم می کنم زندگی می

 )تکمیلی( .«کنم ولی فرصتشو نداشتم

 
 خاطراتی از طبیعت

کنندۀ هویت  تواند منعکس هر فرد از طبیعت دارد میخاطراتی که 
کننده در این زمینه نیز اسـتفاده   زیستی او باشد. نظر افراد شرکت

آوری زبالـه   جای ظروف پالسـتیکی و جمـع   از ظروف طبیعی به 
پشتی ساده و رفتن به کوه بـود، هرچنـد عمـل     حتی با یک کوله

 است. کردن به این موارد به گفتۀ خودشان کار سختی

 تحلیل براساس تحلیل گفتمان فرکالف
 الف( مرحلۀ توصیف 

 ارزش تجربی کلمات -9
 جویانه: بندی مخالفت عبارت 9-9
 هسـت  کـه  طـور  نآ رو شـهری  زندگی اصال خودم من»( 55

 )کارشناسی( «ندارم. دوستش

من خودم عالقه زیـادی بـه طبیعـت و کـوه دارم ولـی      »( 59
 (تکمیلی) .«تونم توش زندگی کنم نمی

 بندی افراطی: عبارت 9-5
گم ولی اگه واقعا کسـی رو   اینو می کهخوام  معذرت می»( 54

ای  فهمـه یـه مـرده    کسـی نمـی   ،جا بکشید و بندازید اون
همـه چـی    .اسهـ اونجاس چون پر از علـف و خـار و این  

 (تکمیلی) .«فرسوده بود و به درختا رسیدگی نشده بود
 روابط معنایی: 9-9
ـ »( 52 « تجمـالت، رفـاه و امکانـات.    از دور و شیـ آال یب

 )کارشناسی(
 ای کلمات ارزش رابطه -5
 حسن تعبیر: 5-9
 ییروسـتا  زندگیبا طبیعت دارم.  نزدیکی احساس کالً»( 50

ـ  واناتیح با تواند یم آدم و است ییماجراجو از پر  یمحل
 )کارشناسی( «شود. آشنا

طبیعیـه کـه   شه و یـه چیـز    ا طبیعت روح آدم تازه میب»( 57
خوب نیست تو طبیعت حـالش خـوب    آدم اگرحالش مثالً

 (تکمیلی) «.بشه

 گفتمان رسمی: 5-5
ـ  عـت یطب به خانواده با ها هفته آخر معموالً ما»( 51 ـ رو یم م. ی

 یا چشـمه  ای رودخانه باشد و سرسبز و یعیطب جایی که
 )کارشناسی(« باشد. داشته

 ای: گفتمان محاوره 5-9
ــم مــی»( 51 ــی دل ــدگی  خیل ــو روســتا زن  .«کــنم خواســت ت

 )کارشناسی(
که دور از شهر و آلـودگی و همهمـه داری زنـدگی     این»( 90

همه چـی طبیعـی هسـتش خیلـی لـذت       کنی و واقعاً می
 (تکمیلی).« بخشه

 ارزش بیانی کلمات -9
ارزشیابی منفی: تنها یـک مـورد در هـر گـروه شـرکت       9-9

 کننده، مشاهده شد.
 است سخت اریبس اهانیگ ینگهدار یآپارتمان یها خانه در»( 99

 )کارشناسی(« کرد. جادیا را یسبز یفضا شود ینم آنقدر و



 9911پاییز  ،95 یاپیپ ،4 ۀشمار، (دیجد یسوم )سر ۀدورشناسی اجتماعی،  زبان    11

گردی نـداره   زیاد جایی برای طبیعت این شهرسفانه أمت»( 95
.« یا شهرداری بـه اون صـورت بهـش رسـیدگی نکـرده     

 (تکمیلی)

 های دستوری )ارزش تجربی( ویژگی -4
 کنندگان فرایندها و شرکت 4-9

 کننده(: کنش )دو شرکت 4-9-9
یکـی جـای   ن پیـک  وفکـردیم از ظـر   همیشه سعی می»( 99

 (تکمیلی ) .«استفاده کنیم ظروف یکبارمصرف
 کننده(: رخداد )یک شرکت 4-9-5
ترین خاطراتم مال وقتی بـود کـه بـرای     یکی از قشنگ»( 94

 (تکمیلی ) .«پاکسازی رفته بودیم آستارا
 کننده(: شرکتتوصیف )یک  4-9-9
ـ یخ شـهر  بـه  روسـتا  از آمـد  و رفت»( 92  اسـت.  مشـکل  یل

 تجمـالت  از دور آالیش و بی خیلی روستایی های زندگی
 )کارشناسی( «است.

 جمالت مثبت و منفی: جمالت به صورت مثبت بیان شد. 4-9-4
جمالت معلوم یا مجهول: تمام جمـالت بـه صـورت     4-9-2

 معلوم بیان شده است. 
 ای(  های دستوری )ارزش رابطه ویژگی -2
 ها: وجه 2-9
 بسته یها طیمح در که است یا گونه به ها بچه روحیات»( 90

ـ با قطعاًکنند.  حیتفر و کنند یبچگ توانند ینم  یپـارک  دی
ـ تخل و میببـر  را بچـه  کـه  باشد زییچ  «کنـد.  یانـرژ  ۀی

 )کارشناسی(
 .«تمیـز باشـد   بایدمن خودم  متوجه هستم که طبیعت »( 97

 (تکمیلی)
 ضمایر ما و شما: 2-5
 روستا تو چون بابام ما که بوده یطور هم ما خانوادۀ تو»( 91

 هـا رو معمـوالً   هفتـه  آخر همین برای شده متولد خودش
 )کارشناسی(« می گذراندیم. جا اون

 های دستوری )ارزش بیانی( ویژگی -0
 زمان حال ساده مثبت و منفی: 0-9
 تـرجیح  شـهری  زندگی به را روستایی زندگی خودم من»( 91

 )کارشناسی(« دهم. می
 

 ب( مرحلۀ تفسیر

تضـاد  تفاوت و  ،ماجرای اصلی در رخداد ارتباطی انتخاب شده
کـه بیـانگر    اسـت شـناختی   نگـرش بـوم  هـا بـر سـر     گفتمان
در ایـن مرحلـه،   است.  گردی و خاطرات محیط زیست طبیعت

افراد، حضور آنها در طبیعت، نحوۀ برخـورد بـا    اجتماعی روابط
و دیگر مواردی که در موقعیت مورد نظر تعیین  محیط زیست
 شود. اند، مطرح می و تثبیت شده
کننـدگان   مصاحبه با شرکتاز زبان در قالب نیز جا  در این

گردی و خاطرات آنهـا از محـیط    تحقیق برای بررسی طبیعت
  استفاده شده است.دو گروه  زیست و نیز مقایسۀ گفتمان این

 

 پ( مرحلۀ تبیین

ــرش  فراینششدهای نهششادی:  ــی نگ ــرش، یعن ــن نگ در ای

گـردی و خـاطرات    شناختی که مطابقت زیادی با طبیعـت  بوم
محیط زیسـتی در مـدل پیشـنهادی تحقیـق دارد، نهادهـای      
ــراد    ــه اف ــد بلک ــرار نگرفتن ــو ق ــورد بحــث و گفتگ ــادی م زی

گـردی   را بـرای طبیعـت   کننده در تحقیق دالیل خـود  شرکت
زیسـتی خـود را مـورد     بیان کرده و برخی از خـاطرات محـیط  

 بحث قرار دادند.

گرایی )دغدغۀ محیط زیست و سواد  بومنگرش 

 محیطی(  زیست

 تحلیل براساس نظریۀ بوتکین و کلر
 الف( دغدغۀ محیط زیست

های گوناگونی  کننده در این تحقیق دغدغه دانشجویان شرکت
جمله جلوگیری از انقراض حیوانـات، جلـوگیری از   داشتند، از 

زدایـی و جلـوگیری از    آلودگی هوا و آب، جلوگیری از جنگـل 
 ناپذیر. ها و مواد تجزیه کارگیری سوخت به

نسـبت بـه     تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده دغدغه
هـا و   های مختلفی مثل انهدام جنگل محیط زیست را به گونه
مهربــانی و خــدادادی،  ؛9915جــدی، مراتــع )خوشــیاری و م

ــات )خــانعلی 9910 ــا حیوان ــه ب ــور و  (، برخوردهــای ابزارگون پ
؛ صـادقی و  9917فـرد،   (، آلودگی هوا )باسـتان 9912دیگران، 
 دهند.  ( نشان می9910سجودی، 
کننـدگان نیـز    زبانی این مسایل در ذهنیـت شـرکت   جلوۀ

لـی  مشـکالت خیلـی خی  »قابل مشاهده است. تآکید آنهـا بـر   
بزرگ، ناتوانی در نفس کشیدن در اثر آلـودگی هـوا، دغدغـۀ    

و « بحران آب، ذهن به شـدت درگیـر در اثـر تخریـب زمـین     
بخـش  « واقعاً کثیف و واقعاً خیلـی افتضـاح  »هایی مانند  واژه

 دهد. کوچکی از این مسائل را نشان می

 
 محیطی ب( سواد زیست

محیطی دو موضوع مهم آموزش و نحوۀ مصـرف   سواد زیست
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مطالعات گذشته نشـان داده کـه آمـوزش و    گیرد.  را در بر می
افزایش آگاهی و دانش در حیطۀ محیط زیست تـأثیر زیـادی   

زیستی افراد، به ویژه کشاورزان، خواهـد    روی رفتارهای محیط
بـا  گذاشت و عنصر بسیار مهمی برای ایجاد رفتـار مسـئوالنه   

 (.  9912محیط زیست است )یعقوبی و نجفلو، 
فقــدان زبــانی آموزشــی در نظــام آموزشــی ایــران بــرای 

زیست و نحوۀ مصرف، فقـدان زبـان متناسـب     آموزش محیط
ای برای درک و تبیین خطرات موجود نسبت به محـیط   رسانه

هــای کــامالً  ســازی، نمونــه زیســت و فقــدان زبــان فرهنــگ
دانشــجویان کارشناســی و مســتقیمی اســت کــه در نظــرات 

 تحصیالت تکمیلی این تحقیق قابل مشاهده است.

 

 تحلیل براساس تحلیل گفتمان فرکالف
 الف( مرحلۀ توصیف

 ارزش تجربی کلمات -9
 عبارت بندی مخالفت جویانه: 9-9
 و شـه  مـی  منقـرض  داره ایـران  بومی حیوانات از خیلی»( 40

 «شـه.  مـی  کنتـرل  از خـارج  داره دیگـه  کـه  هوا آلودگی
 )کارشناسی(

 ۀکنه اینه که دو سوم جامعـ  چیزی که خیلی نگرانم می»( 49
 تکمیلی( ) .«فتها دونن چه اتفاقی داره می نمی ما اصالً

 بندی افراطی: عبارت 9-5
 واقعـاً  کثیفـه،  مخصوصـاً واقعـاً   شـمال  ریـم  مـی  وقتی»( 45

 رعایـت  هیچـی  اصـالً  مـردم  افتضـاحه.  واقعـاً  هـا  جنگل
 )کارشناسی(« کنند. نمی

ده و  کنم کسی به محیط زیسـت اهمیـت نمـی    می رفک»( 49
 (تکمیلی ) .«بینه هر کس فقط زندگی خودش رو می

 روابط معنایی: 9-9
زبالۀ تر و خشک، مواد بازیافتی و غیر بازیافتی، وسـیلۀ  »( 44

نقلیۀ شخصی و عمومی، رسانه: فضای مجـازی، رادیـو و   
 )کارشناسی(« تلویزیون.

 (تکمیلی« )مصرف. پرمصرف و کم المپ»( 42
 ای کلمات  ارزش رابطه -5
 حسن تعبیر: 5-9
ـ با کـه  اسـت  یطیمح ست،یز محیط»( 40  یزنـدگ  آن در دی

ـ  کم خودمون یخودخواه از دیبا همه از اول میکن  «م.یکن
 )کارشناسی(

نظر من محیط زیست سالم و پاک یعنی انسان سالم ه ب»( 47
 (تکمیلی ) .«و پاک

 :رسمیگفتمان  5-5
ـ اخ لیس نیا ریدرگ شتریب ذهنم»( 41  از ییکـ  کـه  اسـت  ری

 در را هـا  خانه که بود نیا نیمسئول و یشهردار اشتباهات
 )کارشناسی( «دادند. قرار ها لیمس معرض

کردم اما امروزه با مطالعـاتی   در گذشته زیاد رعایت نمی»( 41
 (تکمیلی )« ام. پیدا کرده  خیلی آگاهیکنم  که می

 بیانی کلماتارزش  -9
ارزشیابی منفی: بیشتر در سخنان دانشجویان تحصیالت  9-9

 تکمیلی مشاهده شد.

 بـه  اونـم  ره، مـی  بین از داره داریم که آبی منابع بیشتر»( 20
 شه. )کارشناسی( می تبخیر داره زدن که هایی سد خاطر

ــن  »( 29 ــازم ای ــن اوضــاع ب ــا ای ــازم ب ــل  چــرا ب همــه اتومبی
ـ     برای ایـن  ؟سرنشین هست تک فکـر    هکـه هـر کسـی ب

 ) تکمیلی( .«تر برن سر کار تر و راحت خودشه که زود
 های دستوری )ارزش تجربی( ویژگی -4
 کنندگان فرایندها و شرکت 4-9

 کننده(: کنش )دو شرکت 4-9-9
 باعث که وسایلی وکمتر بکنند توجه اون به بیشتر مردم»( 25

« کننـد.  اسـتفاده  شـه  مـی  زیست محیط رساندن به ضرر
 )کارشناسی(

 کننده(: رخداد )یک شرکت 4-9-5
ــی  »( 29 ــین م ــم داره از ب ــه داری ــی ک ــابع آب « ره. بیشــتر من

 )کارشناسی(
 کننده(: توصیف )یک شرکت 4-9-9
 )کارشناسی(« است. رگذاریتأث یلیخ زباله کیتفک»( 24

چـون بـا    تکننده اس بحران آب هست که خیلی نگران»( 22
 (تکمیلی )« ه.ش بارندگی خوب نمیسال  یک

 جمالت مثبت و منفی: 4-9-4
شغال بریزم و محیط زیست آدونم که نباید  من فقط می»( 20

شه...  لودگی هوا میآهم که همش آشغال نیست... شامل 
 تکمیلی(.« ) شه شامل همه چی می

 جمالت معلوم یا مجهول: 4-9-2
 و شـه  می زیست محیط شدن کثیف باعث مواردی چه»( 27

 و چـه  رسـونه  مـی  آسـیب  طبیعـت  به وسایلی چه که این
 در هـم  مـوارد  گونـه  ایـن  از هستند. تجزیه قابل چیزهایی
 چه مجازی فضای چه ها رسانه هم و دانشگاه هم مدرسه

 )کارشناسی(« شده. داده آموزش همه اینها تلویزیون،

شـکار   ،ا خیلی زیاد شدههویالسازی و این و زدایی جنگل»( 21
ها و استفاده نکردن  فعالیت کارخانه ،نادر حیوانات ۀروی بی
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هـا و   ریخـتن زبالـه و فاضـالب در رودخانـه    ، از فیلتر هوا
 (تکمیلی) «ا.دریاه

 ای( های دستوری )ارزش رابطه ویژگی -2
 ها: وجه 2-9
 و شـود  کـار  دیبا یلیخ یساز فرهنگ یرو من نظربه »( 21

ـ یخ یهـا  مهیجر دیبا یحت  یکشـورها  ماننـد  نیسـنگ  یل
 «شود. گذاشته کنند، ینم تیرعا که یافراد یبرا ییاروپا

 )کارشناسی(
فراد باید خودشون متوجه بشن که تصمیماتشـون روی  ا»( 00

ـ  آدم یۀمحیط زیست و بق اره و ایـن محـیط   ذ ثیر مـی أها ت
 .«زیستی هستش که باید به نسل بعد هـم منتقـل بشـه   

 (تکمیلی)
 ضمایر ما و شما: -2-5
 از یشخص ۀینقل لیوسا از استفاده یجا به میتوان یم ما»( 09

 )کارشناسی(« م.یکن استفاده یعموم ۀینقل لیوسا
در این زمینه تو مدرسه چنین چیزهایی به مـا آمـوزش   »( 05

 (تکمیلی.« )داده نشده
 های دستوری )ارزش بیانی( ویژگی -0
 زمان حال ساده مثبت و منفی: 0-9
 دارم زیسـت  و محـیط  طبیعـت  برای من که ای دغدغه»( 09

 باعـث  که وسایلی وکمتر بکنند توجه اون به بیشتر مردم
 )کارشناسی(« کنند. استفاده شه می زیست محیط ضرر

دونـن چـه اتفـاقی داره     نمـی  مـا اصـالً   ۀو سوم جامعد»( 04
کنم کسـی بـه محـیط زیسـت اهمیـت       می رفک. فتها می

 .«بینـه  ده و هر کـس فقـط زنـدگی خـودش رو مـی      نمی
 (تکمیلی)
 

 ب( مرحلۀ تفسیر

تضـاد  تفـاوت و   ،ماجرای اصلی در رخداد ارتباطی انتخاب شده
گرایـی اسـت کـه بیـانگر دغدغـۀ       بـوم نگرش ها بر سر  گفتمان

اسـت. در ایـن مرحلـه،     محیطـی  محیط زیست و سـواد زیسـت  
کننده در رابطه با محیط زیست بررسی شـد   دغدغۀ افراد شرکت

زدایـی، انقـراض حیوانـات، آسـیب      از جمله جلوگیری از جنگـل 
کارگیری وسـایل قابـل بازیافـت و     رساندن به محیط زیست، به

غیره. همچنین مواردی در زمینۀ باال بردن سطح آگـاهی مـردم   
 ون مورد بحث قرار گرفت.های گوناگ از طریق آموزش

 
 پ( مرحلۀ تبیین

در این نگرش نهادهای مختلفی درگیر  فرایندهای نهادی:

کـه یکـی از مـوارد مـورد بحـث، سـواد        هستند. به دلیل ایـن 
محیطی است، نهادهایی که درگیـر هسـتند عبارتنـد از     زیست
هـای   هـای گونـاگون ماننـد رادیـو و تلویزیـون، شـبکه       رسانه

 ها، دولت و شهرداری. دانشگاهمجازی، مدارس و 

هـای آموزشـی    شرکت در کـالس   فرایندهای اجتماعی:

آوری زبالـه بـه صـورت اصـولی، هزینـه       محیط زیست، جمـع 
کردن برای حفظ محـیط زیسـت، اسـتفاده از وسـایل برقـی      

مصرف، جایگزین کردن مواد قابل بازیافت به جـای مـواد    کم
 ، تفکیک زباله.پالستیکی، استفاده از وسایل نقلیۀ عمومی

 نگرش اخالقی )رفتار مسئوالنه( 

 تحلیل براساس نظریۀ بوتکین و کلر
هـا بـروز    رفتار مسئوالنه ممکن است از سوی افراد یا سازمان

 کند.  
 

 الف( مسئولیت فرد

تمام افراد جامعه در حفـظ محـیط زیسـت مسـئولیت دارنـد.      
بـر   کنندگان در این پژوهش در این باره، مبتنی نظرات شرکت

هـای آمـاده بـه جـای شکسـتن درختـان و        استفاده از ذغال»
)کارشناسـی( و تأکیـد بـر    » استفاده از وسایل نقلیـۀ عمـومی  

 )تکمیلی( بود.« فردی  احساس مسئولیت»
 

 های مسئول ب( سازمان

کـاری و   تأکیـد بـر درخـت   »کننـدگان شـامل    نظرات شرکت
ت ممانعت از قطع کردن درختان از سوی شـهرداری، مسـئولی  
ــه  هــای  ســازمان محــیط زیســت و بهداشــت در کنتــرل زبال

دخیـل دانسـتن   »)کارشناسـی( و  « هـا  ها و بیمارستان کارخانه
همۀ افراد در امر آموزش از جمله معلمـان و اسـتادان و همـۀ    

 )تکمیلی( بود.« ها، به ویژه آموزش و پرورش سازمان
 

 تحلیل براساس تحلیل گفتمان فرکالف

 الف( مرحلۀ توصیف 

 ارزش تجربی کلمات -9
 جویانه: بندی مخالفت عبارت 9-9
از  نشـوریم  ظـرف  که آن برای رویم می طبیعت به وقتی»( 02

 را آن و کنـیم  می استفاده پالستیکی یکبارمصرف ظروف
برایمـان   هـم  اهمیتـی  هـیچ  و کنـیم  مـی  رها طبیعت در

 )کارشناسی(« ندارد.

زباله  کنن، بعضیا براشون اهمیت نداره، آتیش روشن می»( 00



 11    ... یگفتمان انتقاد لیتحل دگاهیاز د یرانیدر جامعۀ ا یطیمح ستیز یها تیهو لیو تحل یبررسو همکاران:  مقدم زاده ینب

 (تکمیلی) «ن.ریز می
 بندی افراطی: عبارت 9-5
 شرفتیپ خودمان تا میکن نابود را زیچ همه میبخواه راگ»( 07

 )کارشناسی(« است. خودخواهانه یلیخ میکن
سالمتی در مقابل آسـیب، وسـایل نقلیـۀ     روابط معنایی: 9-9

 عمومی در مقابل وسایل نقلیۀ شخصی. )کارشناسی(

 ای کلمات رابطهارزش  -5
 حسن تعبیر: 5-9
و  افـت یباز محـل  بـه  افـت یباز قابـل  های زباله تحویل»( 01

 )کارشناسی( «خانه. در زباله کیتفک
 ع بـه دونـم راجـ   کنم هر چیزی که می سعی می شخصاً»( 01

 (تکمیلی).« طبیعت رو حتما رعایت کنم

 گفتمان رسمی: 5-5
 ردیـ گ یم مردم از که یاتیمال و عوارض دیبا شهرداری»( 70

 )کارشناسی(« کند. استفاده درست راه در
 شـهرهای  بـه  دارم کـه  حساسـیتی  دلیـل  به خودم من»( 79

 (تکمیلی)« بروم. توانم نمی بزرگ
 ای: گفتمان محاوره 5-9
زنـه و   رها کردن سیگار روی چمن به چمن آسیب مـی »( 75

 )کارشناسی(« کنه. هوا رو آلوده می
کـنم بایـد    زیست زنـدگی مـی   چون من دارم تو محیط»( 79

باشم وگرنه من یه آدم ناسپاسـی   قدر هم مراقبش همون
 )تکمیلی(.« هستم

 ارزش بیانی کلمات -9
 ارزشیابی منفی: 9-9
ـ  سـت یز طیمح به نسبت مردم اکثر متأسفانه»( 74  توجـه  یب

 یهـا  یسـاز  فرهنـگ  اگـر  هم آن حل راه برایهستند. 
ـ با مـن  نظـر  بـه  نباشد، جوابگو یا رسانه ی هـا  مـه یجر دی
 )کارشناسی(« شود. گذاشته یشخص

 ایـن کـارو   سازمان فالن باشیم داشته انتظار تونیم نمی»( 72
 هـم  هـا  سازمان ندن انجام مردم خود وقتی تا. بده انجام
 )تکمیلی(« بدن. انجام کاری تونن نمی

 های دستوری )ارزش تجربی( ویژگی -4
 کنندگان فرایندها و شرکت 4-9

 :کننده( )دو شرکتکنش  4-9-9
ــاری   »( 70 ــداره، رو درخــت یادگ ــت ن بعضــیا براشــون اهمی

 (تکمیلی)« ن.سینو می

 :کننده( رخداد )یک شرکت 4-9-5
 یادیز یکارها که است یشهردار سازمان نیتر صلیا»( 77

ـ  درختـان  قطع از یریجلوگ و یکار درخت مثل توانـد   یم
 )کارشناسی( «انجام دهد.

 کننده(: شرکتتوصیف )یک  4-9-9
ـ یخ دهند انجام را کار نیا ها خانواده تمام اگر»( 71  مـؤثر  یل

 )کارشناسی(« تر است. است. شهرداری به مردم نزدیک
 جمالت مثبت و منفی: 4-9-4
« شود. ینم انجام یبزرگ یها افتیباز رانیا در متأسفانه»( 71

 )کارشناسی(
هدر نـدن،  آب رو . آشغال نریزم کنم اصالً من سعی می»( 10

 (تکمیلی« ). مردم آگاهی ندارند.زباله نریزن
جمالت معلوم یا مجهول: تمام جمـالت بـه صـورت     4-9-2

 معلوم بیان شده است. 
 ای(  های دستوری )ارزش رابطه ویژگی -2
 ها: وجه 2-9
 مـن  بدونـه.  مسـئول  خودشـو  باید هرکسی من نظر به»( 19

 ارگـان  یـه  بـه  محـیط  حفـظ  دونـم.  می مسئول خودم رو
 تـالش  هـا  همۀ ارگان باید نظرم به مربوط نیست. خاصی
 )کارشناسی(« بکنن.

 مال که طبیعت. بدونه مسئول رو خودش باید فردی هر»( 15
 خودشـون  باید همه خاصی. سازمان یا نیست خاصی فرد
« ذاره. مـی  تـأثیر  ما همۀ زندگی روی و بدونن مسئول رو
 (تکمیلی)
 ضمایر ما و شما: 2-5
ـ دار فـه یوظ سـت یز طیمح برابر در ما همۀ مسلماً»( 19  و می

 یسالمت چون انداخته شود گوش پشت موضوع نیا دینبا
 )کارشناسی(« هست. مطرح طیمح و خودمان

 های دستوری )ارزش بیانی(  ویژگی -0
 زمان حال ساده مثبت و منفی: 0-9
 یگـر ید یجـا  یـا  ینـورد  کـوه  بـه  اگر میکن یم یسع»( 14

 به هستند افتیباز قابل که ییها زباله دوستان با میرو یم
 میکن یم یسع هم خودمون و میده لیتحو افتیباز محل
ـ تفک یحـد  تـا  ـ رعا خانـه  در را زبالـه  کی ـ  تی  «م.یکن

 )کارشناسی(
طبیعت که مال فرد خاصی نیست یـا سـازمان خاصـی    »( 12

همه باید خودشون رو مسئول بدونن و روی زندگی همـۀ  
 (تکمیلی).« ارهذ ثیر میأما ت

 
 ب( مرحلۀ تفسیر

تضـاد  تفاوت و  ،ماجرای اصلی در رخداد ارتباطی انتخاب شده
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اخالقـی اسـت، کـه بیـانگر رفتـار      نگـرش  ها بر سـر   گفتمان
تک افـراد   است. این رفتار ممکن است از سوی تکمسئوالنه 

های مختلفی که هـر یـک بـه     جامعه باشد یا از سوی سازمان
 زیست هستند.نحوی درگیر حفظ محیط 

در این مرحله، مسئولیت هر یک از افراد جامعه در قبال 
حفظ محیط زیست مورد بحث قرار گرفت، از جمله تفکیک 

هـای   هـای قابـل بازیافـت بـه سـازمان      زباله و تحویل زباله
هـای آمـاده بـه جـای شکسـتن       مسئول، اسـتفاده از ذغـال  

های درختان، استفاده از وسایل نقلیۀ عمومی، سـیگار   شاخه
های عمومی و غیره. عالوه بر مسـئولیت   در مکاننکشیدن 

های زیادی نیز در ایـن امـر    هر یک از افراد جامعه، سازمان
 مهم مسئول هستند. 

 
 پ( مرحلۀ تبیین

طور که قبالً اشاره شد، چـون در   همانفرایندهای نهادی: 

این بخش تأکید روی مسئولیت اسـت، عـالوه بـر مسـئولیت     
های اجتماعی زیـادی نیـز مسـئول     نهادتک افراد جامعه،  تک

این امر مهم هستند، مانند شهرداری، سازمان محیط زیسـت،  
 ها. وزارت بهداشت، مدراس، دانشگاه

های  تفکیک زباله، دفع صحیح زبالهفرایندهای اجتماعی: 

ها، استفادۀ کمتر از مـواد نـایلونی کـه     ها و بیمارستان کارخانه
سـازی   ز قطع درختان، فرهنگتجزیه نیستند، جلوگیری ا قابل

 ها. توسط رسانه

 گیری نتیجهبحث و 
توان گفت این مطالعه سـه دسـتاورد دارد:    به طور خالصه می

ــادی    ــۀ انتق ــق نظری ــت زیســتی، تلفی ــۀ یــک مــدل هوی ارائ
محیطـی هویـت، و    گذاری محیط زیست با مدل زیست ارزش

کننـده در   توصیف، تفسیر و تبیین گفتمـان دو گـروه شـرکت   
گـرای   بنیـاد سـازه   کـارگیری روش داده  ش. نخست با بهپژوه

( یک مدل هویت زیستی ارائـه گردیـد. در ایـن    5001چارمز )
مــدل شــش عنــوان اصــلی شــامل اهمیــت محــیط زیســت، 

گردی، خـاطراتی از طبیعـت، رفتـار مسـئوالنه، سـواد       طبیعت
محیطی، دغدغۀ محیط زیست مطرح شد که این شش  زیست

ولـۀ اصـلی تحقیـق یعنـی هویـت      کننـدۀ مق  مقوله، مـنعکس 
محیطی هستند. هـر یـک از ایـن شـش مقولـه دارای       زیست
در حقیقـت،  هایی هستند که به آنها پرداخته شـد.   مجموعه زیر

محیطـی   هـای هویـت زیسـت    کنندۀ سازه تمام این موارد بیان
 هستند که با تحقیقات پیشین مطابقت دارد. 

( 9912دوم، برای تحلیل گفتمان انتقادی فـرکالف )      
گذاری محیط زیست یعنی نظریۀ  یک چهارچوب نظری ارزش

 عامـل  انتخـاب شـد کـه درآن چهـار     (5099)بوتکین و کلر 

مـورد   نگـرش  نوع چهار در قالب زیست محیط گذاری ارزش
گـذاری   بررسی قرار گرفت و تلفیقی بین نظریۀ انتقادی ارزش

 محیطی ارائه شد. ت و مدل هویت زیستمحیط زیس
گذاری محیط زیسـت   کارگیری عوامل ارزش با بهسوم، 

بوتکین و کلر و تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف، اظهـارات  
ــرکت ــروه شـ ــارۀ هویـــت   دو گـ ــده در تحقیـــق دربـ کننـ

هـا   محیطـی بررسـی و مقایسـۀ زبـانی شـد. بررسـی       زیست
یان زبـان ایـن   های موجود م ها و تفاوت دهندۀ شباهت نشان

کـارگیری جمـالت    هـا در بـه   دو گروه بود. یکی از شـباهت 
هـای   همچنـین ارزش معلوم به جای جمالت مجهول بـود.  

های دستوری که به زمان حال ساده بیان مـی   بیانی ویژگی
شود در تمام ایـن چهـار نگـرش در سـخنان هـر دو گـروه       

کننده مشاهده شد. افزون بر ایـن، حسـن تعبیـر کـه      شرکت
رود در هـر   ای کلمات به شمار مـی  های رابطه ی از ارزشیک

 کار گرفته شده است. دو گروه به طور یکسان به
هایی نیز بین هر دو گروه وجـود دارد.   از سوی دیگر، تفاوت

بــرای مثــال ارزشــیابی منفــی کــه بــه عقیــدۀ فــرکالف جــزء  
ــی   ارزش ــوب م ــات محس ــانی کلم ــای بی ــخنان  ه ــود در س ش

دانشجویان تحصیالت تکمیلی بیشتر از دانشجویان کارشناسـی  
خورد. همچنـین دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی      به چشم می
بندی افراطـی   شجویان کارشناسی، بیشتر از ترکیبنسبت به دان

شود در نگـرش   که یک نوع ارزش تجربی کلمات محسوب می
 گرایی استفاده کردند.   طلبانه و بوم منفعت

هـای   توانـد مـورد اسـتفادۀ سـازمان     نتایج این تحقیق می
ذیربط که به نحوی با محیط زیست در ارتباط هستند و یـا در  

هـای   سـازمان کنند، قرار گیرد.  ت میقبال آن احساس مسئولی
 زیسـت،  محـیط  سازمان فاضالب، و مربوط از جمله ادارۀ آب

 نیــرو، وزارت داری، جنگــل ســازمان طبیعــی، منــابع ســازمان
ــازمان ــگری س ــتی و گردش ــنایع دس ــز ص ــی نی ــد م  در توانن
 بــرای همچنــین و عــام مخاطبــان بــرای خــود هــای برنامــه

 نتـایچ  از کننـد،  می ریزی برنامه زمینه، این در که کارشناسانی
 از مـوثرتر  و بیشـتر  چـه  هـر  حفاظـت  جهت در این پژوهش

کنند. شاید نتایج این تحقیق بتواند  برداری بهره زیست محیط
ها برجسته کند و این پیام را  اهمیت زبان را برای این سازمان

توانـد بـه حفاظـت از     به همراه داشته باشد که زبـان نیـز مـی   
ک زیادی بکند. منظور این است که در کنار محیط زیست کم
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ها بـه   ها و اقدامات تخصصی و فنی این سازمان تمام پژوهش
توانـد   شناسـی نیـز مـی    منظور حفاظت از محیط زیست، زبـان 

هــا در  کننــده باشــد. نــوع اســتفاده از زبــان و گفتمــان کمــک
هــای داخلــی و  هــا، بــولتن هــا، قــوانین، بخشــنامه نامــه آیــین

تواند در ذهن مخاطب اثـر گذاشـته، بعـد از     ها می دستورالعمل
کـم بـر آن    مدتی، درونی و بخشی از هویت فرد شود یا دست

ــن، دربرخــی از صــحبت  ــر ای ــزون ب ــأثیر بگــذارد. اف هــای  ت
ها اشاره شده اسـت   کنندگان به وظایف بعضی سازمان شرکت

هـا احتمـاالً در    دهد از نظر مردم کـدام سـازمان   که نشان می
 کنند. یف خود اهمال کرده یا میانجام وظا

محیطــی پــژوهش  هــای مــدل هویــت زیســت از ســازه
های گونـاگون اسـتفاده کـرد. بـرای مثـال       توان از جنبه می

کنندگان این بود که  محیطی، نظر شرکت دربارۀ سواد زیست
زبـان آموزشـی مبتنـی بـر     »و « سازی زبان فرهنگ»نوعی 

وجود ندارد و در نظام آموزشی ایران « آموزش محیط زیست
ــه ایــن معنــی اســت کــه بخشــی از   نبــود ایــن دو خــود ب

ــگ ــیط  فرهن ــازی مح ــت و    س ــده اس ــول مان ــتی مغف زیس
های ذیربط باید به این امر واقـف شـوند. همچنـین     سازمان

پژوهشگران در مراکز پژوهشـی مـرتبط بـا محـیط زیسـت      
هـای هویـت زیسـتی را بررسـی      توانند هر یک از سـازه  می

مل موثر بر آنها پژوهش نماینـد و در بـین   کرده، دربارۀ عوا
جوامع مختلف، تحقیق میدانی انجام دهنـد. نتـایج احتمـاالً    

هـای دیگـری از    های مختلف، جنبه متفاوت در بین جمعیت
تواننـد   محیطی را نشان خواهد داد که می های زیست هویت

به عنوان مواد اولیه در تدوین یک نقشـۀ راه بـرای ارتقـاء،    
محیطـی در مقیـاس    هـای زیسـت   سازی هویـت ترمیم و باز

کالن مورد استفاده قرار گیرند. ذکر این نکته، ضروری است 
شـده در پـژوهش، راه را    محیطی ارایه که مدل هویت زیست
محیطـی مشـابه بـاز کـرده      های زیسـت  برای دیگر پژوهش

توانـد بـا تکیـه بـر      است.  سازمان آموزش و پرورش نیز می
محتوای آموزشی در قالـب کتـاب،   های هویت زیستی،  سازه

دی و غیره تهیه کند و آنها را در برنامـۀ درسـی    مجله، سی
کودکان و نوجوانان بگنجانـد تـا فرزنـدان ایـن سـرزمین از      
همان آغاز با اهمیت محیط زیست آشـنا شـوند و در جهـت    
تقویت هویت زیستی خـود کوشـا باشـند و آن را بخشـی از     

 ند.هویت فردی و اجتماعی خود بدان

 منابع

. متـرجم:  محیطـی  شناسـی زیسـت   زبان (.9912استیب، آران )
زاده. تهـران:   نظـر فـردوس آقاگـل   گروه مترجمـان، زیـر   

 نویسه.
 توسـط  هـوا  آلـودگی  (. کنتـرل 9917سـتان فـرد، متـین. )   با

 آلـودگی  کنتـرل  بـرای  مبنا )راهکاری های زیست پوسته

، شـمارۀ  92، دورۀ ماهنامۀ بـا  نظـر  تهران(.  شهر هوای
02 ،52-40. 

خانعلی پور، سـکینه، حسـین آقابابـایی و اسـماعیل انصـاری      
شناسـی انتقـادی    یوانات در سنجۀ جـرم (. حقوق ح9912)

، 7، دورۀ پژوهشـنامۀ حقـوق کیفـری   های حیـوانی.   گونه
 .951-902، 5شمارۀ 

(. حمایـت از  9915بابا، رزاق و علی مجـدی )  خوشیاری حاجی
فصـلنامۀ  حیوانات در قوانین ایران و اسـناد بـین المللـی.    

 .915-975، 50، شمارۀ 7، دورۀ حقوق پزشکی
 تشــدید در علــم زبــان (. نقــش9911) شــادی ناصــری، شــاه

 محیطـی.  شناسی زیست زبان منظر از محیطی های بحران
 .50-9 ،90 شمارۀ ،شناسی زبان و زبان مجلۀ

ــجودی )   ــکینه س ــال و س ــید کم ــادقی، س ــأثیر 9910ص (. ت
 پذیر بر رشد اقتصادی و کیفیت محیط  های تجدید انرژی

 
 

گـذاری و   سیاستهای  . فصلنامۀ پژوهشزیست در ایران
 .505-979، 0، شمارۀ 9، دورۀ ریزی انرژی برنامه
 نمــود در زبــان (. نقــش9919محمــد ) مهــدیرجی، عمــوزاده

 دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکدۀ نشریۀ. ها واقعیت
 .59-9 ،910، شمارۀ 91 ، دورۀتبریز

. متـرجم:  تحلیـل گفتمـان انتقـادی   (. 9912فرکالف، نورمن )
پیران و دیگران. تهران: مرکز مطالعـات و   فاطمه شایسته
 ها. تحقیقات رسانه

(. آثار خارجی آموزش 9910مهربانی، وحید و فریده خدادادی )
فصـلنامۀ مطالعـات راهبـردی    هـا.   رسمی بر حفظ جنگل

 .94-97، 52، شمارۀ 7، دورۀ گذاری عمومی سیاست
 معنـوی  بحـران : طبیعـت  و انسان(. 9971حسین. ) سید نصر،

 دفتـر : گـواهی. تهـران   عبدالرحیم مترجم:. متجدد انسان
 .اسالمی فرهنگ نشر

(. واکاوی موانـع رعایـت   9912یعقوبی، جعفر و پریسا نجفلو )
زیستی مناسب از سوی شهروندان )مورد  رفتارهای محیط

محیط زیست طبیعـی، منـابع   مطالعه: شهرستان زنجان(. 
 .271-202، 5، شمارۀ 01، دورۀ طبیعی ایران



 9911پاییز  ،95 یاپیپ ،4 ۀشمار، (دیجد یسوم )سر ۀدورشناسی اجتماعی،  زبان    21

Alexander, R. & Stibbe, A. (2014). From the 

analysis of ecological discourse to the 

ecological analysis of discourse. 

Language Sciences, 41, 104-110. 

Botkin, D. B., & Keller, E. A. (2011). 

Environmental science, earth as a living 

planet. USA: John Wiley & Sons, Inc. 

Charmaz, K. (2008). Constructivism and the 

grounded theory method. In: A. Holstein 

& J. F. Gibrium (Eds.). Handbook of 

constructionist research, (pp. 397-412). 

New York: The Guilford Press.  

Chen, S. (2016). Language and ecology: A 

content analysis of ecolinguistics as an 

emerging research field. Ampersand, 3, 

108-116. 

Clayton, S., & Opotow, S. (2003). 

Introduction: Identity and the natural 

environment. In: S. Clayton, & S. Opotow 

(Eds). Identity & natural environment (pp. 

1-24). Cambridge, MA: MIT Press. 

Corbin, J., & Strauss, A. (1990). Grounded 

theory research: Procedures, canons, and 

evaluative criteria. Qualitative Sociology, 

13(1), 3-21. 

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The 

discovery of grounded theory: Strategies 

for qualitative research. United  

 

Kingdom: Aldine de Gruyter. 

Leopold, A. (1979). A sand county almanac 

& sketches here and there. Oxford: 

Oxford University Press. 
Mills, A. J., G. Durepos, & Wiebe, E. 

(2010). Encyclopedia of case study 

research. Thousand Oaks, California: 

SAGE. 

Moser, S., & Dilling, L. (2011). 

Communicating climate change: Closing 

the science-action gap. In: J. S. Dryzek, 

R. B. Norgaard, & D. Schlosberg (Eds.), 

Oxford handbook of climate change and 

society, (pp. 161-174). Oxford: Oxford 

University Press. 

Pomeroy, C. (1995). [Review of Ecological 

identity: Becoming a reflective 

environmentalist by Mitchell Thomashow]. 

Journal of Political Ecology, 2(1), 5-19. 

Stibbe, A. (2014). An ecolinguistics approach 

to critical discourse studies. Critical 

Discourse Studies, 11(1), 117-128. 

Stibbe, A. (2015). Ecolinguistics: Language, 

ecology and the stories we live by. 

London. Routledge. 

Thomashow, M. (1995). Ecological identity: 

Becoming a reflective environmentalist. 

Cambridge, MA: MIT Press. 

 

  


