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7-36صفحات،96پاییز ،1شماره،12دورهسابق)،انسانی(توسعهاجتماعیتوسعهفصلنامه

بررسی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر رفتارهاي 
آباد)محیطی مسئوالنه (مورد مطالعه: شهروندان شهر خرمزیست

2الدینو زهرا فلک1زاده میمنديدکتر مسعود حاجی

9/3/96پذیرش:تاریخ31/6/95:وصولتاریخ

چکیده:
مفهوم عمیقاًاز جمله حفظ محیط زیست محیطی امروزه مسائل زیست

ي بر این اساس هدف پژوهش حاضر، مطالعهو فرهنگی دارند. اجتماعی
محیطی در بین ي عوامل اجتماعی ـ فرهنگی با رفتارهاي زیسترابطه

ي ي سرمایههش نظریهآباد است. چارچوب نظري پژوشهروندان شهر خرم
384باشد. این مطالعه از نوع پیمایشی است که بر روي فرهنگی بوردیو می
که با روش 95آباد در سال ي شهر خرمساله69تا 19نفر از شهروندان 

اند، صورت گرفته است. ابزار اي انتخاب شدهاي چند مرحلهگیري خوشهنمونه
ي استاندارد اخته و پرسشنامهي محقق سآوري اطالعات پرسشنامهجمع

هاي شده سبک زندگی بوده که پایایی و روایی مناسب داشته است. یافته
پژوهش حاکی از آن است که بین متغیرهاي سن، درآمد، آگاهی 

ي اجتماعی، سرمایههايمحیطی، سبک زندگی، استفاده از شبکهزیست
ي معناداري نه رابطهمحیطی مسئوالگرایی با رفتارهاي زیستفرهنگی و قانون

ي گانهنتایج آزمون رگرسیون بیانگر آن است که از بین ابعاد پنجوجود دارد.
سبک زندگی بعد سالمت محیطی و بعد سالمت اجتماعی و از بین ابعاد 

7/45اند گرایی در مجموع توانستهگرایی بعد شناختی قانوني قانونگانهسه
حیطی مسئوالنه را تبیین کنند.مدرصد از تغییرات رفتارهاي زیست

گرایی، ي فرهنگی، قانونمحیطی مسئوالنه، سبک زندگی، سرمایهرفتارهاي زیستکلیدي:مفاهیم
اجتماعیهايشبکه

ي مسئول)(نویسندهشناسی دانشگاه یزددانشیار گروه جامعه١
masoudhajizadehmeymandi@gmail.com

zahra.falakodin93@gmail.comشناسی دانشگاه یزد کارشناس ارشد جامعه٢
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مسألهیانبومقدمه
زیست است که در آن محیطی، رفتار مثبت و مسئوالنه در برابر محیطرفتار زیست

رساند. تبیین کند حداقل به آن آسیبی نمیزیست حفاظت نمیکنشگر اگر از محیط
محیطی شناسی زیستزیست یکی از مسائل مهم در جامعهرفتارهاي افراد در قبال محیط

نظري اهمیت کاربردي بسیاري نیز دارد (فاضلی، ياست که به دالیل متعدد عالوه بر جنبه
زیست اثر بر محیط). آنچه مسلم است این است که هر اقدام و تصمیم انسان 139: 1392

هاي انسانی چه خرد و چه کالن در بستر نظام ایدئولوژیکی گذارد و دیگر آنکه فعالیتمی
هاي خرد انسان به علت فراوانی، تکرار و توزیع بسا که فعالیتگردند و چهتجمیع می

اي کنندهدر افت کیفیت محیط نقش تعیینمحیط زیستها در گسترده و تجمع آن
محیط ضرورت اجتناب از آلودگی ).65: 1387آشنایی و همکاران، محمدي(ندباشداشته
محیطی بر ارتقاي کیفیت زندگی در اماکنی ، تأثیر برخی رفتارهاي مناسب زیستزیست

هاي مهم به کمک در پیش گرفتن رفتارهاي نظیر شهرها، ضرورت کاهش برخی آالینده
و الهام از این رفتارهاي مناسبهاي مصرف بامحیطی مناسب و تغییر شیوهزیست

مصرف انرژي نمونه يمحیطی و حوزههمچنین ارتباط بسیار مهم میان رفتارهاي زیست
). 139: 1392(فاضلی، اندمحیطی را مهم ساختهمواردي هستند که تبیین رفتار زیست

محیطی انسان است. افراد هر اجتماعی برگیري مخاطرات زیستعامل اصلی در شکل
ب شرایط و مقتضیات خاص اجتماعی، فرهنگی و شخصیتی خود، برخورد متفاوتی حس

و مسئوالنه گرایانهاین رفتارها ممکن است مثبت، محیطدارند. محیط زیستنسبت به 
يهاي اخیر نحوه. به همین دلیل در دههمحیط زیستباشند یا برعکس منفی و مخالف 

نواح و همکاران، (توجه محققان شده استدبرخوردها و رفتارهاي انسان با طبیعت مور
ترین عنوان یکی از مهممحیطی انسان، به). در قرن حاضر، رفتارهاي زیست83-82: 1390

شناسان محیط توجه بسیاري از جامعهزیست موردیطارترین عوامل بر محذثیرگأو ت
ل و تهدیدات محیطی ضمن اینکه بر بیشتر مسائگرفته است. رفتارهاي زیستزیستی قرار

صالحی و همکاران، (پذیرندگذارند خود نیز از عواملی تأثیر میمحیطی تأثیر میزیست
المللی در خصوص سند بین300الملل نیز وجود بیش از بیني). در عرصه126: 1391

چنین و هم1972در سال محیط زیستالمللی ، تشکیل اولین کنفرانس بینمحیط زیست
سازمان يو توسعهمحیط زیست، کنفرانس 1992زرگ ریو در سال تشکیل گردهمایی ب

زمین، بهيهدف حفاظت از آب، خاك، جو کرهکشور با180ملل با نمایندگان بیش از 
است. تاکنون ایران به محیط زیستيالمللی به مقولهخود بیانگر توجه مجامع بینخودي
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توان به جمله میکه ازپیوسته استمحیط زیستالمللی در خصوص چند کنوانسیون بین
1972و کنوانسیون لندن 1978اي کویت ، کنوانسیون منطقه1992کنوانسیون بازل 

داخلی يجلوگیري از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زائد اشاره کرد. در عرصهيدرباره
صید و شکار اند از قانونها عبارتترین آننیز قوانینی به تصویب رسیده است که مهم

، قانون 1346ها برداري از جنگل، قانون حفاظت و بهره1346، قانون صید و شکار 1335
هاي مرزي از ، قانون حفاظت دریاها و رودخانه1353محیط زیستحفاظت و بهسازي 

، قانون 1359قانونی حفظ و گسترش فضاي سبز شهرها يآلودگی به مواد نفتی، الیحه
، قانون حفاظت و 1371ابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور حفاظت و حمایت از من

. 1383و قانون مدیریت پسماندها 1374ا. ایران برداري از محیط و منابع آبزي ج.بهره
در جمهوري «اشعار داشته استمحیط زیستقانون اساسی نیز در خصوص حفظ 50اصل 

بعد باید در آن حیات هاي که نسل امروز و نسلمحیط زیستاسالمی ایران حفاظت از 
هاي رو فعالیتایناز»گردداي عمومی تلقی میاجتماعی رو به رشدي داشته باشند وظیفه

جبران آن مالزمه پیدا قابلیا تخریب غیرمحیط زیستاقتصادي و غیر آنکه با آلودگی 
).3- 4: 1384قاسمی، (کند ممنوع است

محیطی شهروندان شهر هاي زیستنتیجه در این تحقیق سعی شده است تا رفتاردر
هواي کوهستانی واینکه داراي آبآباد بازیرا شهر خرممطالعه قرار گیرد؛آباد موردخرم

ها، کمبود ها، به وجود آمدن سیالباست ولی امروزه با مشکالتی مانند طغیان رودخانه
ها در سطح الهچنین ریختن زبهاي کشاورزي، همبارش در روستاها و مشکالت براي زمین
حیوانات بومی يرویهزدن به درختان، شکار بیشهرها و مناطق طبیعی، قطع و صدمه

کرده است با توجه به مطالب گفتهپذیري پیدارو بوده است و ساختار آسیبمنطقه، روبه
رسد و هدف ما در این پژوهش آن شده اهمیت پژوهش در این حوزه ضروري به نظر می

اي محیطی مسئوالنهآباد رفتارهاي زیستآیا شهروندان شهر خرمکنیماست که بررسی 
محیطی افراد دادیم چقدر رفتارهاي زیستبررسی قراردارند؟ و عوامل اجتماعی را که مورد

محیطی رفتارهاي زیستءپیشنهادها و راهکارهایی براي ارتقاکنند و در آخر را تبیین می
شهروندان ارائه کنیم.

ژوهشپیشینه پ
تنها اند و نهیافتهمحیطی بسیار افزایشهاي اخیر، مسائل و مشکالت زیستدر دهه

محیطی اهمیتی جهانی محیطی درگیر است بلکه مسائل زیستکشور ما با مشکالت زیست
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محیطی مطالعات کمی صورت همچنین در کشور ما در مورد رفتارهاي زیست؛اندکردهپیدا
بررسی قرار دهیم که حقیق سعی کردیم متغیرهایی را موردفته است. ما در این ترگ

در بخش حاضر، برخی از تحقیقات ها ارتباط دارند وما بیشتر با آنيرفتارهاي مسئوالنه
گردد.شده در ارتباط با متغیرهاي تحقیق حاضر بررسی میمطرح

الف) تحقیقات داخلی
محیطی شهروندان بر رفتار زیستتحلیلی «در پژوهشی با عنوان ،)1393(حقیقتیان

دهد که میانگین هاي پژوهش نشان میانجام دادند. یافته»اصفهان و عوامل مؤثر بر آن
محیطی با و اینکه متغیر رفتار زیستمحیطی دانشجویان در حد متوسط بودرفتار زیست
يهمحیطی، درآمد، تحصیالت رابطمحیطی، دانش زیستداري، نگرش زیستدینمتغیرهاي 

جویان دانشمحیطیمعنادار داشت. ولی بین متغیرهاي سن، جنسیت، تأهل و رفتار زیست
).133-144: 1393(حقیقتیان، اي دیده نشدرابطه

بررسی عوامل «در پژوهشی با عنوان،)1393(زاده میمندي و همکارانحاجی
م دادند. نتایج انجا» مطالعه: شهر یزد)مورد(یمحیط زیستفرهنگی مرتبط با رفتارهاي 

محیط فرهنگی، سبک زندگی و رفتارهاي يپژوهش نشان داد که بین متغیرهاي سرمایه
معنادار وجود دارد و همچنین بین زنان و مردان در رفتارهاي يی رابطهزیست

مندي اما بین متغیرهاي سن، وضع تأهل، بهره؛محیطی تفاوت معناداري وجود داردزیست
معناداري يمحیطی رابطهی، دینداري، تحصیالت و رفتارهاي زیستجمعاز وسایل ارتباط

).83-107: 1393زاده میمندي و همکاران، (حاجیوجود ندارد
بین میزان دینداري بايبررسی رابطه«در تحقیقی با عنوان،)1390نواح و همکاران (

انجام دادند. »ز)موردي: شهر اهوايمحیطی شهروندان (مطالعهها و رفتارهاي زیستارزش
دهد که بین متغیرهاي سن، جنس، تحصیالت با رفتارهاي هاي این تحقیق نشان مییافته

هاي بین دینداري و ارزشيمعناداري وجود دارد. رابطهيمحیطی رابطهزیست
معناداري وجود يمحیطی رابطهمحیطی با رفتار زیستهاي زیستمحیطی و ارزشزیست
(نواح و همکاران، معناداري ندارديمحیطی رابطهداري با رفتار زیستیناما متغیر ددارد؛

1390 :98-77.(
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ب) تحقیقات خارجی
يدوستانهاقدامات نوع«پژوهشی با عنوان،)2015(و همکاران1کتس جرو

انجام دادند. در این پژوهش، » محیطی در پنج کشور جهانمحیطی و رفتار زیستزیست
از نفر8477محیطی در میان محیطی و رفتارهاي زیستزیستيوستانهداقدامات نوع

امریکا مورد يمتحدهجنوبی، ایاالتيدانشجویان پنج کشور کانادا، آلمان، اسرائیل، کره
چه این پنج کشور از بعضی جهات متفاوت هستند بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد؛ اگر
ها و پیدایی هنجارهاي جهانی)، اما جمعیت کرده(میزان جمعیت جوان، میزان تحصیل

همچنین، تفاوت معناداري بین ؛ها از این نظر نسبتاً شبیه هم هستنددانشجویان آن
ها محیطی آنزیستهاي محیطی و نگرشزیستيدوستانهدانشجویان در رفتارهاي نوع

).1485- 1509: 2015کتس جرو و همکاران، (وجود دارد
ي تغییرات آب و هاي عمومی دربارهرفتار و نگرش«تحقیقی با عنوان،)2006(2پچن

هاي افراد جامعه در تغییرات انجام دادند. این پژوهش بررسی اثر رفتارها و نگرش»هوایی
روش این پژوهش اسنادي بود. نتایج پژوهش نشان داد که تغییرات در آب و هوایی بود.

محیطی بهتر خواهد شداعث رفتارهاي زیستسبک زندگی و اتخاذ سبک زندگی مطلوب ب
).601: 2006پچن، (

محیطی و رفتار هاي زیستنگرش«در پژوهشی با عنوان ،)1999و همکاران (3کایزر
ها اعضاي دو تحقیق آنيمحیطی پرداختند. نمونهبه بررسی رفتارهاي زیست»شناختیبوم

محیطی، ن مطالعه دانش زیستنقل مجزا در کشور سوئیس بود. در ایوسازمان حمل
عنوان متغیرهاي تأثیرگذار بر رفتار شناختی بهمحیطی و قصد رفتار بومهاي زیستارزش
).1- 19: 1999کایزر و همکاران، (محیطی در نظر گرفته شدندزیست

گو در نگرش و هاي پاسخاثر ویژگی«تحقیقی را با عنوان،)1997(5و کردل4تارانت
هاي به انجام رساندند. هدف این تحقیق بررسی اثر ویژگی»محیطیسترفتار عمومی زی

محیطی بود. نتایج پژوهش نشان داد که گویان در نگرش و رفتار زیستشخصی پاسخ
گیري سیاسی افراد با رفتارهاي جنس، محل سکونت، تحصیالت، درآمد، سن و جهت

).618- 637: 1997تارانت و کردل، (معناداري دارديمحیطی رابطهزیست

1 Katz Gerro
2 Patchen
3 Kaiser
4 Tarrant
5 Cordell
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بررسی قرار شده در باال متغیرهاي مختلفی را موردکه تحقیقات مطرحاینبا توجه به
فرهنگی مانندـ اند ما نیز در این تحقیق سعی کردیم برخی متغیرهاي اجتماعیداده

بررسی قرار را موردهاي اجتماعی و غیره)محیطی، شبکهسبک زندگی، آگاهی زیست(
گرایی را که تاکنون در خصوص متغیر قانونبهاندگرفتهتوجه قراررددهیم که کمتر مو

بررسی قرار نگرفته است.محیطی موردرفتارهاي زیستيحوزه

پژوهشمبانی نظري 
توجه قرار داده و معتقدند محیطی را مورداهمیت آگاهی زیست2و ریکسون1رامزي

طور نهاد بهمحیطی مردمهاي زیستنطور عام و سازماهاي اجتماعی بهکه فعالیت جنبش
محیط زیستکه دانش و آگاهی عمومی موجب حمایت از اندشدهخاص بر این اساس بنا

که امروزه مسائل اینیعنی با توجه به )؛12: 1976رامزي و ریکسون، (شودمی
یی، زاآبی، خشکسالی، ریزگردها، بیاباناوزون، کميمانند نازك شدن الیه(محیطیزیست
رسد، اند، آگاهی از این مشکالت الزم به نظر میکرده...) اهمیت جهانی پیدازدایی وجنگل

محیطی بیشتر شود و حال این واقع هر چه سطح آگاهی افراد جامعه از مشکالت زیستدر
... به افراد داده شود و در افراد درونی شود افراد ها، مدارس، خانواده وآگاهی از طریق رسانه

خود حساس شده و برخوردهاي منطقی و رفتارهاي محیط زیستتر نسبت به بیش
تري خواهند داشت.مسئوالنه

هاي اجتماعی، تنها رابطی بین انسان و طبیعت به ویژه شبکهوسایل ارتباطی جدید
هاي زندگی ما را دستخوش جنبهيواقع همهو درنیست بلکه طبیعت انسان جدید است؛

توانند داشته باشند افراد اجتماع را به اي که میهاي آموزندهو با برنامهکنندتغییر می
و در واقع فضاي مجازي افکار و دهند؛محیطی مسئوالنه سوق میسمت رفتارهاي زیست
کنند زودتر هاي فضاي مجازي استفاده میدهد و افرادي که از برنامهباورهاي ما را شکل می

محیط ها در مورد کنند و برخی از این برنامه.. را دریافت می.اخبار اجتماعی، فرهنگی و
نتیجه رفتارهاي درست ها از محیط خود، دراست این امر باعث افزایش آگاهی آنزیست
شود.محیطی میزیست

عنوان واحدهاي حاصل از ها بهگرایی، حمایت از اکوسیستماز دیدگاه کنش متقابل
الزم به نظر محیط زیستترکیبات فیزیکی و شیمیایی جانداران،کنش متقابل گیاهان،

1 Ramsey
2 Rickson
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الملل، حق بینياري ملی و چه در عرصهگذي قانونرسد. باید پذیرفت چه در عرصهمی
ناپذیر از حق حیات است؛ جمله حقوق اساسی تفکیکسالم ازمحیط زیستبشر به داشتن 

همچنین از است؛طبیعتهاي گیاهی، جانوري و حمایت از گونهياین حق دربرگیرنده
ها با قوانین و مقررات، نگرش به پذیري افراد جامعه و سازگاري آنقانونهايشاخص

دیگر عبارتمقررات و قانون است؛ بنابراین از اهداف اجتماعی شدن ایجاد آرزو و امید یا به
فرد شناختی)(که ابتداي هر عمل و رفتاري از ذهنآنجاایجاد نگرش در فرد است. از

رفتاري) باید افراد نگرش مثبتی(شود براي اجراي قانون و پایبندي عملیشروع می
احساسی) به آن داشته باشند. نگرش مثبت به قانون افکار و شخصیت افراد را متأثر (

آبادي و ترکان، ع شاهزار(کندساخته و نمود عینی خود را در رفتارهاي آنان پیدا می
گرایی گریزي و قانونشده در مورد قانونمطرحينظریهيبه همهو با توجه)؛169: 1391

خصوصابعاد زندگی بهيگرایی و تعهد داشتن افراد در همهتوان نتیجه گرفت که قانونمی
شدهکه امروزه نیز یک بحران جهانی تبدیلمحیط زیستاجتماعی يلهدر مورد مسأ

نتیجه نسبت به محیط اطراف گراتر باشند درانونو افرادي که قرسد؛است، الزم به نظر می
محیط زیستتري را در قبال کند و رفتارهاي مسئوالنهتري را احساس میخود تعهد بیش

دهند.انجام می

چارچوب نظري پژوهش
کدام به بررسی یکی از متغیرهاي پژوهش که هربا توجه به نظریات ذکر شده
عنوان چارچوب فرهنگی پیر بوردیو بهيسرمایهيهپرداخته بودند در این پژوهش نظری

صورت مستقیم متغیرهاي ما را چه بهينظري پژوهش انتخاب شده است که در واقع همه
فرهنگی به يکند سرمایهگونه که بوردیو بیان میدهد همانپوشش میمستقیمو چه غیر

يهر فرد و دربرگیرندهفرهنگی درمعناي قدرت شناخت و قابلیت استفاده از کاالهاي
عبارتشود؛ بهشدن در فرد انباشته میتمایالت پایدار فرد است که در خالل اجتماعی

ها، آموزش و مزایایی است هایی از دانش، مهارتفرهنگی به معناي صورتيدیگر سرمایه
کسب دهد جایگاه باالتري در جامعه که یک انسان واجد شرایط آن است و به او اجازه می

هایی که در ها و معرفتبا انتقال نگرش(کند. بر این اساس پدران و مادران به فرزندان خود
بخشند. از فرهنگی میيکند) سرمایهسیستم آموزشی جاري به موفقیت آنان کمک می

فرهنگی، هايها و طبعها، عادتاي از توانمنديفرهنگی به مجموعهياین نظر سرمایه
ن، سلیقه یا ذوق و سبک زندگی داللت دارد.شامل دانش، زبا
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شود:فرهنگی به سه دسته تقسیم میيازنظر بوردیو سرمایه
پذیري از یافته: این نوع سرمایه بیشتر از طریق جامعهتجسمفرهنگیيسرمایه-1

تمایالت «عنوان ) این نوع سرمایه را به1986شود. بوردیو (والدین به فرزندان منتقل می
گیرد و کند؛ که همراه با تولد در وجود فرد شکل میتعریف می»جسمور ذهنپایدا
راحتی به دیگري انتقال داد، را مانند یک هدیه یا از طریق خرید یا مبادله بهتوان آننمی

دیگر این نوع سرمایه عبارت). به137: 1381فر، پور و خوششارع(زبانیهاينظیر مهارت
اي است هاي بالقوهتوانند انجام دهند یا تواناییدانند و میکه افراد میبیانگر چیزهایی است

و متشکل بر )؛88: 1384نوغانی، (اندشدهتدریج بخشی از وجود فرد و در او تثبیتکه به
اي است (منظور همان سرمایهيهاي منفعالنهبريهر دو گونه مکتسبات آگاهانه و میراث

یکها دخالتی ندارد)گیرد و او در اکتساب آنود فرد شکل میکه همراه با تولد در وج
فرهنگی يگذارد آن است که سرمایهاي که بوردیو بر آن تأکید میشخص است. نکته

اي است که در طول زمان خود را در شود؛ بلکه نتیجهصورت خودانگیخته منتقل نمیبه
).241: 1986و،بوردی(سازدتفکر) مجسم میيشخصیت و نحوه(یک شخص

یافته: این نوع سرمایه نه در ذهن و جسم بلکه در عینیتفرهنگیيسرمایه-2
کنند نظیر کتاب، ها را مصرف میهاي اجتماعی آنشود که گروهفرهنگی یافت میکاالهاي

فرهنگی، يترین اشکال سرمایهدیگر؛ یکی از عینیعبارتبه.نقاشی، کاست، نوار و غیره
تواند تابعی از هاي فرهنگی مختلف، در میان اشکال مختلف جامعه است که میمصرف کاال

انتقال هاي بارز آن قابلمتغیرهاي گوناگون فردي و اجتماعی قرار گیرد؛ و یکی از ویژگی
کلی در مادیت آن طوریافته در اشیاي مادي و بهفیزیکی عینیتيبودن آن است. سرمایه

که (صورت مادي تخصیص دادتوان هم بهفرهنگی را میاین کاالهايانتقال است؛ بنابرقابل
فرهنگی منجر يصورت نمادي (که به سرمایهشود) و هم بهاقتصادي منجر میيبه سرمایه

توجه در مورد این سرمایه، این است که تنها قابلي). نکته28: 1384شود) (رمضانی، می
فرهنگی يتوانند سرمایهدارند؛ میرا در اختیاریافتهفرهنگی تجسميکسانی که سرمایه

فرهنگی نوع اول شرط الزم يدیگر، سرمایهعبارتیافته را نیز به دست آورند. بهعینیت
).241: 1986بوردیو،(فرهنگی نوع دوم استيبراي تصاحب سرمایه

ابستگی طرف ویکفرهنگی ازيشده: این نوع سرمایهفرهنگی نهادینهيسرمایه-3
آن قبل از هر چیز يیافته) دارد؛ و الزمهتجسم(و ارتباط متقابلی قوي با نوع اول سرمایه

وجود افراد مستعد در جهت کسب انواع مدرك تحصیلی، دانشگاهی و غیره است. از طرف 
کنند و هم به آن مشروعیت دیگر وابسته به نهادهایی است که هم آن مدارك را صادر می
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دهد دارد. پرورش رخ میوبیشترین رابطه را با فرایندي که در نظام آموزشبخشند کهمی
معتبر. الزم به ذکر است ينظیر داشتن مدرك تحصیلی از یک دانشگاه معتبر و گواهینامه

تواند موقعیت شود و میشده حاصل میکه این نوع سرمایه با قوانین و مقررات نهادینه
).146: 1384تاجبخش،(ها را باال ببردا گروهاجتماعی یا اقتصادي افراد ی

آن است که اشکال يبوردیو، راجع به انواع سرمایهيحائز اهمیت در اندیشهينکته
تواند اجتماعی میيتبدیل شدن به هم هستند. براي مثال؛ سرمایهگوناگون سرمایه قابل

د، به شکل پول یا انواع فرد را در روابطی وارد سازد که حاصل آن کسب میزانی از سو
راه تبدیل انواع سرمایه به یکدیگر وجود دارد؛ کسانی که مالکیت باشد؛ البته موانعی نیز در

اند، ممکن است هر چه کوشش کنند، اقتصادي دارند و تازه آن را به دست آوردهيسرمایه
طریقی گفتن بهخوب یا سخنيفرهنگی را که شامل داشتن سلیقهينتوانند سرمایه

). بدین ترتیب 151: 1383ممتاز، (است، بیاموزندخاص یا دانستن چند زبان خارجی
يفرهنگی و تمایزهاي اجتماعی واجد پیوندي دیالکتیکی هستند. سرمایهيسرمایه

اجتماعی هايها و نابرابريها، شکاففرهنگی موجد تفاوت است و به دائمی کردن تفکیک
يلحاظ سرمایهها را ازتوان افراد و خانوادهبه اعتقاد بوردیو می). 17همان: (کندکمک می

هاي اخیر، گروهيسالهرسد با تحوالت چندها مقایسه کرد. به نظر میفرهنگی آن
اند و همین امر فرهنگی جامعه شدهياجتماعی جدیدي چون جوانان و زنان وارد عرصه

چنین بر است؛ همنگی را افزایش دادهفرههايمتقاضیان محصوالت فرهنگی و فراورده
ها همراه و نظایر آنهاي فرهنگی نظیر کتاب، موسیقی، فیلم، تلفنمتقاضیان فراورده

فرهنگی افراد يلحاظ کمی و کیفی در سرمایهاست و تغییرات فراوانی ازشدهافزوده
نظر الصه ازطور خ). به135: 1381فر، پور و خوششارع(جامعه به وقوع پیوسته است

هاي فرهنگی اطالق ها و تواناییفرهنگی به مجموعه هنجارها، ارزشيبوردیو سرمایه
ثیرگزاري بر منابع کند و در تأشدن دریافت میه فرد از محیط در فرایند اجتماعیشود کمی

نظر وي این سرمایه کند. ازکمیاب جامعه و دستیابی به انواع دیگر سرمایه به وي کمک می
یابد هاي زبانی و فرهنگی به فرزندان انتقال میمتوسط از طریق تواناییيوالدین طبقهبه

مظلوم (کندعنوان یک سرمایه عمل میها بهها نیاز دارند و براي آنکه در مدرسه به آن
کند که ). بوردیو به این مسئله اشاره می193: 1384خراسانی و اصغرپور ماسوله،

ها چارچوب شناختی و هاي طبقاتی آنحسب ویژگیها برگروههاي فرهنگی سرمایه
نظر بوردیو هاست. ازي رفتار مصرفی آندهندهسازد که توضیحمذهبی برایشان مهیا می

هایی ي خود به نظامنوبههاي فرهنگی هستند که بهزندگی محصول نظم سرمایههايسبک
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عامیانه و موارد دیگر). ممتاز،مثل (شوندهاي تشخص اجتماعی تبدیل میاز نشانه
هاي فرهنگی مبنایی است که توزیع سرمایه یعنی شرایط ساختی) و سرمایه(دیالکتیک

شده و خصوصیات متمایز یعنی هاي احساسروابط قدرت را به نظامی از تفاوتيترازنامه
توان ف می). آنچه از این تعری172: 1984سازد (بوردیو، مشروع متحول میيتوزیع سرمایه

نظر بوردیو هاي رفتاري آن است. ازفرهنگی با مد و نشانهياستنباط کرد ارتباط سرمایه
فرهنگی بیشتري هستند قادر به انجام کارهاي مستقل بوده و يافرادي که داراي سرمایه

فرهنگی به آن معناست که فرد ينیازي به پیروي و تقلید از دیگران ندارند. داشتن سرمایه
ي تواند خود را از الزامات زندگی روزمره جدا کند و نوعی گزینش دلخواه در عرصهمی

وشناسی محض از اخالق یا همان خلقفرهنگ انجام دهد. به بیان خود بوردیو، زیبایی
). 5همان: (گیردخوي فاصله گرفتن و گزینش از دنیاي طبیعی و اجتماعی سرچشمه می

فرهنگی دارند اغلب داراي دنیاهاي مستقلی يانی که سرمایهکند کسبوردیو بعداً اعالم می
جویی، به نظر اصول منفعتنقطهگونه دنیاها ازعلم، هنر و کار اجتماعی). این(هستند

گونه افراد کمتر تمایل به پیروي از دیگران دارند؛ بنابراین بنابراین اینگرایند؛طرفی میبی
نتیجه گرایش به رفتارهاي اصولی در د بیشتر باشد درفرهنگی افرايهر چه میزان سرمایه

تري محیطی سالم، رفتارهاي زیستمحیط زیستيشود و در مورد مسئلهها بیشتر میآن
دارند.

اي که بوردیو بر آن تأکید شده در باال نکتهمطرحيواقع با توجه به نظریهدر
صورت خودانگیخته منتقل یافته بهفرهنگی تجسميگذارد آن است که سرمایهمی

يشخصیت و نحوه(اي است که در طول زمان خود را در یک شخصشود؛ بلکه نتیجهنمی
مسائل يگذارد و ما در همههاي او تأثیر میواقع بر روي آگاهیسازد و درتفکر) مجسم می

نسبت هاي ماکنیم و هر چه قدر آگاهیها رجوع میاجتماعی و فرهنگی خود به این آگاهی
به محیط اطرافمان افزایش یابد بر روي رفتارهاي ما نیز تأثیر خواهد گذاشت. به اعتقاد 

هاي فرهنگی نظیر کتاب، اخیر بر متقاضیان فراوردهيسالهبوردیو با تحوالت چند
است شدهها افزودههاي اجتماعی و نظایر آنهمراه، استفاده از شبکهموسیقی، فیلم، تلفن

فرهنگی و زندگی افراد جامعه به يلحاظ کمی و کیفی در سرمایهفراوانی ازو تغییرات 
زندگی افراد را با توسل به فرهنگی بر سبکي همچنین او تأثیر سرمایه؛وقوع پیوسته است

فرهنگی ي کند. مطابق با این نظریه افراد بر اساس میزان سرمایهتمایز تبیین میينظریه
فرهنگی سبب ي شوند. بر این اساس سرمایهران تمایز قائل میخود، بین خودشان با دیگ

شود و نوع خاصی از رفتار مصرفی را نیز به خاص میهاي زندگیگرایش افراد به سبک
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محور و درستی را براي خود آورد به همین دلیل برخی افراد سبک زندگی سالمتوجود می
هاي ان باشد و برخی دیگر سبککنند که در تعامل درست با محیط اطرافشانتخاب می

فرهنگی يسرمایهيبندي آخر با استفاده از نظریهکنند. در جمعناسالمی را انتخاب می
فرهنگی موضوع بسیار عمیق و يگیري کرد که این سرمایهتوان نتیجهبوردیو می

خیلی ازيشود بلکه رابطهاي است که فقط دانش و اطالعات ما را شامل نمیپیچیده
کند گونه که بوردیو بیان میهمانبوردیو استخراج کرد ويتوان از این نظریهمتغیرها را می

هاي ما، سبک زندگی و نوع مصرف ما، میزان فرهنگی شامل دانش و آگاهیيسرمایه
همگی هاي اجتماعی و غیره استگرایی ما، میزان استفاده از کتاب، مجالت و شبکهقانون

صورت فرهنگی ما بهيسازند و افزایش در سرمایهفرهنگی ما را میيایههم میزان سرمبا
کند.عینی در رفتارهاي مسئوالنه یا مخرب ما نمود پیدا می

عوامل اجتماعی 

عوامل فرهنگی    

محیطی مسئوالنهمدل مفهومی رفتارهاي زیست: 1مدل 

متغیرهاي اصلی

اي متغیرهاي زمینه

زیسترفتارهاي 
محیطی مسئوالنه

سن 
جنس 
درآمد 

ي فرهنگیایهسرم
محیطیآگاهی زیست

سبک زندگی
هاي استفاده از شبکه
اجتماعی

گراییقانون



96پاییز ،1شماره،دوازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 18

پژوهشفرضیات 
تر از حد آباد پایینشهروندان شهر خرميمحیطی مسئوالنهارهاي زیسترفت-1

متوسط است.
شهروندان يمحیطی مسئوالنهفرهنگی و رفتارهاي زیستيبین میزان سرمایه-2

آباد رابطه وجود دارد.شهر خرم
يمحیطی مسئوالنهمحور و رفتارهاي زیستبین نوع سبک زندگی سالمت-3

آباد رابطه وجود دارد.رمشهروندان شهر خ
يمحیطی مسئوالنههاي اجتماعی و رفتارهاي زیستبین میزان استفاده از شبکه-4

آباد رابطه وجود دارد.شهروندان شهر خرم
شهروندان شهر يمحیطی مسئوالنهگرایی و رفتارهاي زیستبین میزان قانون-5

آباد رابطه وجود دارد.خرم
شهروندان يمحیطی مسئوالنهمحیطی و رفتارهاي زیستستبین میزان آگاهی زی- 6

آباد رابطه وجود دارد.شهر خرم
میزان درآمد) و رفتارهاي وشناختی (سن، جنسهاي جمعیتبین ویژگی-7
آباد رابطه وجود دارد.شهروندان شهر خرميمحیطی مسئوالنهزیست

شناسی پژوهشروش
شده است. جمعیت آماري پیمایشی انجامو به روش 1395این تحقیق در سال 

باشد که بر اساس سرشماري میآبادخرمساله در شهر19- 69افراد يتحقیق شامل کلیه
نفر برآورد گردیده است. حجم 462528ها تعداد آن1390عمومی نفوس و مسکن سال 

آمده دستگیري کوکران بهنفراست که با استفاده از فرمول نمونه384آماري ينمونه
اي سیستماتیک و براي گیري خوشههاي آماري با استفاده از روش نمونهاست. نمونه

شده است.نامه استفادهها از پرسشآوري دادهجمع

تعاریف مفهومی متغیرها
کار و شهر که با خانه، محلبه رفتارهاي افراد در محیطمحیطی:رفتارهاي زیست-

شودشود؛ گفته میمحیطی انجام میطی و با نیت زیستمحیتوجه به مالحظات زیست
).81: 1389،کریمی(



19رفتارهاي ...بررسی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر

محیطی عبارت است از اطالعات عملی دانش یا آگاهی زیستمحیطی:آگاهی زیست-
هاي انسانی بر روي زمین و تأثیر کنشيشناسی سیاره، بوممحیط زیستيکه افراد درباره
).304: 1990، 1آرکري(بوم دارندمحیط زیست

ها و بنابراین برخوردار از گیريها و جهتاي از عادتمستلزم مجموعهسبک زندگی:-
نظر تداوم امنیت وجودي، پیوند بین نوعی وحدت است که عالوه بر اهمیت خاص خود از

: 2002، 2تایلر(کندبیش منظم را تأمین میوهاي فرعی موجود در یک الگوي کمگزینش
481.(

هایی هستند که از یک سایت ساده مانند موتور سایتاجتماعی:هاي شبکه-
شدن امکاناتی مانند چت و ایمیل و امکانات دیگر خاصیت جوگر با اضافهوجست

).228: 2009و همکاران، 3پمپک(دهندگذاري را به کاربران خود ارائه میاشتراك
فرهنگی در هر فرد هايقدرت شناخت و قابلیت استفاده از کاالفرهنگی:ي سرمایه-

شدن در فرد انباشته تمایالت پایدار فرد است که در خالل اجتماعیيو دربرگیرنده
).137: 1381فر، پور و خوششارع(شودمی

هاي توصیفییافته
؛ درصد پاسخگویان مرد بودند1/47درصد پاسخگویان زن و 9/52آماري يدر نمونه

سال و حداکثر سن 19بوده است. حداقل سن پاسخگویان تعداد زنان بیشتر از مردان که
29تا 19درصد پاسخگویان بین 7/54باشد. یمسال 54/30سال و میانگین سنی 69

تا 50درصد بین 1/3، 49تا 40درصد بین 9/9سال، 39تا 30بین درصد4/29سال، 
درصد، داراي 7/49د سال سن داشتند. افراد فاقد درآم69تا 60درصد بین 9/2سال، 59

19/0درصد، یک تا یک و نیم میلیون تومان 24/0میلیون تومان درآمد کمتر از یک
اند.بوده3/2درصد، بیش از دو میلیون تومان9/4درصد، یک و نیم تا دو میلیون تومان 

1 Arcury
2 Taylor
3 Pempek
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ضرایب آلفاي کرونباخ متغیرهاي تحقیق:1جدول
میانگین معیارمیانگیناخضرایب آلفاي کرونبتعداد گویهمتغیر

279/084/9281/0محیطیزیسترفتارهاي
1293/046/3236/0محیطیزیستآگاهی
109/027/2730/0هاي اجتماعیشبکه

متغیر سبک زندگی
349/094/116102/0سبک زندگی

ابعاد
867/046/2624/0جسمانیسالمت

784/084/235/23شناختیروانسالمت
18/0/.676/022معنويسالمت
674/014/2118اجتماعیسالمت
781/047/235/23محیطیسالمت

فرهنگیيمتغیر سرمایه
1791/042/4651/0فرهنگیيسرمایه

ابعاد
686/019/1618/0یافتهتجسم
578/089/1415/0یافتهعینیت
664/033/1518/0شدهنهادینه

گراییمتغیر قانون
2173/078/6963/0گراییقانون

ابعاد
782/028/2321/0شناختی
784/022/2021/0عاطفی
795/027/2621/0رفتاري

با توجه به اطالعات جدول باال و تفاوت میانگین و میانگین معیار میزان رفتارهاي 
شان تا محیطیمیزان آگاهی زیستو همچنین محیطی شهروندان باال بوده است؛زیست

شان پایین هاي اجتماعیحدودي از حد متوسط باالتر بوده است. میزان استفاده از شبکه
محور (سالمت جسمانی شهروندان تا حدودي باال بوده است در بحث سبک زندگی سالمت

ت بوده، سالمت روانی در حد متوسط، سالمت معنوي باال، سالمت اجتماعی باال، سالم
محیطی در حد متوسط) بوده است، در واقع افراد سبک زندگی سالمی را براي خود انتخاب 
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شده یافته و نهادینهتجسميفرهنگی آنان در حد پایین بوده (سرمایهياند. سرمایهکرده
بعد (گرایی شهروندان باالیافته در حد متوسط بوده است)، قانونعینیتيپایین و سرمایه

بوده است.)حدودي باال، بعد احساسی متوسط، بعد رفتاري باالشناختی تا 

نتایج
براي تفاوت ANOVAاند، آزمونشدهبراي آزمون فرضیاتی که در تحقیق طرح

جنسیت)، (مستقل براي تفاوت میانگین دو گروهTدرآمد)، آزمون (میانگین چند گروه
اي (سن، آگاهی آزمون همبستگی پیرسون براي سنجش همبستگی متغیرهاي فاصله

گرایی)، فرهنگی، قانونيهاي اجتماعی، سرمایهمحیطی، سبک زندگی، شبکهزیست
رگرسیون چند متغیره براي سنجش میزان تأثیر متغیرهاي مستقل بر روي متغیر وابسته 

استفاده قرار گرفت.موردتحقیق و همچنین در آخر تحلیل مسیر

آبادمحیطی شهروندان شهر خرماي براي رفتارهاي زیستتک نمونهTآزمون :2جدول 
Tداريسطح معنیمیانگین معیارمیانگینمتغیر

000/043/106/.84/9281محیطیرفتارهاي زیست

تی، داري آزمونشود با توجه به سطح معنیطور که از جدول مشاهده میهمان
کمتر 05/0به دست آمد که از 000/0آباد محیطی شهروندان شهر خرمرفتارهاي زیست

از ترآباد پایینمحیطی شهروندان شهر خرمفرض مبتنی بر اینکه رفتارهاي زیست؛است
شهروندان يمحیطی مسئوالنهحد متوسط است؛ رد شد و میانگین رفتارهاي زیست

) است؛ به این معنا که 81/0(تر از حد متوسطدرصد به دست آمد که باال84/92
اي داشتند که از حد متوسط محیطی مسئوالنهآباد رفتارهاي زیستشهروندان شهر خرم

باالتر بوده است

محیطی مسئوالنه بین زنان و مردانمورد تفاوت رفتارهاي زیستمستقل درTآزمون : 3جدول
داريمعنیسطح Tتعدادمیانگینهاگروهشهرمتغیر

40/93384682/0001/0زنآبادخرممحیطیرفتار زیست 21/92مرد
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داري آزمون، شود با توجه به سطح معنیمشاهده می3طور که از جدولهمان
کمتر 05/0است که از 001/0آباد در ارتباط با جنسیت محیطی شهر خرمرفتارهاي زیست

ت معنادار بین زنان و مردان در ارتباط با رفتارهاي نتیجه فرض مبتنی بر تفاودراست
مسئوالنه تأیید شد و زنان میانگین باالتري نسبت به مردان در ارتباط با رفتارهاي 

محیطی مسئوالنه داشتند.زیست

محیطی مسئوالنهآزمون همبستگی پیرسون بین سن و رفتارهاي زیست:4جدول 
داريسطح معناضریب همبستگی پیرسونمتغیر
158/0002/0سن

چون 05/0داري شود با توجه به سطح معنیطور که از جدول باال مشاهده میهمان
بنابراین بین سن و رفتارهاي ؛کمتر است05/0است و از 002/0داري سطح معنی

شود؛و فرضیه تأیید میمعناداري وجود دارديمحیطی شهروندان رابطهزیستيمسئوالنه
همبستگی مثبت، ضعیف و يبه ضریب همبستگی بین سن و رفتار مسئوالنهبا توجهو

شود به این معنا که با افزایش سن رفتارهاي مسئوالنه نیز افزایش معناداري مشاهده می
اي محیطی مسئوالنهلی رفتارهاي زیستیابد و برعکس با پایین بودن سن، افراد خیمی

ندارند.

حسب شهروندان بريمحیطی مسئوالنهدر رفتارهاي زیستFنگین میايآزمون مقایسه:5جدول
درآمد

سطح معناداريFمیانگیندرآمد
85/90فاقد درآمد

879/4001/0
66/90میلیون تومانکمتر از یک

87/99یک تا یک و نیم میلیون تومان
21/98یک و نیم تا دو میلیون تومان

00/89بیش از دو میلیون تومان

حسب درآمد خانواده محیطی را برتفاوت میانگین رفتارهاي زیست5اطالعات جدول 
هاي جدول فوق حاکی از آن است که با توجه به سطح معناداري دهد. دادهنشان می

آباد با محیطی شهروندان شهر خرمکمتر است بین رفتارهاي زیست05/0که از 001/0
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آباد مربوط به درآمد دارد؛ باالترین میانگین براي شهر خرمهاي مختلف رابطه وجود درآمد
توجه آن است که زمانی که درآمد قابلياما نکتهیک تا یک و نیم میلیون تومان است؛

اي ندارند.محیطی مسئوالنهشود افراد رفتارهاي زیستباالي دو میلیون تومان می

يمحیطی مسئوالنهی و رفتارهاي زیستمحیطآزمون همبستگی پیرسون آگاهی زیست:6جدول
شهروندان

تعدادضریب همبستگی پیرسونسطح معناداريمتغیر
000/0311/0384محیطیآگاهی زیست

به دست آمد که از 000/0محیطی شهروندان چون سطح معناداري آگاهی زیست
حیطی و مشود و بین آگاهی زیستبنابراین این فرضیه تأیید می؛کمتر است05/0

آباد همبستگی مثبت، متوسط و معناداري محیطی شهروندان شهر خرمرفتارهاي زیست
محیطی شهروندان رفتارهاي شود به این معنا که با افزایش آگاهی زیستمشاهده می

کم شدن آگاهی افراد، شود و برعکس باها نیز بهتر میآنيمحیطی مسئوالنهزیست
شود.ها نیز کمتر میآنيهمحیطی مسئوالنرفتارهاي زیست

محیطی محور و رفتارهاي زیستآزمون همبستگی پیرسون سبک زندگی سالمت:7جدول
شهروندانيمسئوالنه

همبستگی پیرسونضریبسطح معناداريمتغیر
000/0312/0سالمت جسمانی

000/0396/0سالمت روانشناسی
000/0374/0سالمت معنوي

000/0479/0سالمت اجتماعی
000/0625/0سالمت محیطی
000/0546/0سبک زندگی

05/0است و از 000/0داري دهد چون سطح معنیاطالعات جدول باال نشان می
بنابراین بین سبک زندگی و ابعاد آن و شود؛کمتر است بنابراین این فرضیه تأیید می

معناداري يآباد رابطهشهر خرممحیطی در بین شهروندان آن با رفتارهاي زیستيرابطه
محیطی وجود دارد. به این معنا که با انتخاب سبک زندگی درست رفتارهاي زیست
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شود و برعکس با انتخاب سبک زندگی مخرب افراد دیگر رفتارهاي مسئوالنه بهتر می
محیطی بین سبک زندگی و رفتارهاي زیستدهند.محیطی مناسبی را انجام نمیزیست

شود ولی فقط آباد همبستگی مثبت، متوسط و معناداري مشاهده میشهر خرمشهروندان
آباد همبستگی مثبت، شدید و معناداري بین سبک در بعد سالمت محیطی در شهر خرم

محیطی مسئوالنه است. در بین ابعاد سبک زندگی بعد سالمت زیستزندگی و رفتار
اشت. محیطی دمحیطی بیشترین رابطه را با رفتار زیست

اجتماعی و رفتارهاي هايآزمون همبستگی پیرسون میزان استفاده از شبکه:8جدول
شهروندانيمحیطی مسئوالنهزیست

تعدادضریب همبستگی پیرسونسطح معناداريمتغیر
000/0245/0384هاي اجتماعیشبکه

ضیه تأیید است بنابراین این فر05/0کمتر از آبادشهر خرمداريچون سطح معنی
شهروندان محیطیهاي اجتماعی و رفتارهاي زیستشود، بین میزان استفاده از شبکهمی

شود. به این معنا که با افزایش استفاده از همبستگی مثبت، ضعیف و معناداري مشاهده می
شود و با کاهش استفاده از محیطی مسئوالنه بهتر میهاي اجتماعی، رفتارهاي زیستشبکه
یابد.محیطی مسئوالنه نیز کاهش میاجتماعی، رفتارهاي زیستهايشبکه

يمحیطی مسئوالنهفرهنگی و رفتارهاي زیستيآزمون همبستگی پیرسون سرمایه:9جدول
شهروندان

همبستگی پیرسونضریبسطح معناداريمتغیر
000/0256/0یافتهتجسميسرمایه
000/0281/0عینیت یافتهيسرمایه
007/0138/0شدهنهادینهيیهسرما

000/0247فرهنگیيسرمایه

فرهنگی و ابعاد آن يداري سرمایهبا توجه به اطالعات جدول باال چون سطح معنی
يشود و با توجه به ضریب همبستگی بین سرمایهاست این فرضیه تأیید می05/0کمتر از 

آباد همبستگی مثبت، ضعیف و محیطی شهروندان شهر خرمفرهنگی و رفتارهاي زیست
فرهنگی افراد، رفتارهاي يمعناداري مشاهده شد؛ به این معنا که با افزایش سرمایه
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فرهنگی افراد يشود و با کاهش سرمایهها نیز بهتر میآنيمحیطی مسئوالنهزیست
يیابد. در بین ابعاد آن سرمایهها کم میآنيمحیطی مسئوالنهرفتارهاي زیست

محیطی داشت. ترین رابطه را با رفتار زیستیافته بیشنیتعی

يمحیطی مسئوالنهگرایی و رفتارهاي زیستآزمون همبستگی پیرسون بین قانون:10جدول
شهروندان

همبستگی پیرسونضریبسطح معناداريمتغیر
000/0280/0بعد شناختی
000/0154/0بعد احساسی
000/0368/0بعد رفتاري

000/0355/0گراییانونق

است این فرضیه تأیید 05/0داري کمتر از با توجه به جدول باال چون سطح معنی
يمحیطی مسئوالنهگراتر باشند رفتارهاي زیستشود به این معنا که هر چه افراد قانونمی

ی محیطرفتارهاي زیست؛کنندمیزانی قانون را رعایت نمیبهتري خواهند داشت و به هر
گرایی و بعد رفتاري آن رفتارهاي یابد. بین قانونها نیز کاهش میآنيمسئوالنه

محیطی شهروندان همبستگی مثبت، متوسط و معناداري مشاهده شد اما بین ابعاد زیست
محیطی همبستگی مثبت، ضعیف و معناداري شناختی و عاطفی با رفتارهاي زیست

محیطی داشت. ترین رابطه را با رفتار زیستري بیشمشاهده شد. در بین ابعاد آن بعد رفتا

شهروندانيمحیطی مسئوالنهیب همبستگی چندگانه براي تبیین رفتارهاي زیستضر: 11جدول 
RR2R2

AdjFSig

682/0466/0457/0778/54000/0

هاي جدول باال ضریب همبستگی متغیرهاي مستقل با رفتارهاي با توجه به یافته
و ضریب R2=466/0ضریب تعیین برابر ،R=682/0برابر با آبادمحیطی شهر خرمتزیس

R2=457/0شده برابر تعیین تعدیل
Adjآمده است و این ضریب بیانگر آن است که دستبه

توانرگرسیون، میيبا استفاده از واریانس ترکیب خطی متغیر مستقل موجود در معادله
مابقی تغییرات متغیر وابسته به محیطی را توضیح داد؛تار زیستدرصد از واریانس رف7/45

حساب محیطی و همچنین بهتحقیق یعنی رفتار زیستيدلیل پیچیده بودن متغیر وابسته
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همچنین مدل ؛نیامدن برخی از متغیرهایی است که بر این متغیر تأثیرگذار هستند
باشد شده خطی و معنادار میانجامرگرسیونی تبیین شده نیز طبق آزمون تحلیل واریانس

محیطی برابر داري اثر متغیرهاي مستقل بر رفتار زیستبراي تعیین معنیFزیرا مقدار 
باشد.یمsig=000/0داري با سطح معنی778/54

ي شهروندانمحیطی مسئوالنهایب استاندارد شده براي تبیین رفتارهاي زیستضر:12جدول 

ضرایب استانداردد نشدهضرایب استاندارمتغیر
داريسطح معنیBeta(Tشده (

Bخطاي معیار
576/1149/0498/0574/10000/0سالمت محیطی

512/0117/0168/0368/4000/0بعد شناختی
544/0166/0154/0285/3001/0سالمت اجتماعی

005/0- 825/2- 379/1114/0- 894/3جنس

شود که به ترتیب مالحظه میشدهاستانداردبه ضرایب بتاهاي با توجه مجموعدر
، بعد سالمت β=168/0مقدار ، بعد شناختی با β=498/0با مقدار بعد سالمت محیطی

ي متغیر بر رویر را تأث، بیشترین β=114/0، جنس با مقدار β=154/0اجتماعی با مقدار 
.اندداشتهمحیطی رفتارهاي زیست

محیطی مسئوالنه در بین شهروندانتحلیل مسیر عوامل مرتبط با رفتارهاي زیست:1نمودار 

154/0

136/0

585/0

058/0

498/0

168/0

رفتار زیست 
سالمت محیطی محیطی 

بعد شناختی قانون گرایی 

سالمت اجتماعی
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کل درصد اثرگذاري498/0دهد که سالمت محیطی با نشان می13نتایج جدول
498/0که این متغیر داراي طوريمحیطی دارد؛ بهبیشترین تأثیر را بر رفتارهاي زیست

196/0گرایی با مستقیم است. متغیر بعد شناختی قانونن اثر غیردرصد اثر مستقیم و بدو
که این طوريدوم قرار دارد؛ بهيمحیطی در رتبهدرصد اثرگذاري کل بر رفتارهاي زیست

متغیر مستقیم است.درصد اثر غیر028/0درصد اثر مستقیم و 168/0متغیر داراي 
سوم را يمحیطی رتبهزیسترفتارهايدرصد اثرگذاري کل بر47/0سالمت اجتماعی با 

درصد اثر غیر316/0درصد اثر مستقیم و 154/0که این متغیر داراي طوريدارد؛ به
مستقیم است.

مستقل تحقیق بر رفتارهاي مستقیم متغیرهاياثرات مستقیم و غیرينتایج محاسبه:13جدول
محیطیزیست

ثیراتأتکلمستقیمغیرثیرأتمستقیمثیرأتمتغیر
498/0-498/0سالمت محیطیبعد

028/0+168/0=058/0196/0×498/0=168/0028/0بعد شناختی

154/0اجتماعیسالمتبعد
291/0=498/0×585/0

003/0=498/0×058/0×136/0
022/0=168/0×136/0

47/0=154/0+316/0

گیريبحث و نتیجه
بار آن و اثرات زیان؛استمحیط زیستیب یکی از مشکالت مهم در دنیاي امروز تخر

پوشی است. اعتقاد بر این است چشمقابلها و حتی حیوانات غیربر روي زندگی انسان
محیط زیستها نسبت به براي اینکه مشکالت و تهدیدات به حداقل خود برسد باید انسان

عوامل اجتماعی منظور بررسی تري داشته باشند. تحقیق حاضر بهرفتارهاي مسئوالنه
فرهنگی و يهاي اجتماعی، سرمایهمحیطی، سبک زندگی، شبکه(آگاهی زیست

محیطی درآمد) مؤثر بر رفتارهاي زیستوسن، جنس(ايگرایی) و متغیرهاي زمینهقانون
گرایی متغیر جدیدي است که که متغیر قانونگرفته است؛آباد انجامشهروندان شهر خرم

ي هاي تحقیق مبتنی بر رابطهیافتهمحیطی سنجیده نشده است.ي زیستتاکنون با رفتارها
)، 1393(میمندي و همکارانزادهمحیطی با نتایج حاجیزیستبین جنسیت و رفتارهاي

همسو بود اما با نتایج حقیقتیان،)1997()، تارانت و کردل2015(جرو و همکارانکتس
اي نسبت به مردان داشتند و محیطی مسئوالنههمسو نبود. زنان رفتارهاي زیست،)1393(
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تر از لحاظ عاطفی، احساسی و حساستواند به خاطر این مسئله باشد که زنان ازاین امر می
و طبیعت نیز بسیار حساس است و تري دارندتند و نیاز به توجه و مراقبت بیشمردان هس

کنند بیشتر به عی میکند سها را آرام مینتیجه طبیعت مظهر آرامش است و آندر
يهاي تحقیق مبتنی بر رابطهیافتهطبیعت توجه کنند و رفتارهاي بهتري داشته باشند.

همسو بود اما با ،)1997(کردلهاي، تارانتمحیطی با یافتهبین سن و رفتارهاي زیست
)، همسو نبود در تبیین این 1393()، حقیقتیان1393(زاده میمنديهاي حاجییافته

تري رود و افراد دانش و آگاهی بیشتوان گفت که هر چه سن افراد باالتر میضیه میفر
هاي دیگر نسلتري دارند وکنند؛ احساس تعهد بیشنسبت به محیط اطراف خود کسب می

یابند که این طبیعت امانتی دست آنان براي آیندگان است و کنند و درمیرا توجیه می
خصوص امروزه که آن وابسته است، بهگی کل بشریت بهنباید آن را تخریب کرد و زند

محیطی افراد نیز نتیجه رفتارهاي زیستاست؛ دریافتهمحیطی نیز افزایشمشکالت زیست
نسبت شود؛ اما افرادي که داراي سن کمتري هستنددر قبال محیط اطرافشان بیشتر می

ی ندارند و حس تعهد دارد شناخت درستهابراي آنمحیط زیستهایی که به مزیت
هاي زندگی نظیر سن، جنس و قومیت بر وبر نیز معتقد است شانسکمتري دارند. مارکس

هاي فرد در زندگی تأثیر فراوانی دارند و هر چه سن فرد باالتر برود دانش و انتخاب
تري نیز خواهد هاي درستنتیجه رفتارها و انتخابیابد درهاي او نیز افزایش میآگاهی

محیطی با نتایج بین درآمد و رفتارهاي زیستيهاي تحقیق مبتنی بر رابطهیافته. شتدا
تبیین این فرضیه باید گفت که همسو بود. در،)1997()، تارانت و کردل1393(حقیقتیان

محیطی بهتري داشتند و افراد با درآمد پایین و باال زیستدرآمدهاي متوسط، رفتارهاي
تواند به این دلیل باشد که و این امر میاي نداشتند؛مسئوالنهمحیطیرفتارهاي زیست

اي کنند زمان و انگیزهافراد با درآمد پایین که فقط به رفع نیازهاي اساسی خود فکر می
محیطی نخواهند داشت؛ و افراد با درآمد باال نیز فقط به براي فکر کردن به مشکالت زیست

پردازند و میمحیط زیستبرداري از در این راه به بهرهفکر رسیدن به منافع خود هستند و 
کنند و براي هاي کشاورزي و غیره را تخریب میها و زمینبدون احساس مسئولیت جنگل

مسئوالنه توجه پردازند و خیلی به رفتارهايرفاه خود به ساختن ویال و اماکن رفاهی می
کنند.نمی

محیطی محیطی و رفتارهاي زیستهی زیستبین آگاينتایج تحقیق مبتنی بر رابطه
همسو بود. در تبیین این ،)1999()، کایزر و همکاران1393(هاي حقیقتیانبا یافته

هاي طور عام و سازمانهاي اجتماعی بهتوان گفت که فعالیت جنبشفرضیه می
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رد جهت نصب بنرهایی در موها (درطور خاص مانند شهردارينهاد بهمحیطی مردمزیست
که با افزایش دانش و آگاهی اندشدهو غیره) بر این اساس بناآبی، حفظ حیوانات بومیکم

محیطی خود را در قالب درك شود؛ آگاهی زیستمحیط زیستعمومی، موجب حمایت از 
دهد. آگاهی از مسائل ها نشان میو پیامدهاي آنمحیطی و منشأمسائل زیست

به همراه آورد؛ زیرا محیط زیستاي را در برابر مسئوالنهتواند رفتارهاي محیطی میزیست
کنشگران اجتماعی هر چه دانش و آگاهی بیشتري نسبت به طبیعت و محیط اطراف خود 

بهتري را در قبال آن انجام يو مشکالت و مسائل آن پیدا کنند، رفتارهاي مسئوالنه
يرود، اندیشهاد باالتر میرامزي هر چه دانش و آگاهی افريکه طبق نظریهدهند؛می

یابد و نتایج نیز نشان داد که با افزایش آگاهی نیز افزایش میمحیط زیستحمایت از 
يشود. شواهد روزمرهتر میمحیطی افراد نیز مسئوالنهمحیطی، رفتارهاي زیستزیست

گیري توان به شکلتوان براي این نتیجه برشمرد از جمله آن میزیادي را نیز می
. هاي جانوري و نظیر آن، نام بردظ محیط زیست، گونههاي مردم نهاد به منظور حفجنبش

محیطی با نتایج بین سبک زندگی و رفتارهاي زیستيهاي تحقیق مبتنی بر رابطهیافته
)، همسو بود در تبیین این فرضیه 2006()، پچن1393(زاده میمندي و همکارانحاجی

محیطی د سبک زندگی بهتري را برگزیند، رفتار زیستتوان گفت که هر چه فرمی
گردد که بههایی برمیي مسئلهزیرا سبک زندگی به همهاي نیز خواهد داشت؛مسئوالنه

هم آن محیطی است که تمام محیط زیستو نوعی به متن زندگی انسان مرتبط است
ارند؛ چون ذهم اثرگرويگیرد پس هر دومیهاي انسان را و زندگی انسان را در برفعالیت

شان، مصرفشان و تفریحشان مباالت باشند، نوع خاص زندگیاي بیاگر افراد جامعه
شد؛ طور که اشارهرا خراب کند. همانمحیط زیستتواند بود که میاي خواهدگونهبه

طور جداگانه و یاتعددي است که هر کدام از آنها بههاي مسبک زندگی، ترکیبی از مؤلفه
ماکس وبر که بیان يمحیطی اثر بگذارند. نظریهتواند بر رفتارهاي زیستمستقیم می

کند هر گروهی سبک زندگی خاص خود را دارد و سن و جنس و قومیت بر روي می
چند برخی از نظریات در مورد سبک زندگی انتخاب سبک درست زندگی تأثیر دارند. هر

ه باشند یشتري دارند، ممکن است متباین با این نتیجآن تأکید بيگرایانهکه بر بعد مصرف
تواند آثاري کاهنده و حتی نمایشی و تجملی میيگرایانه(چرا که رفتارهاي مصرف

اساس محیطی داشته باشد)، اما در مجموع بري زیستتخریبی بر رفتارهاي مسؤوالنه
که سبک زندگی از گونهتوان گفت، همانـ ملکه) بوردیو، میکنشی (میدانينظریه

ر است. سبک زندگی مبتنی گذاله رفتارهاي افراد نیز اثرپذیرد، بر آن و از جممحیط اثر می



96پاییز ،1شماره،دوازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 30

تري را در برابر محیط زیست ایجاد یا اي بوردیو، رفتارهاي مسؤالنههاي سرمایهبر مؤلفه
هاي بین استفاده از شبکهيهاي تحقیق مبتنی بر رابطهتقویت و تسهیل نماید. یافته
،)1393(زاده میمندي و همکارانمحیطی با نتایج حاجیاجتماعی و رفتارهاي زیست

هاي واقع افراد با عضویت در شبکهتوان گفت که درهمسو نبود. در تبیین این فرضیه می
کشور همچون محیط زیستها و صفحات آن، موضوعاتی در خصوص اجتماعی و کانال

کنند و منجر به شود؛ دریافت میها فرستاده میه براي آنآبی و غیره کآزاري، کمحیوان
شوند تر آشنا میمحیطی بیشها شده و با مشکالت زیستمحیطی آنزیستافزایش آگاهی
توانند از این طریق مشکالت و مسائل محیط اطراف خود را به اشتراك همچنین می

قبال تري را درولیت بیشاندیشی کرده و مسئچارهگذاشته و در جهت رفع و بهبود آن
ات اثرگذاري رسانه بر مخاطب و اساس نظریبراحساس کنند.محیط زیستحفظ و بقاي 

خصوصیات فکري و رفتاري ما را يها کلیهطور مشخص؛ مارشال مک لوهان، رسانهبه
دهند و با استفاده از جهت دادن به افکار و عقاید جمعی و برعمیقاً تحت تأثیر قرار می

تري در افراد توانند رفتارهاي مسئوالنهمحیطی، میهاي فرهنگی و زیستامهتن برنساخ
گرایی بین میزان قانونيهاي تحقیق مبتنی بر رابطهیافتهایجاد، تقویت یا تسهیل نمایند.

توان گفت که هر چه نظر میمورديمحیطی بود. در تبیین فرضیهو رفتارهاي زیست
محیط زیستخصوص بحث ها بهزمینهيدرستی را در همهجامعه قوانین و مقررات

وضع کند )آزاري، قطع درختان، کشتن حیوانات، ریختن زباله و غیره(قوانینی براي حیوان
هایی هایی براي افراد خاطی و در نظر گرفتن پاداشطور مثال با در نظر گرفتن مجازاتبه

شود که این قوانین کنند باعث میتالش میمحیط زیستبراي افرادي که در جهت حفظ 
ها ثیر بگذارد. حمایت از اکوسیستمها تأآنيدر افراد درونی شده و بر رفتارهاي مسئوالنه

جانداران، ترکیبات فیزیکی و شیمیایی عنوان واحدهاي حاصل از کنش متقابل گیاهان،به
گزاري ملی و چه در قانونيرسد. باید پذیرفت چه در عرصهالزم به نظر میمحیط زیست

جمله حقوق اساسی سالم ازمحیط زیستالمللی، حق بشر به داشتن بینيعرصه
هاي گیاهی، حمایت از گونهيگیرندهبرناپذیر از حق حیات است؛ این حق درتفکیک

نسبت به محیط اطراف نتیجه گراتر باشند درجانوري و طبیعت است و افرادي که قانون
محیط زیستتري را در قبال کند و رفتارهاي مسئوالنهرا احساس میريخود تعهد بیشت

دهند.انجام می
محیطی با فرهنگی و رفتارهاي زیستيبین سرمایهينتایج تحقیق مبتنی بر رابطه

نظر موردي)، همسو بود. در تبیین فرضیه1393(زاده میمندي و همکاراننتایج حاجی
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ها دارد زیرا زیادي با رفتارهاي آنيگی افراد جامعه رابطهفرهني توان گفت که سرمایهمی
مطالعه، استفاده از هاي موردحسب میزان تحصیالت خود، کتابخاص بريطبقهافراد هر

ي یابد و سرمایهشان افزایش میجمعی نظیر اینترنت و غیره دانش و آگاهیوسایل ارتباط
ها و طرز فرهنگی در رفتارهاي آنيمایهکنند که این سرفرهنگی باالتري را کسب می

فرهنگی پیر بوردیو يسرمایهيو این امر با نظریهکند؛برخورد و تفکرشان نمود پیدا می
کند فرهنگی افراد هر جامعه، چارچوبی را براي او مشخص میيهمخوانی دارد که سرمایه

فرهنگی باالتري دارند يهاست و کسانی که سرمایهمصرفی آنرفتاريدهندهکه توضیح
دهند. تري را نیز انجام میرفتارهاي درست

گردد: با توجه به متغیرهاي پژوهش پیشنهادات زیر ارائه می
محیطی مسئوالنه در شهروندان براي اثرگذاري و نهادینه کردن رفتارهاي زیست.1

مورد کودکیهاي الزم در مورد حفظ طبیعت به افراد از سنین پایین و آموزشيارائه
دربه ویژه مدرسه و خانواده) نقش زیاديعوامل اجتماعی شدن (انتظار است چرا که

گیري رفتار شهروندان دارند. شکل
هاي نظري و نیز نتایج به دست آمده در این تحقیق، رسانهياساس پیشینهبر.2

اثر محیطیزیستيجمعی و نوین ارتباطی، به میزان زیادي بر رفتارهاي مسؤالنه
هاي آموزشی هاي ذیربط (انتشار کتابچهشود دستگاهگذارند. بنابراین پیشنهاد میمی

اقدام به )...ها وهاي مفید و جذاب در رسانهها، تولید برنامهرایگان توسط شهرداري
محیطی نمایند.زیستيسازي و ایجاد و تقویت رفتارهاي مسؤالنهفرهنگ
شناختی؛ بر نقش اساس نظریات جامعهن بردر راستاي پیشنهاد فوق همچنی.3

گیري سبک پذیري و شکلخانواده، مدرسه و نیز نهاد دین در فرایند جامعهيبرجسته
نیز زندگی و نیز رفتارهاي جمعی افراد، استفاده از این عوامل در بهبود سبک زندگی و

گذاري و نیاز به سیاستگردد. در این راستا، النه پیشنهاد میایجاد و تقویت رفتارهاي مسئو
هاي جامعی به منظور تقویت و بازنگري در متون درسی، محتواهاي آموزش ریزيبرنامه

هاي دینی مرتبط با نوادگی و همچنین، تأکید بر آموزههاي زندگی خاخانواده و مهارت
ند تواالمال، نیز میهاي دیگري مانند بیتمانند امانت الهی بودن آن و جنبهمحیط زیست، 

مؤثر باشد.
ختی و تأکید بر نتایج به دست آمده اشنبا در نظر داشتن رویکردي جامعه.4

محیطی، زیستيالنههم سبک زندگی و هم رفتارهاي مسئوتوان نتیجه گرفت کهمی
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هاي متعددي در درون خود ها و مؤلفهدارند متغیرها، شاخصبرعالوه بر اینکه خود در
گذارند، که در این عددي اثر پذیرفته و بر آن اثر میغیرهاي متهستند، در بیرون نیز از مت

توجه به مقاله بنا به اقتضاي مجال، به بخشی از آن پرداخته شده است. از سوي دیگر، با
رو، به پژوهشگران اهمیت روزافزون محیط زیست و هشدارهاي موجود مربوط به آن، از این

عوامل را با یکدیگر اي ازاي که بتواند مجموعهشود، مطالعات میان رشتهبعدي توصیه می
تطبیقی) را وجهه ينتایج تحقیقات با یکدیگر (مطالعهيدر رابطه بگذارد و نیز مقایسه

همت قرار دهند.
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