
 

 رفتارهای (. بررسی1396) زاده میمندی، مسعودفلک الدین، زهرا و حاجی

-اجتماعی عوامل و یزد شهر شهروندان بین در مسئوالنه محیطی زیست

 .۸1ـ11۲(، 1۰) 4 جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، آن. بر مؤثر فرهنگی

مسئوالنه در بین شهروندان شهر یزد و  محیطیزیستبررسی رفتارهای

 فرهنگی مؤثر بر آن -امل اجتماعیعو

 ۲مسعود حاجی زاده میمندیو  1زهرا فلک الدین

 12/10/1396 تاریخ پذیرش:                                                      22/04/1396تاریخ دریافت:   

 چکیده 

ت را شناسایی کنند زیسکنند تا عوامل مؤثر بر رفتارهای انسان در حفظ محیطجامعه شناسان تالش می

هایی برای تغییر رفتار مخرب و تشویق رفتارهای حلتوان به ارائه راهزیرا با شناخت این عوامل می

. جامعه آماری این تحقیق شهروندان شهر یزد بوده است که زیست پرداختمسئوالنه نسبت به محیط

گیری ا استفاده از روش نمونهشده است و در مرحله بعد بابتدا جامعه آماری به چند خوشه تقسیم

نفر انتخاب  3۸4نامه در بین شهروندان پخش شد. با استفاده از فرمول کوکران سیستماتیک پرسش

دهد که نامه است. نتایج تحقیق نشان میها پرسششدند. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری داده

های مت محور، استفاده از شبههمحیطی، سبک زندگی سالبین متغیرهای جنس، سن، آگاهی زیست

محیطی رابطه معنادار مشاهده شد اما بین گرایی با رفتارهای زیستاجتماعی، سرمایه فرهنگی و قانون

و زنان نسبت  محیطی رابطه معنادار نبود؛شده سرمایه فرهنگی با رفتارهای زیستدرآمد و بعد نهادینه

دهد که با نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می داشتند. تریمحیطی مسئوالنهبه مردان رفتارهای زیست

درصد از  ۸/36مانده در معادله رگرسیون با همدیگر ی متغیرهای باقیشدهتوجه به ضریب تعدیل

 کنند.واریانس متغیر وابسته را تبیین می

 .یزد ؛گراییقانون ؛سرمایه فرهنگی ؛سبک زندگی ؛محیطیرفتارهای زیست: هاکلید واژه
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 مقدمه و بیان مسئله-1

کنش دارد؛ تعبیر شده زیست به محیطی که فرایند حیات را در برگرفته و با آن برهممحیط

اند؛ شدهفهر و دست انسان ساخته است. از طبیعت، جوامع انسانی و نیز فضاهایی که با

چنین گیرد. همرا فرامی بیوسفر() کرهشده و کل فضای زیستی کره زمین یعنی زیستتشهیل

تدریج آگاهی بشر ویژه چند سال اخیر بهزیست موضوعی است که در چند دهه گذشته بهمحیط

یافته است. در همین کند افزایشنسبت به آن و خطراتی که محیط زندگی آنان را تهدید می

زیست تشهیل شدند و با تالش مستمر با های طرفدار محیطها و سازمانها، گروهراستا انجمن

صالحی و )خصوص در بعد جهانی به مبارزه برخاستند محیطی بهعوامل مخرب زیست علل و

ها به وجود آمده و ی اعمال انسانوسیلهزیست به(. ویرانی محیط63: 1393کریم زاده، 

است باید نتایج دشوار و پررنج آن را  پس انسان در شرایطی که خود به وجود آوردهازاین

محیطی پس فقط یک مسئله ساده اکولوژیک نیست بلهه یک متحمل گردد. بحران زیست

های های پیچیده اکوسفر، پیچیدگیباشد؛ بدین ترتیب به ویژگیمسئله اجتماعی نیز می

-بحران زیست .(69: 13۸۲، 1کامونر) گرددهای انسان نیز اضافه میغیرمنتظره ناشی از فعالیت

 -زمین-زیدن و استفاده از زیستگاه خودکند روشی را که انسان در سهنی گمحیطی ثابت می

است، کاماًل ناقص و نسنجیده است. این مطمئنًا اشتباه طبیعت نیست بلهه اشتباه از  برگزیده

 (. 77:13۸۲کامونر، ) سوی انسان است.

های زندگی مردم و محیطی به دگرگونی شیوهامروزه پژوهشگران برای حل معضالت زیست

(. یافتن راه درمان 41: 1394الف، رضایی و شبیری) اندمند شدههای رفتاری عالقهحلراه

العاده تر و فوقزیست ما بسیار عمیقتهلیفی شاق و دشوار نیست؛ اما علل تخریب محیط

ها وقت صرف کرد ها را یافت و از بین برد؛ باید سالسرعت آنتر از آن است که بتوان بهپیچیده

 های ناشی از سوءاصطالح، به خرابهاریل شد تا بتوان بهتوجهی را محتمهای قابلو هزینه

هایی برای تجدید حلراهاعمال و رفتار نادرست یک یا دو نسل نسبت به طبیعت توفیق یافت. 

ی محیط ی ادارهها مبارزه کرد، نحوهچنین ممهن است با آلودگیحیات آبی ما وجود دارد، هم

ها پایان داد و به جبران قطع درختان ای گونهانهدام پاره افراط در تخریب ورا بهبود بخشید، به

های بخشی و ها و سیاستبرداریها اقدام کرد. باید پذیرفت که اصالح بهرهو اسیدی شدن خاک

زیست باید جهشی آشهار زیست کافی نیست؛ بلهه برای نجات محیطای برای بهبود محیطناحیه

منظور توانایی محافظت از های تفهر به وجود آید. بهشیوه و در مقیاس جهانی در تغییر عادات و

                                                           
1 - Commoner 



 96ستان پاییز و زم/  10 شماره/  سوم دوره/ اجتماعی های نهاد شناسی جامعه.............................. 83 

 

 
 

ای از محیط طبیعی و جهان جاندار که بسیار حائز اهمیت است، باید بر اندیشه و درک تازه

یافت تا بر مبنای آن بتوان عالوه بر رفع نیازهای اولیه و فوری شناختی دستتوانایی و قدرت بوم

رضایی و ) ی نوع بشر؛ آینده را تضمین کردو توسعه اقتصادی و بدون سدکردن راه رشد

 (.165-166: 1393الفشبیری، 

رو بوده و محیطی زیادی روبهکشور ما نیز با مشهالت و مسائل زیست های اخیردهه در

رویه محیطی را تجربه کرده است در حال حاضر مصرف بیهای زیستها و تخریببرخی آسیب

تواند محیطی میهای زیستتخریب منابع زیرزمینی و ایجاد آلودگی در ایران و در پی آن انرژی

محیطی افراد باشد. به وجود آمدن اندیشه ترین مسائل مرتبط با رفتارهای زیستجز مهم

محیطی انسان را ها و رفتارهای زیستزیست ضرورت توجه به ارزشحمایت از محیط

 (.۲۰۰3، 1بار) دهدازپیش نشان میبیش

محیطی زمان معاصر را باید در نگاه های زیستین است که ریشه اصلی بحرانواقعیت ا

شناسی و دیگر مشهل اصلی معرفتعبارتوجو کرد. بهزیست طبیعی جستتفسیر بشر از محیط

شناسی ترین توسعه جامعهبینی آدمی است. در ساختارها نباید از انسان غافل شد، مهمجهان

اولی به مطالعه جریانات  که ؛باشدزیست میشناسی محیطه جامعهشناسی محیط بانتقال جامعه

پردازد و دومی شامل روابط محیطی و اجتماعی شناسی کهن میزیست از درون جامعهمحیط

های فرد نسبت به آن رسد که درک ماهیت رفتار فرد درگرو شناخت نگرشباشد. به نظر میمی

محیطی افراد آگاهی یافت. از سوی دیگر ی زیستها و رفتارهاموضوع است و باید از نگرش

زیست امری نسبتاً شناسی محیطمحیطی از دیدگاه جامعهپرداختن به مسئله رفتارهای زیست

دهد که تحقیقات کمی در جدید در سطح جهان است و در ایران نیز اطالعات موجود نشان می

 (.49: 1393واقفی و حقیقتیان ، ) این زمینه صورت گرفته است

شده است. استان محیطی شهروندان شهر یزد پرداختهدر این پژوهش به رفتارهای زیست

های اخیر عدم توجه به اثرات ی مرکزی ایران قرار دارد. در دههیزد در بخش بیابانی ناحیه

ترین عوامل های مختلف صنعتی، خدماتی و تولیدی ازجمله مهممحیطی فعالیتزیست

ت انسانی و طبیعی در استان بوده است. آلودگی هوای استان یزد نیز زیستهدیدکننده محیط

یهی از مشهالت و معضالتی خواهد بود که در آینده گریبان گیر این استان خواهد شد. بر 

شدت تحت تأثیر آلودگی هوا و پیامدهای اساس گزارش نهادهای رسمی در یزد این استان به

های طبیعی قرار دارد عنوان یهی از آالیندهردها بهگ های شنی و ریزناشی از هجوم توفان

(. همچنین این شهر از دیرباز با مشهالتی مانند 114: 1393خلج، )فرهمند، شهوهی فر و سیار
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کرده است. )شاهرخ وندی و لشنی زند و خاکپور، وپنجه نرم میسالی دستآبی و خشککم

انهار محیطی غیرقابلل این مسائل زیست(. البته فرهنگ رفتاری مردم نیز در قبا14۲: 13۸۸

های صنعتی که نقش مؤثری در آلودگی شهر یزد و اوضاع نابسامان است. عالوه بر آلودگی

محیطی شهر از محیطی شهردارند نقش سهنه و شهروندان در تشدید آلودگی زیستزیست

رسد بخش نظر می دیگر بهعبارتمالحظه و مؤثر بوده و بهی اجتماعی و فرهنگی قابلجنبه

محیطی شهر یزد ناشی از رفتارهای غیرمسئوالنه و باورهای های زیستمؤثری از آلودگی

زیرا در شهروندان آن رفتارهایی مانند  محیطی است؛نامطلوب شهروندان در قبال مسائل زیست

یخی به رسانی به اماکن و ابنیه تارتخریب و آسیب ریختن زباله در اماکن عمومی، قطع درختان،

مردم شهر یزد همواره  پذیری پیداکرده است.زیست آن ساختار آسیبخورد و محیطچشم می

بنابراین پژوهش حاضر در قالب   کرده اند، محیطی را تمام وجود احساسمشهالت زیست

وندان یزدی نسبت به محیط زیست رفتار شهر-1پاسخگویی به سه سوال اصلی انجام می شود 

فرهنگی با رفتار های زیست  –چه عوامل اجتماعی -۲مسئوالنه است.  د تا چه اندازهخو

چه پیشنهادات و راههارهایی برای  -3محیطی مسئوالنه ی شهروندان یزدی مرتبط است. 

 ارتقای رفتارهای زیست محیطی مسئوالنه شهروندان یزدی می توان ارائه نمود. 

 پیشینه پژوهش -2

محیطی مطالعات کمی صورت گفته است. در این ی زیستهای اخیر، در مورد رفتارهادر دهه

بررسی قرار گیرد که رفتارهای مسئوالنه ما بیشتر با  تحقیق سعی شده است متغیرهایی مورد

شده در های مطرحها ارتباط دارند همچنین در بخش حاضر، برخی از تحقیقات و نظریهآن

 گردد.ارتباط با متغیرهای تحقیق حاضر بررسی می
محیطی ساکنان شهر تحلیل رفتارهای زیست» با عنوان را پژوهشی ی، کنعانی و چاوشیانفتح

 دهد که بین سبکها نشان میهای آنانجام دادند. یافته «زندگی رشت با تأکید بر سبک

 سروستانی عابدیهمچنین  داری وجود ندارد.محیطی رابطه معنیزندگی و رفتارهای زیست

های ای در پارکزیست )مطالعهها و رفتارهای دوستدار محیطزشار» تحقیقی را با عنوان

های کنندگان پارککنند که بین مراجعهها بیان میانجام دادند و یافته« جنگلی استان گلستان(

محوری تر از انسانزیست، قویمحور نسبت به محیطگیری ارزشی غیر انسانجنگلی، جهت

محور )شامل انسان های غیرچنین بین ارزشدارد، هماست؛ و سن و جنسیت تأثیری در آن ن

-زیست یک ارتباط مثبت و معنیبوم محوری و خدامحوری( و رفتارهای دوستدار محیطزیست

 محوری وجود ندارد.داری بین این رفتارها با انسانکه ارتباط معنیداری وجود دارد، درحالی
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افزارهای وایبر، الین و ابطه استفاده از نرمر»پژوهشی را با عنوان  (1394)ب رضایی و شبیری

های این پژوهش انجام دادند. بر اساس یافته «محیطی دانشجویاناینستاگرام باسواد زیست

داری نگرش و رفتار دانشجویان نسبت به آگاهی آنان سطح باالتری را نشان داد و ارتباط معنی

محیطی گرام با آگاهی، نگرش و رفتارهای زیستافزارهای وایبر، الین، اینستابین استفاده از نرم

 بررسی تأثیر سرمایه» در پژوهشی با عنواننیز دانشجویان به دست نیامد. واقفی و حقیقتیان 

محیطی با رویهرد توسعه پایدار شهری اجتماعی زیست بعد نهادینه( بر رفتارهای) فرهنگی

ا حاکی از آن است که بین جنس، پایگاه هانجام دادند؛ که یافته «)مطالعه موردی: شهر شیراز(

-وضعیت تأهل با رفتارهای اجتماعی زیست بعد نهادینه(،) فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، سرمایه

 داری وجود دارد.محیطی رابطه معنی

تحلیل و بازشناسی » در تحقیق خود با عنوان آبادی، عبدالهی و صادقیملک مختاری

انجام دادند. نتایج تحقیق  «لعه موردی: شهر اصفهان(مطا) محیطی شهریرفتارهای زیست

-کننده رفتار زیست بینیترین عامل پیشحاکی از آن است که ارتباط افراد با طبیعت مهم

ونقل محیطی افراد است. افراد مسن و زنان رفتارهایی مانند تفهیک زباله و استفاده از حمل

دهند؛ و بین موقعیت اجتماعی و اقتصادی یزیست را بیشتر از مردان انجام مدوستدار محیط

ونقل زیست رابطه منفی وجود دارد، ولی زنان از حملونقل دوستدار محیطافراد با حمل

ی تفهیک زباله از مبدأ نیز رفتار کنند و درزمینهزیست بیشتر استفاده میدوستدار محیط

 تری دارند.مطلوب

محیطی و دیگر عوامل مؤثر بر دانش زیست» نوانپژوهش خود با ع 3، الیزوال۲، سینز1مولینا

ها با مقایسه دانش جویان دانشگاه کشورهای انجام دادند. آن «زیسترفتار طرفداران محیط

هایی از کشورهای با سطوح ای را در میان دانش جویان دانشگاهتوسعه و پیشرفته، مطالعهدرحال

های پژوهش مهزیک و برزیل( انجام دادند. یافته متحده امریها، اسپانیا،مختلف اقتصادی )ایاالت

ها بر رفتار ها و نگرشوپرورش، جنس، انگیزهنشان داد که منابع رسمی و غیررسمی آموزش

در پژوهشی که با   4پربرگ گارم کیهمچنین زیست دانش جویان تأثیر دارد.طرفدار محیط

انجام دادند بیان کردند که بررسی  «های آنانزیست و اولویترفتارهای طرفداران محیط» عنوان

تجربی مشارکت افراد و میل به جبران کردن رفتارهای غیرمسئوالنه از طریق بازسازی کردن 
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کنند که زمینه اجتماعی یا استدالل می ۲و گالووی 1گیرد. اورتهای اجتماعی صورت میبرنامه

طور خاص دهد. بهیمحیط اجتماعی و یادگیری اجتماعی، فرد را به جهت خاصی سوق م

ها یا آموزش، شده در یک شبهه اجتماعی از طریق رسانهتوان گفت که دانش ابتدایی کسبمی

کند که ممهن است عقاید یا رفتارهای واقعی او را نشان ندهد. هایی را در فرد ایجاد مینگرش

رابطه  های فردیهای مطلوب اجتماعی باشد که با کنشای پاسخدر عوض نشانگر مجموعه

زیست شود. ها و رفتار درباره محیطمعناداری ندارد و موجب بروز شهاف میان نگرش

 (.596: 1394)حقیقتیان، 

بررسی چرایی رفتار افراد در مورد محافظت » با عنوان که در پژوهشی 4و آگیمان 3کلموس

ی که انجام دادند آنان سپس دست به تحلیل عوامل «زیست و موانع پیش روی آناز محیط

ها این سه مثبت یا منفی(، بر روی رفتارهای محافظت از محیط دارند زدند. آن) تأثیرگذاری

 عوامل نهادی، اقتصادی،) دسته عوامل را تقسیم کردند: عوامل جمعیت شناختی، عوامل خارجی

 ها معتقدها(. اگرچه آنها و اولویتها، مسئولیتانگیزه) اجتماعی و فرهنگی( و عوامل داخلی

بودند که دستیابی به مدلی که تمام عوامل تأثیرگذار بر روی رفتارهای محافظت از محیط را 

تواند به روشن دربگیرد نه شدنی است و نه مفید اما به این نهته اشاره دارند که این امر می

 (.36: 1394لو،  بخارایی، صالحی و معصومی جهت) ساختن این مجموعه پیچیده کمک کند

محیطی که امروزه مشهالت زیستشده در باال و با توجه به اینتحقیقات مطرح با توجه به

اند ضرورت توجه به مسائل هم در کشور ما و هم در جهان اهمیتی بسیار پیداکرده

یافته است زیرا محیطی گسترشخصوص رفتارهای زیستمحیطی در ابعاد مختلف آن بهزیست

ها چه ای دارند و درنتیجه رفتارهای انسانل و دوسویهزیست باهم رابطه متقابانسان و محیط

شده برخی کند. تحقیقات مطرحمخرب و چه مسئوالنه در محیط اطرافشان نمود پیدا می

ای را موردتوجه های اجتماعی و متغیرهای زمینهمتغیرها را ازجمله سبک زندگی، آگاهی، شبهه

اند البته تحقیق فاوتی با تحقیق حاضر رسیدهاند که در برخی متغیرها به نتایج متقرار داده

حاضر برخی متغیرهای اجتماعی و فرهنگی را موردتوجه قرار داده است که در تحقیقات پیشین 

پژوهشگران قرار نرفته است همچنین تحقیق حاضر در پی بررسی رابطه بین  خیلی موردتوجه

های زیست محیطی افراد متاثر از متغیرهای اجتماعی و فرهنگی است که به میزان زیادی رفتار

 آن هاست.

                                                           
1 -Ewert 

2 -Galloway 
3 -Kollmuss 

4 -Agyeman 
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 نظری تحقیق مبانی -2-1

 و محیطیزیست موضوع به. است پرداخته آن نتایج و نوگرایی به خود آثار در  گیدنز آنتونی

 هایسیاست گیدنز. است داده نشان بیشتری توجه خود اجتماعی نظریه در طبیعت جایگاه

 روابط و نهادها اجتماعی نظم شدن اخالقی سمت به هک داندمی هاییپیشرفت را محیطیزیست

 کوششی را محیطیزیست هایجنبش او است؛ ارزشمند بسیار او برای نهته این و دارد گرایش

: 13۸۰ ، بری) مردم زندگی در هنجاری امنیت و اخالقی بنیادهای فردی استقرار برای داندمی

 جهانی بومی زیست مسائل شدن،هانیج تجربه ترینملموس از یهی از نظر گیدنز(. 1۲4

 مرز از که هوایی و آب تغییرات و زمین شدن گرم و آلودگی به مربوط مشهالت ویژهبه باشدمی

 بومی زیست مشهالت گسترش روازاین(. 13۸۰ بری،) دارد جهانی اثرات و رفته فراتر ملی

 کره سراسر به صنعتی داریسرمایه گسترش شدن،جهانی پیامدهای از یهی عنوانبه جهانی

 پیوندهای و نهادها که معنا بدین است، گوناگون ارتباطات توسعه و جهانی بازار ایجاد زمین،

 .آوردمی هم گرد گسترده جهان جهانی نظام یک در هم از دور هایجامعه فرهنگی و سیاسی

هر جامعه  ای محیط گرا معتقد است که میزان احترام شهرونداندر مقام نویسنده 1ژرژ تومه

به اخالق محیطی و حفاظت از محیط طبیعی ازجمله معیارهای سنجش میزان توسعه فرهنگی 

(. تومه معتقد نیست که بایستی توسعه مادی 15: 13۸۰تومه، ) شوددر آن جامعه محسوب می

را متوقف کرد بلهه باید با پذیرش اخالق محیطی به توسعه بعدی فرهنگی بخشید. هدف نهایی 

زیست و توسعه فرهنگی ا و اخالق محیطی، ایجاد تقویت رفتار ایدئال است. بین محیطهآموزش

زیست توان از محیطارتباط متقابل وجود دارد. اگر توسعه دارای بعد فرهنگی باشد بهتر می

زیست محافظت شود این عمل سبب تقویت هویت فرهنگی خواهد محافظت کرد و اگر محیط

 .(13 :13۸۰تومه:) ی مترادف ساختن توسعه بافرهنگ استشد. بدین ترتیب هدف نهای

شده است. به نظر او مطرح ۲آمیز توسط اولریش بکچنین نظریه جامعه مخاطرههم

محیطی اشاره دارد. همچنین تأکید بر دگرگونی اخیر جوامع باختری به تأکید بر مسائل زیست

طور عام و تولید مبتنی بر علم و همحیطی ببهداشت اثرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زیست

گونه که بک مطرح (. زیرا همان4۸: 139۰زاده،  ادهمی و اکبر) باشدطور خاص آوری بهفن

کند زندگی افراد اجتماع در همه ابعاد با طبیعت درآمیخته شده است و افراد جامعه برای می

هستند. درواقع یعنی هر چه  برداری درست از طبیعت نیازمند آگاهی از محیط اطراف خودبهره

نازک شدن ) زیست اطراف خود مانندافراد اجتماع بیشتر نسبت به مسائل و مشهالت محیط

                                                           
1-George Tome 
2 - Ulrich Beck 
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محیطی زایی و...( آگاهی بیشتری داشته باشند، رفتارهای زیستزدایی، بیابانالیه اوزون، جنگل

 (. ۲۲3-۲16: 1379عیدفر، م) نندداند و بهتر قدر طبیعت را میدهبهتری را نیز از خود بروز می

طور خاص درباره سبک زندگی کارکرده ترین پژوهشگر در این حوزه که بهاما شاید معروف

کند که سبک زندگی های زندگی استدالل میباشد. او در کتاب سبکمی 1است دیوید چینی

ناسب( های زندگی )چه مسئوالنه و چه نامهمان سازمان اجتماعی مصرف است. از دید او سبک

جز الینفک زندگی اجتماعی روزمره در جهان مدرن هستند و نقشی اساسی در تعامالت بین 

زندگی روزمره افراد زندگی را باید در بافت محسوس  هایافراد دارند؛ به همین دلیل سبک

سبک زندگی افراد مشخص  (. درواقع از طریق نحوه مصرف،11: ۲۰۰۲چینی،)شناسایی کرد 

دهد و افرادی را که ها و... افراد را شهل میدگی نیز همه رفتارها و ذائقهشود و سبک زنمی

ای دارند چون سبک زندگی با اند رفتارهای مسئوالنهسبک زندگی سالمی را انتخاب کرده

های متفاوتی را های زندگی خاص ویژگیو درنتیجه سبک زیست پیوند تنگاتنگی دارند؛محیط

فراد متناسب با سبک زندگی خود رفتارهای متفاوتی نیز از خود بروز کند و ادر افراد درونی می

دهند که در شان اجتماعی آنان باشد و کسانی که سبک زندگی درستی را ازلحاظ اجتماعی، می

و  دهند؛تری را نیز از خود بروز میاند درنتیجه رفتارهای مسئوالنهاقتصادی و... انتخاب کرده

 (.4۲: 1394مهر و رسولی نژاد،  )پارسااند د احترام قائلزیست اطراف خوبرای محیط

 چارچوب نظری پژوهش -2-2

زیرا  اولریش بک استوار است؛ شناس معاصرپژوهش بر نظریه جامعه چارچوب نظری این

زیست را پوشش پرداز در نظریه خود سعی کرده است تا حدودی ابعاد مختلف محیطاین نظریه

 دهد.

کند که در کاربست نظریه جامعه در مخاطره سه نوع تهدید جهانی را اولریش بک بیان می

توانیم آن را توان از هم متمایز کرد. نخستین تهدید ستیز پیرامون چیزی است که میمی

ها( بنامیم. به عبارتی تخریب بوم شناسانه ناشی از ثروت و خطرات ها )در مقابل خوبیبدی

ای و ای، یا کمبود منابع آب منطقهی الیه اوزون، اثر گلخانهتهنولوژیهی، از قبیل پارگ –صنعتی 

: 13۸۸ها است. )بک، ناپذیر موجود در مهندسی ژنتیک گیاهان و انسانبینیمخاطرات پیش

63.) 

حال دسته دوم مخاطراتی را دربرمی گیرد که مستقیماً به فقر مربوط است. کمیسیون بااین

محیطی خطری است که بر تنها تخریب زیستان داد نهبرونت لند نخستین مرجعی بود که نش

                                                           
1- Chaney 
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مدرنیته مبتنی بر رشد سایه افهنده بلهه به رابطه کامالً عهس این دو موضوع یعنی پیوستگی 

محیطی نیز اشاره کرد. این نابرابری معضل اصلی نزدیهی بین فقر و تخریب زیست

رو تحلیل جامعی از ت. ازاینمحیطی سیاره ماست، این مسئله اصلی توسعه آن نیز هسزیست

ها منابع ژنتیهی، انرژی، صنعت و جمعیت انسانی حاکی از آن است مسهن و غذا، فقدان گونه

طور جداگانه در نظر گرفت. ها را بهتوان آنها به یهدیگر ارتباط دارند و نمیکه تمام آن

ناشی از فقر، یک  محیطیمحیطی ناشی از رفاه و تخریب زیستباوجوداین بین تخریب زیست

که بسیاری از تهدیدهای بوم شناسانه ناشی از ثروت، از بروز تفاوت اساسی است. درحالی

گیرند در مورد تخریب بوم شناسانه ناشی از فقر این فقرا هستند که های تولید ریشه میهزینه

ی ناشی از ثروت محیطدیگر تخریب زیستعبارتبرند. بهخود را با اثرات جانبی اغنیا از بین می

محیطی ناشی از فقر، تنها که تخریب زیستشود درحالیطور برابر در سراسر جهان توزیع میبه

المللی شود و بینشوند بر نقاط خاصی وارد میمدت پدیدار میبه شهل اثرات جانبی که در میان

ای استوایی است هها از بین رفتن جنگلشده از این تخریبترین نمونه شناختهشوند. مهممی

های روند. نمونهها در حال حاضر در هرسال از بین میمیلیون ههتار از آن 17جایی که حدود 

های منسوخ هستند شوند( و تهنولوژیکه گاه از سایر کشورها وارد می) های سمیدیگر زباله

ژوهش ای و ... در آینده صنعت ژنتیک و نیز در پ)برای مثال، در صنعت شیمیایی، هسته

شده یا متوقف ای از فرایند مدرنیزاسیون هستند که شروعمهندسی ژنتیک(. این خطرات جنبه

زیست و زندگی بشر کنند که ازلحاظ تهنولوژیک بتوانند محیطاند، لذا صنایعی رشد میگردیده

 اند که ابزارهای سیاسی و نهادیحال کشورهایی با این مسئله مواجهرا به خطر افهنند بااین

 (.65: 13۸۸جلوگیری از تخریب احتمالی را ندارند. )بک، 

توان آن را با که مفهوم جامعه در مخاطره جهانی مربوط به جهانی است که میسرانجام این

فقدان تمایز روشن میان طبیعت و فرهنگ مشخص کرد. امروزه اگر پیرامون طبیعت سخن 

فرهنگ سخن بگوییم درباره طبیعت سخن گوییم و اگر درباره بگوییم درباره فرهنگ سخن می

ها به دوجهان طبیعت و فرهنگ که ذاتاً به اندیشه مدرن گوییم. تصور ما از تفهیک جهانمی

خورده قادر به تشخیص این امر نیست که ما در جهان برساخته شده مصنوعی تمدنی عمل گره

 ین تمایزات است )تمایزاتی کههای آن فراتر از اکنیم که ویژگیسازیم وزندگی میکنیم، میمی

تنها با صنعتی شدن طبیعت و اند(، محو مرزهای میان این قلمروها نههنوز بر اندیشه ما مسلط

ها، جانوران و گیاهان را به یهسان به کام خطر دهد که انسانفرهنگ بلهه با خطراتی رخ می

اندیشیم و خواه نیندیشیم  ی بیافهنند. خواه ما به حفره ازون، آلودگی یا کمبود مواد غذایمی

ای تراز کنندهشود. به عبارتی خطر مشترک اثر همطبیعت به ناگزیر با فعالیت انسانی آلوده می
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ها و بقیه طبیعت بین دقت بناشده میان طبقات، ملل، انساندارد که برخی از مرزهای به

یز قدیمی میان موجودات باروح گیری از یک تمابا بهره)های غریزه های فرهنگ و آفریدهآفریده

مانند گیاهان نفس  برد. افراد مواجه با تهدید این تجربه رادارند کهروح( را از بین میو بی

کند. تهدید سمیت باعث گونه زنده هستند که ماهی در آن زندگی میکشند و با آب آنمی

نتیجه ممهن است ها احساس کنند که با تن خود در اشیا شرکت می جویندو درشود آنمی

(. درواقع تمام ۲۲1: 13۸۸)بک،  ها و درختان در باران اسیدی از بین روندهمانند سنگ

خوبی دارد. تهدیدهای جهانی متنوع به هامخاطرات ریشه در رفتارهای نامسئوالنه انسان

ه، کنند به عبارتی ضروری است تا تعامل میان تخریب بوم شناسانهمدیگر را تهمیل و تأیید می

رو تخریب بوم شناسانه ها و پیامدهای مدرنیزاسیون ناتمام را در نظر بگیریم. ازاینجنگ

هایی را چه به شهل ستیز نظامی برای منابع حیاتی ضروری از قبیل آب و چه به تواند جنگمی

این دلیل پدید آورد که بنیادگرایان زیست بومی، در غرب خواهان استفاده از نیروی نظامی 

های استوایی(. مثل از بین رفتن جنگل) توقف تخریبی شوند که تاکنون در جریان استبرای 

تمامی زیست را بهتوان کشوری را تصور کرد که با زیستن در فقر فزاینده، محیطراحتی میبه

عنوان پوششی سیاسی برای ناامیدی( اقدامی نظامی شاید برای به) کند. در نومیدیاستثمار می

(. با 66: 13۸۸)بک، است دن منابعی صورت گیرد که بقای کشوری دیگر حیاتی به چنگ آور

شوند انواع جدید مخاطره همزمان های جهانیت و محلیت دور زده میمخاطرات حتی تناقض

محیطی شدن محلی هستند. لذا این تجربه بنیادی )که خطرات زیستمحلی و جهانی یا جهانی

جهانگیر شوند( بود که جنبش  های غذایید، آب و زنجیرههیچ مرزی را نشناسند با هوا، با

انگیز کرد. این را در هرکجا توجیه و مخاطرات جهانی را بحث محیطی جهانیزیست

مهانی خطرات انتخاب بین مخاطرات محلی و جهانی مؤید تشخیص جامعه -گذاری زمانیفاصله

اند که در آن بنیادهای منطق هدر مخاطره جهانی است. تهدیدهای جهانی به دنیایی منجر شد

محاسبه فقط جای مخاطرات قابلشوند )جهانی که در آن بهارزش میثابت مخاطره سست و بی

های محاسبه رایج شوند.( خطرات جدید پایهمی دشواری کنترلخطراتی وجود دارد که به

ان معین نسبت داد. توان به مرتهب شوندگندرت میها را بهریزند. دیگر زیانامنیت را فرومی

دهد. کننده شدت و حدت خود را از دست میای که اصل پرداخت غرامت توسط آلودهگونهبه

صورت مالی جبران کرد )بیمه کردن خود در برابر پیامدهای بدترین توان بهها را دیگر نمیزیان

د هیچ طرحی رو در موردی که بدترین حادثه رخ دهمعناست(. ازاینگردباد جهانی تهدید بی

برای انجام مراقبت وجود ندارد. در جهان جامعه در مخاطره، منطق کنترل، از درون 

پاشد. درنتیجه جامعه در مخاطره، یک جامعه سیاسی )پنهان( است. برای سخن گفتن از فرومی
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ها را شهل دهند و ایجاد نهادهای باید کنش جامعه در مخاطره جهانی، خطرات جهانی

توان با این واقعیت دید ها وجود دارند را میکه عمالً این محرکهموار کنند. این المللی رابین

المللی در طول دو دهه گذشته حاصل شدند. این محیطی بینهای زیستکه اکثریت توافق

المللی به کار صورت بینتنها بهگذرند و نهپویایی مخاطرات جدید )که از حدومرز فرا می

های ملی وجود دارد(. مبین آن است که مرزهای نظام دیگر در هر رون دولتافتند بلهه در دمی

توان با این واقعیت کنند. این ناکارایی را میکار نمیالمللی( درستدو موقعیت )ملی و بین

ها را خواهد آنکس نمیدریافت که مخاطرات یک نوع جریان منفی غیر اختیاری هستند. هیچ

ها برای سرکوب اند و در مقابل تمام تالشاما در هرکجا حاضر و آماده بپذیرد یا تأییدشان کند

کنند. یک ویژگی جامعه در مخاطره جهانی دگردیسی خطر است که ترسیم یا ها مقاومت میآن

)بک،  ر بحبوحه مازاد کمبود وجود دارد(کنند و دکند )بازارها سقوط میپایش را دشوار می

13۸۸ :۲15-۲17.) 

گرایی را در بربگیرد زیرا با تواند قانونتوان نتیجه گرفت دیدگاه اول میدیدگاه میز این دو ا

اند کشورهای محیطی امروزه در سطح جهانی اهمیت پیداکردهکه مشهالت زیستتوجه به این

ها دارند و در المللی سعی در کنترل این مخاطرههای بینمختلف از طریق قوانین و توافقنامه

اند از طریق مسائلی نیز کنشگرانی که برای محیط اطراف خود اهمیت و ارزش قائل دیدگاه دوم

محیطی و سرمایه ها و غیره سعی در افزایش آگاهی زیستو انجمن های اجتماعیمثل شبهه

زیرا شناخت کمتر عموم از مخاطره تولید زیادتر مخاطرات را در پی  فرهنگی افراد جامعه دارند

توسعه، روابط تولید،  محیطی باید به مسائل دیگری چون تهنولوژی،زیست دارد همچنین مسئله

های زندگی، هنجارهای قانونی، اشهال سازمانی و مدیریتی و سیاست تولید، نوع تغذیه، با سبک

زیرا همه این مسائل به محیط زیست مربوط می شوند و  (.16۲: 13۸۸غیره ریز شود )بک، 

طه دوسویه دارند و اگر هنجارها و سبک زندگی درست، آگاهی محیط زیست و جامعه با هم راب

 در افراد نهادینه شود، رفتارهای افراد نیز مسئوالنه خواهند شد و مخاطرات کاهش خواهد یافت. 
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 محیطی مسئوالنه مدل نظری رفتارهای زیست :1نمودار 

 

 شده است.رها از نظریات باال استخراج با توجه به چارچوب باال این متغی

 فرضیات تحقیق -2-3

 محیطی شهروندان شهر یزد باالتر از حد متوسط است.رفتارهای زیست -

 یزد رابطه وجود دارد. محیطی شهروندان شهربین سن و رفتارهای زیست -

 محیطی شهروندان شهر یزد تفاوت وجود دارد.بین جنس و رفتارهای زیست -

 محیطی شهروندان شهر یزد تفاوت وجود دارد.د و رفتارهای زیستبین میزان درآم -

شهروندان شهر یزد رابطه وجود  محیطیبین میزان سرمایه فرهنگی و رفتارهای زیست -

 دارد.

 محیطی شهروندان شهر یزد رابطه وجود دارد.بین نوع سبک زندگی و رفتارهای زیست -

محیطی شهروندان شهر رهای زیستهای اجتماعی و رفتابین میزان استفاده از شبهه -

 یزد رابطه وجود دارد.

 سبک زندگی

 استفاده از شبکه های اجتماعی

 قانون گرایی

 سرمایه فرهنگی

 آگاهی زیست محیطی

رفتارهای زیست 

 محیطی مسئوالنه

 سن

 جنس

 درآمد
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 محیطی شهروندان شهر یزد رابطه وجود دارد.گرایی و رفتارهای زیستبین میزان قانون -

محیطی شهروندان شهر یزد رابطه محیطی و رفتارهای زیستبین میزان آگاهی زیست -

 وجود دارد.

 روش تحقیق  -3

شده است. جمعیت آماری تحقیق پیمایشی انجامو به روش  1395این تحقیق در سال 

باشد که بر اساس سرشماری عمومی نفوس و ساله در شهر یزد می 69-19شامل کلیه افراد 

 3۸4نفر برآورد گردیده است. حجم نمونه آماری  671۲99ها تعداد آن 139۰مسهن سال 

های آماری با ست. نمونهآمده ادستگیری کوکران بهنفراست که با استفاده از فرمول نمونه

که برای تدوین ضمن اینآمده است. دستای سیستماتیک بهگیری خوشهاستفاده از روش نمونه

اسنادی( نیز بهره ) ایخانهنظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین از روش کتاب چارچوب

مایشی، ازنظر که پژوهش حاضر ازنظر کنترل شرایط، یک روش پیاست. نهایتاً این شدهگرفته

هدف، یک بررسی بنیادی، ازنظر وسعت پهنانگر و ازنظر زمانی، یک بررسی مقطعی است؛ 

گیری نامه بوده و در آن، برای اندازهصورت پرسشها نیز بهکه روش گردآوری دادهطوریبه

نامه . پرسششودها از تهنیک طیف لیهرت استفاده میگیری سازهمتغیرها از سؤال و برای اندازه

ها در آوری دادهنمونه موردبررسی قرار گرفت و برای جمع 3۰بعد از احراز روایی و پایایی آن با 

صوری برای سنجش  مرحله نهایی مورداستفاده قرار گرفت. در این پژوهش از اعتبار

شناسی و متخصصان در این زمینه منظور بررسی این امر با اساتید جامعهاست. به شدهاستفاده

شناسی و متخصصان قرار گرفت ها در اختیار تعدادی از اساتید جامعهنامهوگو شد و پرسشگفت

ها ارزیابی شد؛ در این فرایند تعدادی از شده ازنظر آنهای به کار گرفتهها و مقیاسو گوی

های این پژوهش با هایی نیز اصالح شد. پایایی سنجههای نامناسب حذف شد و گویهگویه

میزان  spss افزارآزمون( انجام شد و با استفاده از نرمپیش) های آزمون مقدماتیز دادهاستفاده ا

ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرها محاسبه شد؛ ضریب آلفای کرونباخ، یک مقدار بین صفر و 

باشد؛ هر  7/۰نامه پایاست که مقدار آلفای کرونباخ باالتر از باشد، در صورتی یک پرسشیک می

طور که در باشد. همانتر باشد ابزار از پایایی باالتری برخوردار میین مقدار به یک نزدیکچه ا

دیگر ابزار تحقیق از پایایی عبارتها باال و بههشود همبستگی درونی گویجدول مشاهده می

 یتوان گفت همبستگی درونآمده میدستباشد که بر اساس نتایج بهمطلوبی برخوردار می

 نامه از پایایی خوبی برخورداراست.بخش است و پرسشرضایت هاهگوی
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 ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق :1جدول 

 تعداد گویه متغیر
ضرایب آلفای 

 کرونباخ
 میانگین

میانگین 

 معیار

 ۸1/۰ 96/96 73/۰ ۲7 محیطیزیسترفتارهای

 36/۰ 53/3۰ ۸6/۰ 1۲ محیطیزیست آگاهی

 3۰/۰ ۲1/۲7 7۸/۰ 1۰ های اجتماعیشبهه

 متغیر سبک زندگی

 1۰۲/۰ ۰1/1۲۰ 9۲/۰ 34 سبک زندگی

 ابعاد

 ۲4/۰ 9۰/۲5 6۸/۰ ۸ جسمانی سالمت

 5/۲3 1۲/۲5 ۸۲/۰ 7 شناختیروان سالمت

 1۸/۰ 1۲/۲5 79/۰ 6 معنوی سالمت

 1۸ 79/۲1 ۸6/۰ 6 اجتماعی سالمت

 5/۲3 1۲/۲4 75/۰ 7 محیطی سالمت

 متغیر سرمایه فرهنگی

 51/۰ 36/45 ۸۸/۰ 17 سرمایه فرهنگی

 ابعاد

 1۸/۰ 15/16 ۸5/۰ 6 یافتهتجسم

 15/۰ 5۸/14 63/۰ 5 یافتهعینیت

 1۸/۰ 63/14 7۲/۰ 6 شدهنهادینه

 گراییقانون متغیر

 63/۰ ۲۸/74 ۸۰/۰ ۲1 گراییقانون

 ابعاد

 ۲1/۰ 14/۲3 ۸3/۰ 7 شناختی

 ۲1/۰ 69/۲4 ۸6/۰ 7 عاطفی

 ۲1/۰ 45/۲6 74/۰ 7 رفتاری

 آمده است.دستبر دو به میانگین معیار از طریق ضرب تعداد گویه ها در کمترین و بیشترین نمره و جمع این دو تقسیم 

 

 های توصیفییافته -3-1

و  باشد.یمسال  69سال و حداکثر سن  19در شهر یزد نیز حداقل سن پاسخگویان 

درصد  9/59باشد. یم درصد ۰93/9یار ، با انحراف مع14/۲9میانگین سنی پاسخگویان 
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 49تا  4۰درصد  بین  9/۸سال،  34تا  3۰درصد بین  ۰/۲5سال،  ۲9تا  19شهروندان بین 

سال سن داشتند. همچنین  69تا  6۰درصد بین  6/۲سال،  59تا  5۰درصد بین  6/3سال، 

 7/47درآمد افراد فاقد  یان مرد بودند.گوپاسخدرصد  7/47درصد پاسخگویان زن و  3/5۲

درصد، یک تا یک و نیم میلیون تومان  4/۲3میلیون تومان درصد، دارای درآمد کمتر از یک

درصد  9/4درصد، بیش از دو میلیون تومان  5/5درصد، یک و نیم تا دو میلیون تومان  5/1۸

محیطی مسئوالنه درصد افراد رفتارهای زیست ۸/51اند. در میان شهروندان شهر یزد، بوده

درصد در حد زیاد داشتند و درواقع رفتار بیشتر شهروندان در  ۸/45درصد کم،  3/۲وسط، مت

درصد  3/3۸محیطی متوسط، درصد شهروندان دارای آگاهی زیست 9/53 سطح متوسطی است.

توجه این است که فقط تعداد بسیار کمی از افراد باشند و نهته قابلزیاد می درصد ۸/7کم، 

دهد که باید برای باال بردن آگاهی باشند و این نشان میحیطی باالیی میمدارای آگاهی زیست

 9/۲7های اجتماعی در حد متوسط، درصد شهروندان از شبهه 3/57 سازی شود.افراد فرهنگ

-تواند بر روی رفتارهای زیستکنند و این استفاده میدرصد زیاد استفاده می ۸/14درصد کم، 

(، 9/6۰) سالمت جسمانی شهروندان شهر یزد در حد متوسط اشد.ها تأثیر داشته بمحیطی آن

( و سالمت ۲/54) (، سالمت اجتماعی۸/63) (، سالمت معنوی۰/56)سالمت روان شناختی

 ( سبک زندگی متوسط،۲/55) ها در حد باالبود و در کل شهروندان یزدی( آن5/6۸) محیطی

شناختی، اجتماعی، جسمانی، روانبا توجه به ابعاد  منظور از سبک زندگی متوسط یعنی)

شده معنوی، محیطی سبک زندگی و با توجه به گویه هایی که برای سنجیدن این ابعاد انتخاب

های شهروندان به این گویه ها موردبررسی قرار گرفت و کسانی که با توجه به گویه پاسخ بودند؛

زیست بود و نه امل با محیطسبک زندگی را انتخاب کرده بودند که نه در تضاد ک های ابعاد،

سبک  3/1رفتارهای آنان اصولی و مسئوالنه بود سبک زندگی حد وسط نامیده شد(.  کامالً

اند که این امر بر روی را برای خود انتخاب کرده سبک زندگی باالیی 5/43زندگی پایین، 

و عینیت  (3/56) یافتهسرمایه تجسم ها تأثیرگذار است.محیطی مسئوالنه آنرفتارهای زیست

( در حد پایین ۸/5۰) هاشده آن( شهروندان یزدی در حد متوسط و سرمایه نهادینه7/6۰یافته )

( ۲/11پایین، ) (4/۲9( دارای سرمایه فرهنگی متوسط، )4/59بود و در کل شهروندان یزدی )

( در حد 4/54) گرایی(، بعد عاطفی قانون۲/4۸)گرایی شهروندان بعد شناختی قانونباالبودند. 

شهروندان یزدی در حد  ( در حد باال است و6/71) هاگرایی آنمتوسط و بعد رفتاری قانون

گرا هستند و به قانون احترام ( قانون5/44) ( و در حد باال9/۲) در حد کم (6/5۲) متوسط

 گزارند.می
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 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها -3-2

زیست تاری است که فرد در برخورد با محیطمحیطی رفرفتار زیست :محیطیرفتار زیست

اجتماعی، فرهنگی و  دهد، افراد هر اجتماعی برحسب شرایط و مقتضیات خاصاز خود بروز می

زیست دارند. این رفتارها ممهن است کاماًل شخصیتی خود، برخورد متفاوتی نسبت به محیط

زیست باشد؛ گرایانه و مسئوالنه باشد یا برعهس کاماًل منفی و مخالف محیطمثبت، محیط

انرژی  ازجمله کاهش مصرف)شده به دست انسان گرایانه، رفتاری ساختهمنظور از رفتار محیط

محیطی سمی، کاهش تولید مواد زائد( باشد. رفتارهای زیست و منابع، استفاده از مواد غیر

زیست است که در طیف وسیعی های افراد جامعه نسبت به محیطکنشای از مسئوالنه مجموعه

شود. زیست را شامل میهای خاص برای رفتار نسبت به محیطاز احساسات، تمایالت و آمادگی

  (.76: 139۰)نواح و فروتن کیا، 

نامه رفتارهای محیطی از پرسشزیست در این پژوهش برای سنجش متغیر رفتارهای

شده است؛ و البته برای ( استفاده13۸6راهیم صالحی عمران، علی آقا محمدی )محیطی ابزیست

-پرسش نامه اضافه گردید.سنجش بهتر متغیر، تعدادی از سواالت محقق ساخته نیز به پرسش

شد که میزان استفاده خود را در هر  شده است و از پاسخگو خواستهگویه ساخته ۲7که از نامه 

 اوقات (، گاهی۲امتیاز ) ندرت(، به1 امتیاز) قسمتی لیهرت اصالً 5زمینه در قالب یک طیف 

 ( مشخص نماید.5 امتیاز) (، همیشه4امتیاز ) اوقات (، اکثر3امتیاز )

محیطی را توانایی فرد در نیز آگاهی زیست ۲و سویتزکی 1گامبرون: محیطیآگاهی زیست

محیطی کنند که آگاهی زیستمی درک و ارزیابی اثر جامعه بر اکوسیستم تعریف و خاطرنشان

 دهدها، مسائل و پیامدهای آن نشان میمحیطی و منشاٌ آنخود را در قالب درک مسائل زیست

  (.۲۰۰۸صالحی، )

-گویه در پرسش 1۲محیطی شهروندان در این پژوهش برای سنجش میزان آگاهی زیست

-هی خود را از مسائل زیستگویان خواسته شد که میزان آگااست و از پاسخ نامه آورده شده

 (، گاهی اوقات۲امتیاز ) ندرت(، به1 امتیاز) قسمتی لیهرت اصالً 5محیطی در قالب یک طیف 

( مشخص نماید؛ سؤاالت این متغیر محقق 5 امتیاز) (، همیشه4امتیاز ) (، اکثر اوقات3امتیاز )

 باشد.ساخته می

های یک ز همه رفتارها و فعالیتای نسبتاً هماهنگ ا: مجموعهمحورسبک زندگی سالمت

ها و گیریها و جهتای از عادتفرد معین در جریان زندگی روزمره است؛ که مستلزم مجموعه

                                                           
1- Gamberon 

2- Saoytzky 
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محور (. سبک زندگی سالمت1۲1: 13۸۸، بگیدنز ) بنابراین برخوردار از نوعی وحدت است

رفتار مربوط عنوان یک پدیده چند علتی، چندبعدی و چند داللتی به الگوهای جمعی به

کننده سالمت برای فرد سالمت و تضمینتوانند مانعی در مشهالت مربوط بهشود که میمی

باشند این سبک از ابعاد متنوعی چون ورزش ، تغذیه مناسب و نامناسب ، خودکنترلی، 

محور انسجام در ی سبک زندگی سالمتشده است. جوهرهرفتارهای پیشگیرانه و غیره تشهیل

ای از رفتارهای مرتبط با بهداشت و سالمتی است. سبک زندگی سالم منبع موعهانجام مج

ارزشمندی برای کاهش شیوع و تأثیر مشهالت بهداشتی، ارتقای سالمت تطابق با عوامل 

( نیز سبک 199۸زای زندگی و بهبود کیفیت زندگی است. سازمان جهانی بهداشت )استرس

حالت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی، توصیف  زندگی سالم را تالش برای دستیابی به

  (.36: 1394مهر و رسولی نژاد،  کرده است. )پارسا

نامه سبک زندگی خدیجه خاتمی برای سنجش سبک زندگی شهروندان شهر یزد از پرسش

 شده که در پنج بعدگویه ساخته 34نامه از پرسش شده است.( استفاده1393) سروی سال

گویه(، سالمت  6) معنوی گویه(، سالمت 7)روان شناختی گویه(، سالمت ۸) سالمت جسمانی

شده است که میزان موافقت افراد با گویه( طراحی 7) گویه(، سالمت محیطی 6) اجتماعی

تا حدودی )امتیاز  (،۲امتیاز ) (، کم1 امتیاز) قسمتی لیهرت خیلی کم 5سؤاالت در یک طیف 

 ( مشخص گردید.5 امتیاز) (، خیلی زیاد4امتیاز ) (، زیاد3

محل گردهمایی صدها میلیون کاربر اینترنت است که بدون توجه به  :های اجتماعیشبکه

های اجتماعی پردازند؛ درواقع شبههمرز، زبان، جنس و فرهنگ، به تعامل و تبادل اطالعات می

کلی از طریق طوراند. بهشدهاجتماعی در فضای مجازی طراحی برای افزایش و تقویت تعامالت

 گیرد، مانند عهس کاربر، اطالعات شخصی و عالیقاطالعاتی که بر روی پروفایل افراد قرار می

-آورد( برقراری ارتباط تسهیل میها اطالعاتی را در خصوص هویت فرد فراهم میکه همه این)

ربردی مختلف های کاهای دیگران را ببینند و از طریق برنامهتوانند پروفایلگردد؛ کاربران می

 (.۲۲۸: ۲۰۰9و همهاران،  1پمپک) مانند ایمیل و چت با یهدیگر ارتباط برقرار کنند

گویه  1۰های اجتماعی از در این پژوهش برای سنجش میزان استفاده افراد از شبهه

 (، کم1 امتیاز) قسمتی خیلی کم 5استفاده شد که میزان موافقت افراد با سؤاالت در یک طیف 

مشخص گردید؛ سؤاالت ( 5 امتیاز) (، خیلی زیاد4امتیاز ) (، زیاد3، تا حدودی )امتیاز (۲امتیاز )

 باشد.این متغیر محقق ساخته می

                                                           
1- Pempek 
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 شود:ازنظر بوردیو سرمایه فرهنگی به سه دسته تقسیم می :سرمایه فرهنگی

به پذیری از والدین یافته: این نوع سرمایه بیشتر از طریق جامعهتجسم فرهنگی سرمایه-1

-وتمایالت پایدار ذهن»عنوان ( این نوع سرمایه را به19۸6) 1شود. بوردیوفرزندان منتقل می

توان آن را مانند یک گیرد و نمیکند؛ که همراه با تولد در وجود فرد شهل میتعریف می «جسم

)شارع  های زبانیراحتی به دیگری انتقال داد، نظیر مهارتهدیه یا از طریق خرید یا مبادله به

یافته: این نوع سرمایه نه در ذهن و عینیت فرهنگی سرمایه -۲(. 137: 13۸1پور و خوش فر، 

کنند ها را مصرف میهای اجتماعی آنشود که گروهجسم، بلهه در کاالهای فرهنگی یافت می

 فرهنگی سرمایه-3(. ۲۸: 13۸4نظیر )کتاب، نقاشی، کاست، نوار و غیره( )رمضانی، 

طرف وابستگی و ارتباط متقابلی قوی با نوع اول ه: این نوع سرمایه فرهنگی ازیکشدنهادینه

یافته( دارد؛ و الزمه آن قبل از هر چیز وجود افراد مستعد در جهت کسب انواع تجسم) سرمایه

تواند موقعیت اجتماعی یا اقتصادی افراد یا تحصیلی، دانشگاهی و غیره است؛ و می مدرک

 (.146: 13۸4تاجبخش،) بردها را باال بگروه

گویه(،  5) یافتهگویه(، عینیت 6) یافتهتجسم در پژوهش حاضر سرمایه فرهنگی در سه بعد

میزان موافقت افراد با سؤاالت در یک  است و گویه سنجیده شده 17با  گویه( 6) شدهنهادینه

امتیاز ) (، زیاد3از (، تا حدودی )امتی۲امتیاز ) (، کم1 امتیاز) قسمتی لیهرت خیلی کم 5طیف 

های متغیر سرمایه فرهنگی و عملیاتی ( مشخص گردید. تدوین شاخص5 امتیاز) (، خیلی زیاد4

شده بر اساس یافته و نهادینهیافته، عینیتکردن این متغیرها در سه بعد سرمایه فرهنگی تجسم

(، نیازی و 13۸4) (، نوغانی13۸1) فر پور و خوش (، شارع19۸4) های پیشین بوردیوپژوهش

 ۲لموند (، ترنر و1391) (، پناهی و امیدی13۸7) امیری و کاووسی(، صالحی13۸6) کارکنان

 است. ( بوده۲۰۰۲)

گرایی، به معنای پذیرش آگاهانه و آزادی اکثریت مردم از قوانین و قانون قانون گرایی: 

 تی، فرهنگ عمومیهای شخصیگرایی با ویژگیهاست. قانونمقررات در جامعه و عمل به آن

: 1375حاجی خیاط، ) رهای عمومی و سازمان افهار و شخصیت افراد مرتبط استجامعه، ساختا

گرایی عبارت است از ارزیابی فایده و انتظار فایده از رعایت قانون و دیگر قانونعبارت(. به۲1

 (.۲6: 1371رفیع پور،) حقوق دیگران

                                                           
1 - Bourdieu 
2 - Turner and Lmunds 
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( 139۰اله ترکان )گرایی رحمتنامه قانوناز پرسشگرایی در این پژوهش برای بررسی قانون

 7) گویه(، رفتاری 7) گویه(، شناختی 7) عاطفی گویه در سه بعد ۲1استفاده شده است که از 

-قسمتی کامالً  5میزان موافقت افراد با سؤاالت در یک طیف گویه( ساخته شده است؛ که 

 (، کاماًل موافقم4امتیاز ) (، موافقم3 )امتیاز (، تاحدودی۲ امتیاز) (، مخالفم1 مخالفم )امتیاز

 ( مشخص گردید.5 امتیاز)

 پژوهشهای یافته-4

 اند، آزمون آنوا برای تفاوت میانگین چند گروهشدهبرای آزمون فرضیاتی که در تحقیق طرح

جنسیت(، آزمون همبستگی پیرسون ) درآمد(، آزمون تی مستقل برای تفاوت میانگین دو گروه)

محیطی، سبک زندگی، ای )سن، آگاهی زیستنجش همبستگی متغیرهای فاصلهبرای س

گرایی(، رگرسیون چند متغیره برای سنجش میزان های اجتماعی، سرمایه فرهنگی، قانونشبهه

های مستقیم و غیرمستقیم تأثیر متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته تحقیق و برای رابطه

 یر وابسته تحلیل مسیر مورداستفاده قرار گرفت.متغیرهای مستقل تحقیق بر متغ

 یزد شهر مسئوالنه شهروندان محیطیزیست رفتارهای برای اینمونه تک تی آزمون :2 جدول

 داریسطح معنی T میانگین متغیر

 ۰۰۰/۰ 69/11۸ 96/96 محیطی مسئوالنه رفتارهای زیست

است و از  ۰۰۰/۰یطی شهر یزد محداری رفتارهای زیستبا توجه به آزمون تی سطح معنی 

محیطی شهروندان شهر یزد باالتر از که رفتارهای زیستکمتر است، فرض مبتنی بر این ۰5/۰

 شهروندان یزدی میانگین باالتری نسبت به میانگین معیار حد متوسط است؛ تأیید شد و

شهروندان شهر محیطی مسئوالنه به دست آوردند. به این معنا که ( در رفتارهای زیست۸1/۰)

 میانگین معیار باالتر بوده است. ای داشتند که ازمحیطی مسئوالنهیزد رفتارهای زیست

 محیطی بین زنان و مردانمستقل در متغیر رفتارهای زیست Tآزمون  :3 جدول

 داریسطح معنی T تعداد میانگین هاگروه متغیر

محیطی رفتار زیست

 مسئوالنه

 73/9۸ زن
3۸4 ۲73/۲ ۰۲4/۰ 

 ۰3/95 مرد
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که تفاوت میانگین نشان شود در شهر یزد با توجه به اینطور که از جدول مشاهده میهمان

از تفاوت بین زنان و مردان در ارتباط با رفتارهای مسئوالنه بود و زنان میانگین باالتری نسبت 

به  ۰۲4/۰داری محیطی داشتند و چون سطح معنیبه مردان در ارتباط با رفتارهای بهتر زیست

 است درنتیجه این فرضیه تأیید شد. ۰5/۰دست آمد و کمتر از 

 محیطیآزمون همبستگی پیرسون بین سن و رفتارهای زیست :4 جدول

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون متغیر

 ۰۰۰/۰ ۲41/۰ سن

است  ۰۰۰/۰داری سطح معنی کهشود با توجه به اینطور که از جدول باال مشاهده میهمان

شود و درنتیجه بین سن و رفتارهای کمتر است بنابراین این فرضیه تأیید می ۰5/۰و از 

شود به این معنا که با محیطی شهروندان یزدی نیز رابطه مثبت و معناداری مشاهده میزیست

محیطی یابد و با کاهش سن رفتارهای زیستافزایش سن رفتارهای مسئوالنه نیز افزایش می

 نه نیز کمتر است.مسئوال

 محیطی برحسب درآمددر رفتارهای زیست Fآزمون مقایسه میانگین  :5 جدول

 سطح معناداری F میانگین درآمد

 6۸/95 فاقد درآمد

639/1 164/۰ 

 41/97 میلیون تومانکمتر از یک

 9۸/9۸ یک تا یک و نیم میلیون تومان

 ۰۰/1۰3 یک و نیم تا دو میلیون تومان

 ۰۰/93 از دو میلیون تومانبیش 

محیطی را برحسب درآمد خانواده نشان اطالعات جدول باال تفاوت میانگین رفتارهای زیست

محیطی مسئوالنه برای شهر یزد مربوط به درآمد یک دهد باالترین میانگین رفتارهای زیستمی

ست که با توجه به سطح های جدول فوق حاکی از آن ااما داده و نیم تا دو میلیون تومان است؛
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محیطی شهروندان شهر یزد با بیشتر است بین رفتارهای زیست ۰5/۰که از  164/۰معناداری 

 شود.ای وجود ندارد و فرضیه رد میدرآمد رابطه

محیطی محیطی و رفتارهای زیستآزمون همبستگی پیرسون آگاهی زیست :6 جدول

 شهروندان یزد

 تعداد گی پیرسونضریب همبست سطح معناداری متغیر

 3۸4 116/۰ ۰۲3/۰ محیطیآگاهی زیست

کمتر است بنابراین این فرضیه  ۰5/۰است و از  ۰۲3/۰ شهر یزد چون سطح معناداری 

محیطی و رفتارهای و با توجه به ضریب همبستگی، بین آگاهی زیست شود؛تأیید می

شود به این معنا می محیطی شهروندان شهر یزد همبستگی مثبت و معناداری مشاهدهزیست

ها نیز بهتر محیطی مسئوالنه آنمحیطی شهروندان رفتارهای زیستکه با افزایش آگاهی زیست

محیطی مسئوالنه کمتری ها رفتارهای زیستمحیطی، آنهای زیستشود و با کاهش آگاهیمی

 دهند.از خود نشان می

اجتماعی و رفتارهای  هایآزمون همبستگی پیرسون بین استفاده از شبکه :7 جدول

 محیطی شهر یزدزیست

 تعداد ضریب همبستگی پیرسون سطح معناداری متغیر

 3۸4 131/۰ ۰1۰/۰ های اجتماعیشبهه

است بنابراین این فرضیه  ۰5/۰است و کمتر از  ۰1۰/۰ داری شهر یزدچون سطح معنی 

های اجتماعی و بههو با توجه به ضریب همبستگی بین میزان استفاده از ش شود؛تأیید می

به  شودشهر یزد همبستگی مثبت و معناداری مشاهده می شهروندان محیطیرفتارهای زیست

محیطی مسئوالنه بهتر های اجتماعی، رفتارهای زیستاین معنا که با افزایش استفاده از شبهه

های شود که افراد رفتارهای اجتماعی، باعث میشود و برعهس استفاده کمتر از شبههمی

 ای نداشته باشند.محیطی مسئوالنهزیست

 



 102............................ عواملشهر یزد و مسئوالنه در بین شهروندان  محیطیزیستبررسی رفتارهای 

 

 محیطیآزمون همبستگی پیرسون بین سبک زندگی و رفتارهای زیست :8جدول 

 همبستگی پیرسونضریب سطح معناداری متغیر

 ۲76/۰ ۰۰۰/۰ سالمت جسمانی

 ۲3۸/۰ ۰۰۰/۰ سالمت روانشناسی

 ۲7۸/۰ ۰۰۰/۰ سالمت معنوی

 ۲99/۰ ۰۰۰/۰ سالمت اجتماعی

 5۲9/۰ ۰۰۰/۰ مت محیطیسال

 413/۰ ۰۰۰/۰ سبک زندگی

-زندگی و ابعاد آن و رابطه آن با رفتارهایدهد که بین سبکاطالعات جدول باال نشان می

داری دارد چون سطح معنی محیطی در بین شهروندان شهر یزد رابطه معناداری وجودزیست

شود. بین سبک زندگی و یید میکمتر است بنابراین این فرضیه تأ ۰5/۰و از  است ۰۰۰/۰

شود به محیطی شهروندان شهر یزد همبستگی مثبت و معناداری مشاهده میرفتارهای زیست

شود و محیطی مسئوالنه بهتر میرفتارهای زیست این معنا که با انتخاب سبک زندگی مناسب

 ای نیز ندارند.محیطی مسئوالنهبرعهس افراد با انتخاب سبک زندگی نادرست، رفتارهای زیست

 

 محیطی شهر یزدآزمون همبستگی پیرسون سرمایه فرهنگی و رفتارهای زیست :9 جدول

 همبستگی پیرسونضریب سطح معناداری متغیر

 163/۰ ۰۰1/۰ یافتهسرمایه تجسم

 155/۰ ۰۰۲/۰ سرمایه عینیت یافته

 ۰74/۰ 146/۰ شدهسرمایه نهادینه

 151/۰ ۰۰3/۰ سرمایه فرهنگی

داری ابعاد سرمایه فرهنگی و خود سرمایه جه به اطالعات جدول باال چون سطح معنیبا تو

شده در شهر شود ولی بعد نهادینهاست این فرضیه تأیید می ۰5/۰فرهنگی در شهر یزد کمتر از 

شده و رفتارهای زیسترد شد به این معنا که بین بعد نهادینه 146/۰یزد با سطح معناداری 
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محیطی ای وجود ندارد. بین سرمایه فرهنگی و رفتارهای زیستیزد رابطهمحیطی در شهر 

شهروندان شهر یزد همبستگی مثبت و معناداری مشاهده شد به این معنا که با افزایش سرمایه 

شود و افرادی که سرمایه فرهنگی ها نیز بهتر میمحیطی آنفرهنگی افراد، رفتارهای زیست

 دهند.ای از خود بروز میمحیطی غیرمسئوالنهپایینی دارند رفتارهای زیست

 محیطی شهر یزدگرایی و رفتارهای زیستآزمون همبستگی پیرسون بین قانون :10 جدول

 همبستگی پیرسونضریب سطح معناداری متغیر

 ۲۰۸/۰ ۰۰۰/۰ بعد شناختی

 ۲13/۰ ۰۰۰/۰ بعد عاطفی

 3۰5/۰ ۰۰۰/۰ بعد رفتاری

 3۰3/۰ ۰۰۰/۰ گراییقانون

کمتر است  ۰/۰ 5است و از  ۰۰۰/۰داری آزمون همبستگی پیرسون ون سطح معنیچ

گراتر باشند رفتارهای شود به این معنا که هر چه افراد قانوندرنتیجه فرضیه تأیید می

گرایی و تری دارند. با توجه به ضریب همبستگی بین میزان قانونمحیطی مسئوالنهزیست

شود به شهر یزد همبستگی مثبت و معناداری مشاهده می محیطی شهروندانرفتارهای زیست

محیطی بهتری دارند و برعهس ها رفتارهای زیستگرایی افراد، آناین معنا که با افزایش قانون

 ای ندارند.محیطی مسئوالنهها دیگر رفتارهای زیستتوجهی به قانون آنبا بی

محیطی شهروندان شهر ای زیستضریب همبستگی چندگانه برای تبیین رفتاره :11جدول 

 یزد

R 2R 
Adj

2 R F Sig 

614/۰ 377/۰ 36۸/۰ ۰93/3۸ ۰۰۰/۰ 

 

های جدول باال ضریب همبستگی متغیرهای مستقل با رفتارهای با توجه به یافته

و ضریب  2R=377/۰و ضریب تعیین برابر  R=614/۰برابر با  محیطی مسئوالنه شهر یزدزیست

 Adj=36۸/۰شده برابر تعیین تعدیل
2R آمده است و این ضریب بیانگر آن است که با دستبه

 ۸/36 تواناستفاده از واریانس ترکیب خطی متغیر مستقل موجود در معادله رگرسیون، می
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محیطی را توضیح داد. مابقی تغییرات متغیر وابسته به دلیل درصد از واریانس رفتار زیست

حساب نیامدن محیطی و همچنین بهرفتار زیست پیچیده بودن متغیر وابسته تحقیق یعنی

همچنین مدل رگرسیونی تبیین  برخی از متغیرهایی است که بر این متغیر تأثیرگذار هستند.

برای  Fباشد زیرا مقدار شده خطی و معنادار میشده نیز طبق آزمون تحلیل واریانس انجام

با سطح  ۰93/3۸یطی برابر محداری اثر متغیرهای مستقل بر رفتار زیستیمعنتعیین 

 باشد.یم sig =۰۰۰/۰داری یمعن

نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره برای سنجش اثر متغیرهای مستقل بر : 12جدول 

 رفتارهای زیست محیطی مسئوالنه شهروندان شهر یزد

 متغیر

ضرایب  ضرایب استاندارد نشده

استانداردشده 
(Beta) 

t 
سطح 

 خطای معیار B داریمعنی

 ۰۰۰/۰ 3۰1/9 41۰/۰ 137/۰ ۲7۰/1 سالمت محیطی بعد

 ۰۰۰/۰ ۸3۸/3 17۰/۰ 134/۰ 516/۰ بعد رفتاری

 ۰17/۰ 3۸۸/۲ 1۲۰/۰ 16۲/۰ 3۸6/۰ تجسم یافتهبعد

 ۰۰۰/۰ ۰۰۰/4 17۲/۰ 711/۰ ۸45/۲ سن

 ۰۰1/۰ 51۰/3 151/۰ 119/۰ 419/۰ بعد شناختی

 ۰36/۰ 1۰۰/۲ 1۰5/۰ ۲۲4/۰ 47۰/۰ عینیت یافته بعد

شود که به ترتیب بعد مالحظه می استانداردشدهبا توجه به ضرایب بتاهای  درمجموع

یافته با مقدار تجسم، بعد β=17۰/۰مقدار ، بعد رفتاری با β=41۰/۰با مقدار  سالمت محیطی

1۲۰/۰=β 17۰/۰، سن با مقدار=β 151/۰، بعد شناختی با مقدار=β بعد عینیت یافته با مقدار ،

1۰5/۰=β،  اندداشتهمحیطی ی متغیر رفتارهای زیستبر رویر را تأثبیشترین. 

کل بیشترین  درصد اثرگذاری 41۰/۰که سالمت محیطی با  دهدنشان می 13 نتایج جدول

مستقیم  درصد اثر 41۰/۰که این متغیر دارای طوریمحیطی دارد؛ بهزیستتأثیر را بر رفتارهای

گذاری کل درصد اثر ۲96/۰با  یافتهسرمایه فرهنگی تجسم مستقیم است. متغیرو بدون اثر غیر

درصد اثر  17۰/۰که این متغیر دارای طوریمحیطی در رتبه دوم قرار دارد؛ بهزیستبر رفتارهای

درصد  ۲56/۰گرایی با مستقیم است. متغیر بعد رفتاری از قانوندرصد اثر غیر 1۲6/۰مستقیم و 

که این متغیر دارای طوریمحیطی در رتبه سوم قرار دارد؛ بهاثرگذاری کل بر رفتارهای زیست
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درصد  ۲3۲/۰مستقیم است. متغیر سن با درصد اثر غیر 1۰5/۰درصد اثر مستقیم و  151/۰

که این متغیر دارای طوریدارد؛ به محیطی در رتبه سوم قراراثرگذاری کل بر رفتارهای زیست

 مستقیم است.غیر درصد اثر ۰6/۰درصد اثر مستقیم و  17۲/۰

 

           

 شهر شهروندان مسئوالنه محیطیزیست رفتارهای با مرتبط عوامل مسیر تحلیل : 2 نمودار

 یزد

 

مستقل تحقیق بر رفتارهای زیست نتایج محاسبه اثرات مستقیم متغیرهای : 13 جدول

 محیطی

 کل تأثیرات غیرمستقیمتاثیر مستقیمتاثیر متغیر

 41۰/۰ - 41۰/۰ محیطیسالمت

 17۲/۰ سن

1۰۰/۰=41۰/۰×۲45/۰ 

۰۰3/۰-  =41۰/۰×۲5۸/۰× 1۸5/۰×169/۰- 

۰۰5/۰ -=17۰/۰× 1۸5/۰×169/۰- 

۰1۲/۰ -=41۰/۰× 1۸7/۰×169/۰- 

۰۲۰/۰-=1۲۰/۰×169/۰- 

۲3۲ /۰ =17۲/۰+۰6/۰ 

یمحیطرفتار زیست  سالمت محیطی 

اییگرقانونرفتاریبعد  

 

هسرمایه تجسم یافت  

 سن
169/0-  

17۲/0  

1۸5/0  

۲45/0  
1۲۰/0  

1۸7/0  

۲5۸/0  

17۰/۰  

۰41۰/0  
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سرمایه 

 یافتهتجسم
17۰/۰ 

۰76/۰=41۰/۰×1۸7/۰ 

۰31/۰=17۰/۰×1۸5/۰ 

۰19/۰=41۰/۰× ۲5۸/۰×1۸5/۰ 

۲96/۰ =17۰/۰+1۲6/۰ 

 1۰5/۰+151/۰= ۰/ ۲56 ۲5۸/۰×41۰/۰=1۰5/۰ 151/۰ بعد رفتاری

 گیرییجهنتبحث و  -5

تنها محیطی نهی زیستزیست است. فاجعهی حفظ محیطاز مسائل روز جهان مسئله

ن دلیل کند. به همیرباید که موجودیت بشر را تهدید میآرامش و امنیت را از زندگی انسان می

ترین بحث روز است. در محیطی پرسروصداترین و جدیدر محافل علمی و سیاسی بحث زیست

ها را موردبررسی پیگیری علل و عوامل آن باید به رفتارهای انسان متمدن توجه کرد و آن

سبک زندگی، )منظور بررسی عوامل اجتماعی تحقیق حاضر به شناختی قرارداد.جامعه

 محیطی، سرمایه فرهنگی( وآگاهی زیست) گرایی( و عوامل فرهنگیو قانون های اجتماعیشبهه

محیطی شهروندان شهر یزد سن، جنس، درآمد( مؤثر بر رفتارهای زیست) ایمتغیرهای زمینه

 گرفته است.انجام

محیطی با نتایج واقفی و ی بین جنسیت و رفتارهای زیستهای تحقیق مبتنی بر رابطهیافته

( ۲۰13) (، مولینا و همهاران1393) آبادی، عبدالهی و صادقی(، مختاری ملک1393) حقیقتیان

با توجه به تفاوت  ( همسو نبود. در این پژوهش1394) همسو بود اما با نتایج عابدی سروستانی

 تری داشتند.محیطی مسئوالنهها زنان رفتارهای زیستمیانگین

در این پژوهش نشان داد  محیطیای زیستنتایج تحقیق مبتنی بر رابطه بین سن و رفتاره

محیطی مسئوالنه رابطه معنادار مشاهده شد و به این معنا که که بین سن و رفتارهای زیست

تری دارند که با نتایج عابدی شود افراد رفتارهای مسئوالنههر چه قدر سن افراد بیشتر می

 ( همسو نبود.1394سروستانی )

محیطی مسئوالنه رابطه معناداری درآمد و رفتارهای زیستبا توجه به نتایج تحقیق بین 

( ۲۰۰۲) (، کلموس و آگیمان1393های واقفی و حقیقتیان )مشاهده نشد این مهم با یافته

 همسو نبود.

محیطی مسئوالنه محیطی و رفتارهای زیستآگاهی زیست با توجه به نتایج تحقیق بین

( همسو بود. در تبیین این ۲۰13) مولینا و همهارانکه با نتایج  رابطه معناداری وجود داشت،

کند که شده است. بیان میمطرح آمیز که توسط اولریش بکفرضیه با توجه به نظریه مخاطره

محیطی اشاره دارد. همچنین تأکید بر دگرگونی اخیر جوامع باختری به تأکید بر مسائل زیست

طور عام و تولید مبتنی بر علم و محیطی بهبهداشت اثرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زیست
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ها مهم باشد. ازنظر بک دانش و آگاهی اشاعه و انتقال این ریسکطور خاص میآوری بهفن

های ی میان نظریه اجتماعی و ریسکی مهمی از رابطههستند. اصل احتیاط جنبه

ی افراد اجتماع در کند زندگگونه که بک مطرح میدهد زیرا همانمحیطی را تشهیل میزیست

برداری درست از طبیعت همه ابعاد با طبیعت درآمیخته شده است و افراد جامعه برای بهره

نیازمند آگاهی از محیط اطراف خود هستند. درواقع یعنی هر چه افراد اجتماع بیشتر نسبت به 

، زدایینازک شدن الیه اوزون، جنگل) زیست اطراف خود مانندمسائل و مشهالت محیط

داشته باشند،  های اجتماعی و غیرهها، شبههزایی و...( آگاهی بیشتری از طریق رسانهبیابان

 دانند.دهند و بهتر قدر طبیعت را میمحیطی بهتری را نیز از خود بروز میرفتارهای زیست

های محیطی با یافتهنتایج تحقیق مبتنی بر رابطه بین سبک زندگی و رفتارهای زیست

( همسو بود و همچنین بین سبک زندگی و ابعاد آن با 1394) نعانی و چاوشیانفتحی و، ک

توان محیطی مسئوالنه رابطه معناداری مشاهده شد در تبیین این فرضیه میرفتارهای زیست

 .سبک زندگی همان سازمان اجتماعی مصرف است کندگفت که دیوید چینی بیان می

های محیطی با یافتهه فرهنگی و رفتارهای زیستنتایج تحقیق مبتنی بر رابطه بین سرمای

نتایج این متغیر نشان داد . ( همسو بود۲۰۰۲) (، کلموس و آگیمان1393) واقفی و حقیقتیان

جز بعد نهادینه سرمایه فرهنگی باالتر باشد، افراد رفتارهای که هر چه سرمایه فرهنگی افراد به

نتایج با نظریه ژرژ تومه همخوان بود که معتقد تری خواهند داشت. این محیطی مسئوالنهزیست

باشد. با کننده عملهرد افراد جامعه میاست فرهنگ و جامعه باهم تعامل دارند و فرهنگ هدایت

ها و اخالق محیطی، ایجاد هدف نهایی آموزش توان رفتار مردم را تغییر دادتغییر فرهنگ می

 تقویت رفتار ایدئال است. 

گراتر باشند رفتارهای گرایی نشان داد که هر چه افراد جامعه قانوننوننتایج مبتنی بر قا

کند که و بالعهس. با توجه به نظریه آنومی مرتن بیان می تری دارندمحیطی مسئوالنهزیست

-های جمعی حصول موفقیت نمیعنوان شیوهآنومی حاصل شرایطی است که در آن هنجارها به

 شوند. های فردی برای کسب موفقیت جایگزین میتیجه شیوهخوبی عمل کنند؛ درنتوانند به

های اجتماعی و رفتارهای نتایج تحقیق مبتنی بر رابطه بین استفاده از شبهه 

و بین  ( همسو نبود۲۰۰6) (، اووت و گالوی1394) محیطی با نتایج رضایی و شبیریزیست

 ه معناداری مشاهده شد.محیطی رابطهای اجتماعی و رفتارهای زیستاستفاده از شبهه

که در  کندگونه که اولریش بک بیان میتوان بیان کرد که همانبندی کلی میدر یک جمع

توان از هم متمایز کرد. نخستین تهدید نظریه جامعه در مخاطره سه نوع تهدید جهانی را می
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یم که همان ها( بنامها )در مقابل خوبیتوانیم آن را بدیستیز پیرامون چیزی است که می

 زیست است.بل تخریب محیطاپیشرفت تهنولوژی و صنعت در مق

دسته دوم مخاطراتی را دربرمی گیرد که مستقیماً به فقر مربوط است. تخریب 

تنها بر مدرنیته مبتنی بر رشد سایه افهنده بلهه به رابطه محیطی خطری است که نهزیست

محیطی نیز اشاره ی بین فقر و تخریب زیستکاماًل عهس این دو موضوع یعنی پیوستگی نزدیه

مسئله اصلی توسعه آن نیز  امرمحیطی سیاره ماست، این کرد. این نابرابری معضل اصلی زیست

ها، منابع ژنتیهی، انرژی، صنعت و رو تحلیل جامعی از مسهن و غذا، فقدان گونههست. ازاین

ها را توان آنر ارتباط دارند و نمیها به یهدیگجمعیت انسانی حاکی از آن است که تمام آن

که مفهوم جامعه در مخاطره جهانی مربوط به جهانی طور جداگانه در نظر گرفت. سرانجام اینبه

توان آن را با فقدان تمایز روشن میان طبیعت و فرهنگ مشخص کرد. امروزه اگر است که می

گر درباره فرهنگ سخن گوییم و اپیرامون طبیعت سخن بگوییم درباره فرهنگ سخن می

 گوییم.بگوییم درباره طبیعت سخن می

گوییم ضروری است یادآور شویم ای در مخاطره جهانی سخن میواقع زمانی که از جامعه در

شوند یا خواهند شد افراد دست به کنش بزنند. در این مورد دو تهدیدهای جهانی نیز باعث می

شدن از باال )برای مثال از طرح است. در اولی جهانیلیا کنشگران( قاب هادیدگاه متمایز )عرصه

برای مثال از طریق ) شدن از پایینو در دومی جهانی المللی(های بینطریق نهادها و توافقنامه

کنند و گروهای ذینفع و کنشگران فراملی که فراسوی نظام سیاست پارلمانی عمل می

زیرا شناخت کمتر  گیرد؛نند(. صورت میخواهای سیاسی مستقر را به چالش فرامیسازمان

با توجه ابعاد و مسائل گسترده  .عموم از مخاطره تولید زیادتر مخاطرات را در پی دارد

زیست سالمی داشت با توجه به متغیرهای توان با رعایت مسائلی محیطزیست میمحیط

و  ، مدارسهاخصوص رسانهبرنامه ریزان، به مستمر تالشجمله این مسائل پژوهش من

که با الگوسازی  کارآمد هایآموزش و علمی مؤثر، هایهمچنین اجرای برنامه و هاخانواده

عدالت  .محیطی مسئوالنه را در افراد نهادینه کنندتوانند رفتارهای زیستصحیح و مناسب می

ت یا نظر از نژاد، رنگ پوست، تابعیمحیطی برخورد عادالنه با تمامی افراد جامعه، صرفزیست

محیطی مطابق با های زیستو بر ایجاد، اجرا و اعمال قوانین، مقررات و سیاست هاستدرآمد آن

ای با تمام افرادی که به تا برخورد قاطعانه ورزدشده و مشخص تأکید میروابط معین

زنند بشود و افراد جامعه بتوانند قوانین را در خود درونی کنند و به زیست آسیب میمحیط

های افزایش آگاهی مردم در مورد خرید مطابق با شاخص زیست احترام بگذارند.محیط

های مستقر در سطح شهر از سوی کمیته فرهنگ محیطی از طریق رسانه شهری )بیلبوردزیست
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ی جمعی باال برود و برخورد درستی هارسانه لهیوسبهمحیطی مردم ی زیستآگاهتا  شهروندی(

های سنی مختلف در ویژه گروه «دوستی با طبیعت»هیه طرح ت با طبیعت داشته باشند.

تا  هابرای کارمندان ادارات مختلف و دیگر گروه یستیمهان سفرهای اکو تور، اهای مختلفارگان

، زیستیهای در حال انقراض و اهمیت تنوعمعرفی گونهزیست خود بیشتر آشنا شده، با محیط

توسط  شدهخلقیی از طریق انتشار آثار هنری گراعتیطبی و شناسییبایزبرانگیختن حس ذاتی 

. گرددیممحیطی شهروندان افزایش آگاهی زیست باعثتصویرگران و عهاسان طبیعت و... که 

سازی در جهت انتخاب سبک درست زندگی که در آن عالوه بر توجه به ابعاد سالمت فرهنگ

یز توجه کافی شود و ضرورت به مسئله سالمت محیطی ن اجتماعی، معنوی، روان شناختی

 زیست سالم در الویت زندگی افراد قرار بگیرد.توجه به محیط

 منابع 

 ( بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر حفظ 139۰ادهمی، عبدالرضا و اکبر زاده، الهام .)

 شناسیمجله تخصصی جامعه (.1۸ و 5مطالعه موردی مناطق ) زیست شهر تهرانمحیط

 .37-6۲(، 1)1، مطالعات جوانان

 (. جامعه در مخاطره جهانی. محمدرضا مهدی زاده، تهران: 13۸۸) بک، اولریش

 انتشارات کویر.

 (. بررسی رابطه سرمایه 1394)و معصومی جهتلو، مریم  بخارایی، احمد، صالحی، صادق

محیطی در بین جوانان شاغل در عسلویه )پارس جنوبی(. فرهنگی و رفتارهای زیست

 .56-33 (،۲۰)6 ،شناسی جوانانعهفصلنامه مطالعات جام

 (. بررسی رابطه سبک زندگی 1394) مهر، مهربان و رسولی نژاد، سید پویا پارسا

فصلنامه توسعه اجتماعی،  محور با سالمت اجتماعی در بین مردم شهر تالش.سالمت
 .66-35(، 1)1۰(، )توسعه انسانی سابق

 ( 1391پناهی، محمد حسین و امیدی، مهدی .)اجتماعی با –ایگاه اقتصادی رابطه پ

سرمایه فرهنگی )نمونه موردی شهر تهران(. علوم اجتماعی)دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 .66-33(، 17)6شوشتر(، 

 ترجمه حسن پویان،  چاپ اول(.) زیست و نظریه اجتماعیمحیط(. 13۸۰) جان، بری

 زیست.نیره توکلی. تهران: انتشارات سازمان محیط

 ترجمه افشین  .سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه(. 13۸4) تاجبخش، کیان

 خاکباز، حسن پویان. تهران: شیرازه.
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 ترجمه محمود شارع پور. تهران:  زیست.(. توسعه فرهنگی و محیط13۸۰ومه، ژرژ )ت

 غزال باز.

 گرایی شهروندان شهر بررسی میزان و عوامل مؤثر بر قانون(. 139۰) ترکان، رحمت اله
دانشگاه  شناسیدانشهده علوم اجتماعی، گروه جامعه ،نامه کارشناسی ارشدپایان) زدی

 یزد(.

 (. تحلیل جامعه 1394) حقیقتیان، منصور، هاشمیان فر، سید علی و احمدیان، داریوش

شناختی نقش عوامل ساختاری در شهاف بین نگرش و رفتارای زیست محیطی )مورد 

-614(، 3)4، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران(. مطالعه: شهروندان شهر کرمانشاه

593. 

 (. مطالعه تطبیقی سبک زندگی سالمت محور 1393) خاتمی سروری، خدیجه

شناسی نامه کارشناسی ارشد جامعهدانشجویان دانشگاه یزد و طالب شهر یزد )پایان

 دانشهده علوم اجتماعی دانشگاه یزد(. 

 ( تبیین را13۸4رمضانی، محمد .) بطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان
شناسی نامه کارشناسی ارشد جامعهپایان) موردمطالعه دانش جویان دانشگاه کاشان

 دانشگاه کاشان(. بخش اسناد دانشهده ادبیات و علوم انسانی

 ،هایفناوری از استفاده میزان . رابطه(1393الف)محمد  سید شبیری، مهدیه و رضایی 

 فصلنامهجویان.  دانش محیطیزیست باسواد( اینترنت بر تأکید با) ارتباطات و اطالعات
 .5۸-4۰ (،4)1۲ ،زیستمحیط و انسان

 ،افزارهای وایبر، (. رابطه استفاده از نرم1394ب) محمد سید شبیری، مهدیه و رضایی

پژوهشی  -نشریه علمیمحیطی دانش جویان. الین و اینستاگرام باسواد زیست
 .۲۸3-۲73(، 4)9، آموزش هایفناوری

 ( بررسی 13۸۸شاهرخ وندی، سید منصور، لشنی زند، مهران و خاکپور، معصومه .)

فصلنامه . آبادسالی هیدرولوژیک و ارتباط آن با بارش در حوضه رودخانه خرمخشک
 .14۰-155 ،6، جغرافیایی آمایش

 گی با هویت (. رابطه سرمایه فرهن13۸1رضا )شارع پور، محمود و خوش فر، غالم

-147(، ۲۰)1۰، نامه علوم اجتماعی مطالعه موردی: شهر تهران(.) اجتماعی جوانان

133. 
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 ( بررسی تأثیر ارزش1393صالحی، صادق و کریم زاده، سارا .)محیطی بر های زیست

فصلنامه مسائل اجتماعی محیطی )مطالعه مناطق شهری ارومیه(. رفتارهای زیست
 .76-61(، ۲)5، ایران

 (. مدیریت و سرمایه اجتماعی. 13۸7ی امیری، سیدرضا و کاوسی، اسماعیل )صالح

 تهران. مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشهده تحقیقات استراتژیک. 

 ( بررسی دانش، نگرش و مهارت های 13۸7صالحی عمران، ابراهیم و آقامحمدی، علی .)

امه تعلیم و تربیت، زیست محیطی معلمان آموزش دوره ابتدایی استان مازندران، فصلن

3(۲4 ،)117-91. 

 ای زیست: مطالعهها و رفتارهای دوستدار محیط(. ارزش1394) عابدی سروستانی، احمد

(، 3۰)۲6، ریزی محیطیمجله جغرافیا و برنامههای جنگلی استان گلستان. در پارک

3۲9-34۲. 

 ارهای (. تحلیل رفت1394) فتحی، ضرغام، کنعانی، محمدامین و چاوشیان، حسن

جامعه پژوهی فرهنگی، محیطی ساکنان شهر رشت با تأکید بر سبک زندگی. زیست
 .1۲3-1۰3(، 3)6، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 ( 1393فرهمند، مهناز، شهوهی فر، کاوه و سیار خلج، حامد .) عوامل اجتماعی مؤثر بر

شناسی جامعه. مطالعاتموردمطالعه: شهروندان شهر یزد() محیطیرفتارهای زیست
 .1۰9-141(، 1۰)4 ،مطالعات شهری() شهری

 ،سبز موج: تهران دهزاد. بهزاد ترجمه زیست.محیط و انسان. (13۸۲)باری  کامونر. 

  تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید (.13۸۸) .بگیدنز، آنتونی .

 تهران: نی. .ترجمه ناصر موفقیان

 ( 1379معید فر، سعید .)تهران:  .شناسی مسائل اجتماعی معاصر در ایرانجامعه

 انتشارات سرزمین ما.

 (. 1393) آبادی، رضا، عبدالهی، عظیمه السادات و صادقی، حمیدرضامختاری ملک

مطالعه موردی: شهر اصفهان سال ) محیطی شهریتحلیل و بازشناسی رفتارهای زیست

 .1- ۲۰، (1۸)5 ریزی شهری،مجله پژوهشی و برنامه(. 1391

 ( 13۸7مهدوی کنی، محمد سعید .) دانشگاه امام صادقتهران:  .زندگیدین و سبک. 

 ( سرمایه فرهنگی و ورود به آموزش عالی.13۸4نوغانی، محسن .)  فصلنامه فرهنگ و
 .7۰-96 ،(3)5 هنر خراسان،
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 ( 139۰نواح، عبدالرضا و فروتن کیا، شهروز.)  بررسی رابطه بین کنش عقالنی و

سازمان حفاظت مطالعه موردی: جامعه شهری اندیمشک(. ) محیطیهای زیسترفتار
 .69-7۸(، 51)۰۰زیست، فصلنامه علمی محیط-زیستمحیط

 ( تبیین جامعه شناختی رابطه سرمایه 13۸6نیازی، محسن و کارکنان، محمد .)

 .55-۸۰(، 31)۸فرهنگی خانواده با هویت اجتماعی جوانان. فصلنامه مطالعات ملی، 

 بعد نهادینه( ) (. بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی1393) اقفی، الهام و حقیقتیان، منصورو

)مطالعه موردی:  محیطی با رویهرد توسعه پایدار شهریبر رفتارهای اجتماعی زیست

 .65-47(، ۸)۲ نشریه اقتصاد و مدیریت شهری،شهر شیراز(. 
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