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محیطی  بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی )بعد نهادینه( بر رفتارهاي اجتماعی زیست   

 با رویکرد توسعه پایدار شهري  

 )مطالعه موردي: شهر شیراز( 

 

1*الهام واقفي
 

 2 منصور حقیقتیان

 چکیده

ت جهان در مناطق شهری سکونت دارند. در اين میان، نقش شهر و نواحی شهری در عصر حاضر تقريباً نیمی از جمعی

مستقیم و سهم آنان در ناپايداری موجود، توجه جدی محافل  به طور مستقیم و شهرسازی و ساخت فیزيکی آن به طور غیر

های اصلی  وان نقاط و کانونها بر اين است که شهرها بايد به عن گذاران را به خود جلب کرده است. توصیه علمی و سیاست

برای حل مشکالت جهانی و دستیابی به توسعه پايدار، مورد نظر و استفاده قرار گیرند. هدف اصلی اين پژوهش، سنجش 

محیطی در توسعه  محیطی و شناخت تأثیر سرمايه فرهنگی و ابعاد آن بر رفتارهای اجتماعی زيست رفتارهای اجتماعی زيست

 . باشد می پايدار شهری

نفر از افراد باایی   583مقاله حاضر با رويکرد کمّی و با استفاده از روش پیمايشی، به انجام رسیده است. نمونه تحقیق 

های پیمايشی از طريق پرسشنامه ساختاريافته، گردآوری و باا اساتفاده    سال ساکنان شهر شیراز تشکیل شده است. داده 88

ند. چااارچون نظااری ايان تحقیااق، برگرفتااه از نظرياه بورديااو و پااارادايم جديااد   تحلیال شااد  و   تجزيااه SPSSافاازار  از نارم 

، نگارش و  ، در چهار بخش امکانات و شاراي،، داناش  محیطی محیطی  است. در اين تحقیق، رفتارهای اجتماعی زيست زيست

 یده شده است.جمحیطی سن رفتارهای زيست

محیطای،   زيستجتماعی، وضعیت تأهل و رفتارهای اجتماعی ا -تحلیل نشان داد که بین جنس، پايگاه اقتصادی جنتاي 

 محیطی، تأيید شد. رابطه معناداری وجود دارد و رابطه بین سرمايه فرهنگی )بعد نهادينه شده( و رفتارهای اجتماعی زيست

 محیطی، سرمايه فرهنگی، توسعه پايدار شهری، شهر شیراز رفتارهای اجتماعی زيستواژگان کلیدی: 

 JEL: Q01, N95, Q27, Z13 بندی طبقه

 

 

 

 

 

 
 evaghefi@ymail.comمسئول مکاتبات: ايران،  اصفهان، ،واحد دهاقاناسالمی  زادآدانشگاه ، دانشکده علوم انسانی، شناسی دکتری جامعه دانشجوی -*1

، ايراناصفهان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان ،علوم انسانی دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده -6
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 مقدمه -1

زيست است.  يکی از مسائل روز جهان، حفظ محی،

محیطی، آرامش و امنیت زندگی انسان  فاجعه زيست

کند. شهر به مثابه ارگانیسمی  و سالمتی را تهديد می

 است که چه از لحاظ کالبدی و زيستی و چه از لحاظ

تر  ای پیچیده و پیچیده فرهنگی و اجتماعی، در هر دوره

و به نقطه آرمانی خود يعنی تقويت ساختارهای شود  می

، ساختارهای فضای شهری يافته اجتماعی انتظامهمبستگی 

 گیری کالبدی متناسب با نیازهای زيستی شهر، و شکل

گردد. برای اين که پايداری شهری را با  تر می نزديک

پويايی کیفیت زندگی شهری گره بزنیم و فهم بهتری از 

فیت آن دريابیم بايد تعاريفی از سبک زندگی شهری و کی

ها و  توسعه، توسعه پايدار، توسعه پايدار شهری، شاخص

 های آن و مقوله پايداری شهری ارائه کنیم. ويژگی

 کنند تا عوامل مؤثر بر گرايش شناسان تالش می جامعه

 زيست را شناسايی کنند؛ زيرا با انسان در حفظ محی،

 هايی برای تغییر حل راه توان به ارائه شناخت اين عوامل می

رفتار مخرن و تشويق رفتارهای مثبت محیطی پرداخت. 

 رويه از انرژی در منازل، استفاده از انواع استفاده بی

تولیدات يک بار مصرف، استفاده از وسايل نقلیه شخصی، 

 ها، دفع مواد زايد به روش کش استفاده از انواع آفت

 یک نکردنآوری نامناسب و تفک غیربهداشتی، جمع

ها به منظور بازيافت و بسیاری از رفتارهای مخرن  زباله

محیطی ديگر، همگی نیاز به اتخاذ رفتار مثبت  زيست

واقعیت اين است که ريشه  .(8581، 1محیطی دارند )بارو

معاصر را بايد در محیطی زمان  های زيست اصلی بحران

جستجو کرد. به  زيست طبیعی نگاه و تفسیر بشر از محی،

 بینی شناسی و جهان بیان ديگر، مشکل اصلی، معرفت

(. در ساختارها نبايد از 8581آدمی است )محقق داماد، 

 شناسی فرهنگی، انسان غافل شد. بشر نیاز به تجديد جامعه

 شناسی، ترين توسعه جامعه شناخت و تجزيه دارد. مهم

زيست  محی، شناسی شناسی محی، به جامعه انتقال جامعه

 زيست از درون اولی به مطالعه جريانات محی، باشد که می

                                                           
1 - Barrow 

 پردازد و دومی شامل رواب، محیطی شناسی کهن می جامعه

 (.8581، امیری باشد )صالحی و اجتماعی می

 زيست و سالمت اجتماعی به بايد شراي، محی،

 د که باعث ارتقای سطح کلی سالمتنترتیبی بهبود ياب

 رای ارتقایهای یزم ب شرط شوند؛ بر اين اساس، پیش

، آرامش، سرپناه، تحصیل، غذا، درآمد»سالمت عبارتند از: 

 «اکوسیستم پايدار، منابع پايدار، برابری و عدالت اجتماعی

.(Duhl & Sanchez, 1999)  زيست،  محی،مديريت

های مختلفی؛ شامل  ای از مديريت فعالیت مجموعه

زيست،  زيست، حفاظت از محی، ريزی برای محی، برنامه

گذاری و اداره  زيست، قانون يابی وضعیت محی،ارز

 (.8531نژاد،  باشد )محرم می زيست محی،

زيست در رابطه با محی،  هدف نهايی حفاظت محی،

در  محیطی هاای زياست اجتماعی، توسعه و افزايش آگاهی

 محیطی در سطح جامعه و نیز تقويت فرهنگ زيست

 حوزهباشد. بر اين اساس در  سطوح مختلف اجرايی می

زيست پاک، فرهنگ، عنصر مهمی در ايجاد يک  محی،

رسد درک ماهیت رفتار  باشد. به نظر می شهر پايدار می

های فرد نسبت به آن موضوع  فرد، در گرو شناخت نگرش

محیطای افاراد،  های زياست ها و رفتاار است و بايد از نگرش

محیطی  عموماً نتايج حاصل از تحقیقات زيست .آگاهی يافت

متفاوت است و قابلیت تعمیم در  ،های مختلف ر کشورد

سطح جهانی را دارا نیستند؛ از اين رو نیاز به انجام تحقیقی 

 ،مستقل در داخل کشور و ارائه راهکار در اين زمینه

ديگر، پرداختن به مسأله رسد. از سوی  ضروری به نظر می

شناسی  از ديدگاه جامعه محیطی رفتارهای اجتمااعی زيست

زيست، امری نسبتاً جديد در ساطح جهاان است و  ی،مح

 دهد که تحقیقات در اياران نیاز اطالعات موجود نشان می

 کمی در اين زمینه صورت گرفته اسات.

 مسأله اصلی اين تحقیق، بررسی تأثیر سرمايه فرهنگی

محیطی و  )از بعد نهادينه( بر رفتارهاای اجتماعی زيست

باشد. هدف کلی  ر شیراز میپیامدهای ناشی از آن بر شه

 و اساسی اين تحقیق، بررسی تأثیر سرمايه فرهنگی )از

محیطی و از  بعد نهادينه( بر رفتارهای اجتماعی زيست

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
93

.2
.8

.4
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 21

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1393.2.8.4.1
https://iueam.ir/article-1-85-fa.html


 84 اـــــــــــــــــــــــــــ/ الهام واقفی، منصور حقیقتیان  محیطی ... تأثیر سرمايه فرهنگی بر رفتارهای اجتماعی زيستبررسی 

 محیطی اهداف فرعی آن، سنجش دانش و آگاهی زيست

 و بررسی رابطه بین متغیرهای جمعیتی و رفتارهای

 باشد. محیطی شهر شیراز می اجتماعی زيست

 

 شینه تحقیقپی -2

 های داخلي پژوهش

 شناسی جامعه»ای با عنوان  ( در مقاله8583ابراهیمی )

به نقش طبیعت در جامعه پرداخته و « محیطی زيست

شناسی، جامعه  مانند بسیاری از متفکران کالسیک جامعه

 داند؛ در عین ای دوگانه با طبیعت می مدرن را دارای رابطه

مدرن جامعه قابل با اين که بخشی از جهان طبیعی در ت

کننده وضعیت جامعه از  باشد و طبیعت را غالباً تعیین می

 باشد. می نظر جغرافیايی يا فرهنگ

 نامه دکتری خود به بررسی ( در پايان1118صالحی )

محیطی  ها و رفتارهاای زياست فاکتورهای اساسی نگرش

سال به باای  88نفری از افراد  211اساس نمونه  بر

ناطق شهری و روستايی ايران، پرداخته سااکن در م

گیرد که همه  است. وی براساس اين پژوهش نتیجه می

کاه خاود را به طبقه بای،  نظر از اين افراد جامعه، صرف

متوس، يا پايین جامعه متعلق بدانناد، هماواره ساعی در 

نمايند. همچنین  زياست و زنادگی خاود می حفظ محی،

 های مختلف تحصیلی که گروه در اين مطالعه، مشخص شد

داری از  محیطی، تفاوت معنی از حیاث رفتارهاای زياست

 دهند. خود نشان نمی

 پايداری»( در پژوهشی با عنوان 8588مثنوی )

 های اکولوژيکی: ضرورت بسترسازی مشترک شهری و نگرش

 های معاصر شهرسازی های تئوری ريشه «برای کاربرد نظريه

 های محیطی و در زمینه زيستهای  اساس بینش را بر

 اقتصادی مورد ارزيابی قرار داد تا بستر مناسبی -اجتماعی

برای درک بهتر و ارزشیابی و قضاوت آنها هنگامی که در 

کار   های محیطی به ريزی های شهرسازی و برنامه حوزه

 شوند را فراهم کرده باشد. گرفته می

ی ارزيابی راهبرد ،احتشامی و اکرامی در تحقیقی

های مقبول، برای  زيست را به عنوان يکی از روش محی،

اند که در  دستیابی به اهداف توسعه پايدار معرفی کرده

 محیطی رده، اثرات زيستاآن به طور منظم و گست

های مربوط به توسعه، مورد  ها و طرح ها، برنامه سیاست

ارزيابی قرار گرفته است. همچنین در اين تحقیق، ارزيابی 

ريزی،  مهم برنامهزيست به عنوان يک ابزار  محی، راهبردی

 گذاران قرار گرفته تا ريزان و سیاست در دسترس برنامه

که در نتیجه  محیطی اساس آن بتوانند اثرات بالقوه زيست بر

 های عمرانی پديدار ای و برنامه های توسعه اجرای طرح

 های منطقی جهت شوند را شناسايی کرده و گزينه می

 کاهش آنها را پیشنهاد نمايند )احتشامی وع يا ارف

 (.8538اکرامی، 

 ( در پژوهشی با عنوان8538ويسی و زرنديان )

 «زيست ارزيابی سطح آگاهی و دانش شهروندان از محی،»

به اين نکته اشاره دارند که دانش و آگاهی، اساس نگرش 

 .   هستندزيست  و رفتار برای تعاملی دوستانه با محی،

 خارجيهای  پژوهش

پارادايم »ای با عنوان  ( در مطالعه8338) 1ويدگن

باه بررسی « محی، و هنجارهاای شخاصی جديد زيست

 اهمیت نسبی معیارهای شخصی )احساس گناه و خجالت(

محیطای باا رفتارهای مسئوینه  و آگاهی از پیامدهای زيست

محیطی  محیطی در مقیاس پارادايم جديد زيست زيست

که بین احساس  بودايج حاکی از آن پرداخته است. نت

محیطای در مقاياسه  های ماسئوینه زياست گناه و رفتار

محیطی، ارتباط قوی وجود  باا آگاهی از پیامدهای زيست

و که بین احساس خجالت  دادها نشان  دارد. همچنین، يافته

ای وجاود نداشته است.   محیطای، رابطاه رفتارهاای زيست

سان، جناسیت کنناده  متغیرهای تعديلبر اين، بین  عالوه

ت محیطی و تمايل رفتاری، و تحصیالت با رفتارهای مثب

 .  نداشتای وجود  رابطه

 گیری ( برای بررسی و اندازه8328) 2یير دانالپ و ون

زيست و طبیعت، مقیاسی  نگرش عمومی نسبت به محی،

3 یامحیط د زيستاديام جااراداياپام ابا ن
(NEP) 

                                                           
1 - Widegen 

2 - Dunlap and Vanliere 

3 - New Environmental Paradigm 
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آيتم تشکیل شده بود که بعدها  81د که از کردنطراحی 

ه اد. اين مقیاس بر پاياتر ش آياتم رساید و کامل 83به 

 بندی شده بود. نتايج داناالپ و طبقه ،طیف لیکرت

 ،محیطی زيست داجديم ان پاراداياه همیابار پايیيار   ون

در ها  کرده تحصیل و ترها اين بود که جوانحاکی از 

تر و به  يینتحصیالت پاراد با ااف  ها، تر مقايسه با مسن

 محیطی بیشتری دارند. های زيست دغدغه ار،ک محافظه

 

 مباني نظری   -3

وم اجتماعی اپا در عل راومی ديامفه« سرمايه»واژه 

ها و سطوح تحلیل گوناگون برای فهم و  است که در حوزه

های اجتماعی به خدمت گرفته شده است  تبیین واقعیت

( اصطالح سرمايه ۰۲۲4) 1هايس  .(8581)فیلد، 

مثل  ؛را بازنمای جمع نیروهای غیراقتصادیفرهنگی 

های  گذاری خانوادگی، طبقه اجتماعی، سرمايهزمینه 

گوناگون و تعهدات نسبت به تعلیم و تربیت، منابع 

داند که بر موفقیت آکادمیک  مختلف و مانند آنها می

اصلی تئوری گذارد. تمرکز  )علمی يا تحصیلی( تأثیر می

است که فرهنگ از طريق سیستم سرمايه فرهنگی اين 

فرهنگ طبقه حاکم است، انتقال  آموزشی که بازتان

شود و نهايتاً موجب بازتولید همان  يافته و تشويق می

واژه سرمايه فرهنگی  2و فولکبرکس  .فرهنگ خواهد شد

پذير جوامع انسانی  انعطافهای  را برای اشاره به قابلیت

زيست و اصطالح آن به کار  پرداختن به محی، برای

سه منبع عمده سرمايه (. ۲۸۳۰برند )تراسبی،  می

خانوادگی، عبارتند از: پرورش  3فرهنگی از نظر بودريو

فرهنگی  آموزش رسمی و فرهنگ شغلی. انباشت سرمايه

 سبب بروز ،در افراد از طريق اين سه منبع

و کسانی که  هايی در دارندگان سرمايه فرهنگی تفاوت

(. بورديو 8583شود )جنکینز،  فاقد آن هستند، می

است که بازتولید فرهنگی )ناشی از آموزش( معتقد 

ساختار  ،هايی است که از آن طريق ترين راه مهم يکی از

                                                           
1 - Hayes 

2 - Brex and Volk 

3 - Bourdiuo 

 شود؛ فرد از طريق کارآموزی منظمی طبقاتی، بازتولید می

 اتدهد، نظام کاملی از افکار و ادراک که مدرسه سازمان می

آورد که در فهم فرهنگ  ناآگاهانه به دست میبه صورت را 

فکر،  پور و خوش کند )شارع خويش از آن استفاده می

8588.) 

 تواند به سه سرمايه فرهنگی می ،از نظر بورديو

يعنی به  ؛4افتهي شکل وجود داشته باشد: در حالت تجسم

 ی، در حالتاری و جسماکل خصائل ديرپای فکاش

ها،  به شکل کایهای فرهنگی )تصاوير کتان 5هيافت عینیت

آیت و غیره( که ردپا يا تحقق  ها، ادوات، ماشین نامه لغت

خره در ها و غیره است و باأل ها يا نقد اين نظريه نظريه

يافتگی که  ؛ يعنی شکلی از عینیت6حالت نهادينه شده

به طور بايد حسابش را جدا کرد؛ زيرا خواص اصلی خود را 

کننده  ضمانت ،سرمايه فرهنگی که بنا به فرض به کامل،

، شده نهادينه حالت(. 8584کند )بورديو،  می واگذارآن است، 

يابی سرمايه فرهنگی به شکل مدارک و مدارج  عینیت

آموزشی، يک راه خنثی کردن خواصی است که ناشی از 

با جسم فرد حد و مرز ، آن است که اين سرمايه متجسد

يابی چیزی است که موجب تفاوت  یتيکسان دارد. اين عن

میان سرمايه خودآموخته و سرمايه فرهنگی مستظهر به 

باشد و از نظر  مدارج آموزشی و امتیازات ضمانت شده می

(. 8584رسمی، مستقل از شخص حامل است )بورديو، 

اين حالت، نوعی رسمیت بخشیدن نهادی به سرمايه 

ای از  ونهفرهنگی است. مدارک تحصیلی و آکادمیک، نم

اين حالت است. احراز مدارک تحصیلی يا اعطای تمايز 

نهادی به سرمايه فرهنگی که در تملک يک فرد خاص 

آورد که صاحبان  گیرد، اين امکان را به وجود می قرار می

ها با هم مقايسه و حتی )با نشان دادن يکی  اين صالحیت

 طیمحی جتماعی زيسترفتار ا به جای ديگری( مبادله شوند.

های  یاروزه در بررسای است که اماز مفاهیام نوين

رح گرديده است. ادرن، مطامحیطی جواماع م زيست

                                                           
4 - Embeddable 

5 - Objectified 

6 - Organized 
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دهد که چهار سطح  ( نشان می8383) 1مطالعات سیرز

ابتدا بايد دانش فرد تغییار پیدا  ؛تغییر در فرد وجود دارد

کند )آموزش(، اين تغییر در دانش موجب تغییر نگرش و 

موجب تغییر رفتار فردی و تغییر رفتار  تغییر نگرش نیز

شود. بدين ترتیب  فردی موجب تغییر رفتار گروهی می

تغییر نگرش فرد نسبت به دانش فردی وی، باه زمان 

تواند بر رفتار  بیشتری نیاز دارد. تغییر در نگرش فرد می

وی و در نهايت بر رفتار گروهای )اجتمااعی و سازمانی( 

(. از جمله متغیرهای 8581یلی، وی تأثیر گذارد )اسماع

 بینی رفتار انسان، دانش فرد درباره مهم برای پیش

محیطی است. دانش، به منزله يک ضرورت  مسايل زيست

شود. در  ها قلمداد می آمیز فعالیت برای انجام موفقیت

واقع، دانش به مثابه ابزاری جهت چیره شدن بر موانع 

 ات غل،، به کارنظیر ناآگاهی يا اطالع ؛شناختی روان

شود. اگرچه دانش همیشه تأثیر مستقیم بر  گرفته می

کند که  های ديگری را تقويت می رفتار ندارد، اما مکانیسم

 (Frick et al., 2004).کند  تغییر رفتار را تسهیل می

زيست  تعدادی از کارشناسان، مشکالت موجود در محی،

زيرا دانند؛  زيست نمى کشور را در نقص قوانین محی،

 د کافى حامى سالمتامعتقدند قوانین موجود به ح

زيست  بخشی از مشکالت محی، و زيست هستند محی،

 (. 8581دانند )تراسبی،  را مردم می

ای از تحول است که جامعه را برای  توسعه، درجه

کند. به بیان  ها و اهداف خود هدايت می نیل به آرمان

های مردم  ششی است که کوفرايندسازمان ملل، توسعه، 

و دولت را برای بهبود اوضاع اجتماعی، اقتصادی و 

کند و مردم اين مناطق را  فرهنگی هر منطقه، متحد می

 ها را برای مشارکت در زندگی يک ملت ترکیب نموده و آن

سازد. شايد بتوان مفهوم توسعه  در پیشرفت ملی توانا می

ن، را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آ

شناخت اهمیت انسان و هدف نهايی توسعه را رفاه و 

 ها دانست؛ پس هدف اساسی، ايجاد خوشبختی انسان

طوینی، بخش برای مردم است تا از زندگی  محیطی توان

                                                           
1 - Sears 

و زاده  سالم، خالق و باکیفیت، برخوردار شوند )نصیری

 عنوان يک مفهوم توسعه شهری به (.8585، توتونچی

 معنی تغییرات در کاربری زمین و توان به فضايی را می

 سطوح تراکم جهت رفع نیازهای ساکنان شهری در زمینه

نقل، اوقات فراغت، غذا و غیره تعريف کرد  و مسکن، حمل

  های اجتماعی، ست که تمام جنبهنادای  يا توسعه

 ،برد. در نهايت را در شهر با هم پیش می غیرهاقتصادی و 

آينده نابع برای حال و پايدار شهری، نگهداری متوسعه 

کمترين  از طريق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن

توسعه . نظريه باشد پذير می منابع تجديدضايعات به 

زيست  محی، پايدار شهری، حاصل مباحثات طرفداران

 زيست محیطی به خصوص محی، درباره مسائل زيست

 به دنبال نظريه توسعه پايدار برای حمايتشهری است که 

ارائه شد. در اين نظريه، موضوع نگهداری  از منابع محیطی

از طريق استفاده بهینه از زمین  ،منابع برای حال و آينده

ناپذير،  و وارد کردن کمترين ضايعات به منابع تجديد

 مطرح است.

نظريه توسعه پايدار شهری، موضوعات جلوگیری از 

 کاهش ،ای زيست شهری و ناحیه های محی، آلودگی

ای و ملی، حمايت  ناحیه -های تولید محی، محلی فیتظر

آور و از بین بردن  حمايت از توسعه زيان عدم ،ها از بازيافت

کند. همچنین برای  شکاف میان فقیر و غنی را مطرح می

 اهمیت بسیاری ،ريزی برنامه به رسیدن به اين اهداف

زيست شهری، حمايت  ها بايد از محی، دهد و دولت می

 الگوی ،ای کنند. اين نظريه، پايداری شکل شهر هجانب همه

نقل در زمینه  و ها، الگوی مؤثر حمل ه گا پايداری سکونت

مراتب ناحیه شهری  سلسلهمصرف سوخت و نیز شهر را در 

 زيرا ايجاد شهر را فق، برای لذت ؛کند بررسی می

 توسعه پايدار، .(Scout, 2005)داند  شهرنشینان می

یازهای حال انسان را با توجه به ای است که ن توسعه

دارد توانايی نسل آينده در دريافت نیازهايش مد نظر 

(Report of the World Commision on Environment 

and Development: our Common Future, 1987). 

 در يک ديد اجمالی، مبنای نظری مفهوم پايداری

 شود: کاهش شامل اين موارد می ؛در شهر و ناحیه
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آلودگی، نگهداری منابع طبیعی، کاهش حجم ضايعات 

ها، کاهش انرژی مصرفی، افزايش  شهری، افزايش بازيافت

 بیش از حد جانداران مفید در شهر و روستا با ايجاد

 تمرکز جامعه جنگلی و درختان شهری و نواحی سبز، عدم

ها، افزايش تراکم متوس، در  شهری و کاهش پراکندگی

 های کوچک، کاهش فواصل هرهای شهری و ش حومه

در  ها کنارتباطی، ايجاد اشتغال محلی، توسعه متنوع مس

مراکز اشتغال، توسعه شهرهای کوچک برای کاهش اتکا 

 نقل و به شهرهای بزرگ، ساختار اجتماع متعادل، حمل

ای، مديريت ضايعات  عمومی و کاهش ترافیک جاده

ين طريق نشدنی و تهیه غذای پايدار محلی. از ا بازيافت

اتخاذ سیاست  ،با جايگزينی منابع و نوسازی آنها ،ًاوی

با  ،ثانیاً ،رود کاربری صحیح محافظت از زمین بای می

دهی فضا، ای و سامان ريزی شهری و ناحیه مهبه برناتوجه 

 (.8523شود )نصیری،  پايدار شهری حاصل میتوسعه 

 

 محیطي پارادايم جديد زيست

 که توس،(NEP)  طیمحی پارادايم جديد زيست

ابزار مناسبی را برای  ،یير مطرح شده است پ و وندانال

 کند و زيست فراهم می های مربوط به محی، سنجش نگرش

محیطی  توضیح رفتار زيست برایرچوبی ابه عنوان چ تواند می

 .(Dunlap & Vanliere, 1978)در نظر گرفته شود 

و  در اين تحقیق نیز متناسب با اهداف مورد نظر

 با توجه به شراي، جامعه آماری، از نظريه تلفیقی

محیطی  پارادايم جديد زيست سرمايه فرهنگی بورديو و

 استفاده شده است.

نشان داده  8مدل مفهومی تحقیق نیز در شکل 

 شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومي تحقیق -1شکل 

 های نگارندگان( منبع: )يافته   

 

 فرضیات تحقیق

 تأهلای )جنس، وضعیت  زمینه های بین متغیر -8

 رفتارهای اجتماعیو پايگاه اقتصادی و اجتماعی(  و

 داری وجود دارد. رابطه معنیمحیطی،  زيست

رفتارهای و بعد نهادينه( بین سرمايه فرهنگی ) -1

 داری وجود دارد. رابطه معنیمحیطی،  اجتماعی زيست

 

 روش تحقیق -4

است.  در اين مطالعه از روش پیمايش استفاده شده

آوری اطالعات که با طرح و  جمع :پیمايش عبارت است از

بینای ياا    نقشه و به عنوان راهنمای عمل توصیف يا پیش

به منظور تجزياه و تحلیال روابا، باین برخای متغیرهاا       

(. روش تحقیق حاضر باا  8582پذيرد )دواس،  صورت می

ی و باا اساتفاده از روش پیماايش باه انجاام      رويکرد کمّا 

 88نفار از افاراد باایی     583نمونه تحقیق رسیده است. 

هاای آن از طرياق    هسال ساکنان شهر شیراز هساتند. داد 

 محیطیتارهای اجتماعی زيسترف

 

 محیطیرفتار زيست

 محیطینگرش زيست

 محیطیدانش زيست

 سرمايه فرهنگی

 )بعد نهادينه (

 وضعیت تحصیلی

 ایهای زمینهمتغیر
 وضعیت تأهل

 جنس

 اجتماعی -پايگاه اقتصادی 
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پرسشنامه ساختاريافته، گردآوری شاده و باا اساتفاده از    

 تحلیل شدند.    و تجزيه  SPSS افزار نرم

 در دو سااطح SPSSافاازار  در اياان پااژوهش از ناارم

آماار  توصیفی و اساتنباطی اساتفاده گردياد. در قسامت     

استنباطی، با توجه به ماهیت و سطح سانجش متغیرهاا،   

های پیشرفته آماری؛ نظیر رگرسیون يک متغیاره   از روش

 گرفته، بهره پراکنشو تحلیل  t، آزمون متغیره و چند

دستیابی به پاياايی، ضاريب پاياايی     به منظورشده است. 

آلفای کرونباخ بین سرمايه فرهنگی و رفتارهای اجتماعی 

 بیاان  1حیطی محاسبه شد و نتايج آن در جدول م زيست

 شده است.

 

 محیطي رفتارهای اجتماعي زيستو بعد نهادينه( بین سرمايه فرهنگي )ضريب پايايي آزمون آلفای کرونباخ  -1جدول 

 ضريب پايايي آلفای کرونباخ  متغیرها

 27/0 سرمايه فرهنگی

 22/0 محیطی های اجتماعی زيست رفتار

 27/0 محیطی راي، زيستامکانات و ش

 57/0 محیطی دانش زيست

 00/0 محیطی نگرش زيست

 20/0 محیطی رفتارهای زيست

 27/0 اجتماعی-پايگاه اقتصادی

 های نگارندگان( منبع: )يافته        

 

 های تحقیق يافته-5

يافته، حداقل سن  از تعداد نمونه آماری اختصاص

میانگین سن باشد.  سال می 06سال و حداکثر آن  11

 درصد از 7/71سال است.  66پاسخگويان برابر با 

درصد آنان را زنان تشکیل  2/52پاسخگويان را مردان و 

 2/15از پاسخگويان را قوم فارس و  7/27دهند.  می

د ادرص 50 .دهند وم غیرفارس تشکیل میارا قآنان 

باشند.  درصد آنان متأهل می 75پاسخگويان، مجرد و از 

درصد دارای  6/65پاسخگويان شاغل  از میان کل

درصد دارای منزلت شغلی  7/50منزلت شغلی پايین، 

درصد نیز دارای منزلت شغلی بای  7/77متوس، و 

 1/57شاغل،  ،از پاسخگوياندرصد  0/51باشند.  می

 درصد دانشجو هستند. 6/10درصد بیکار و 

 آزمون فرضیات 

 محیطی شهر در مورد امکانات و شراي، زيست

نفر( امکانات و  151درصد از پاسخگويان ) 0/60 ،شیراز

 0/71محیطی شهر را در سطح پايین،  شراي، زيست

محیطی شهر را  ( امکانات و شراي، زيست115درصد )

نفر(  160د )ادرص 2/66سطح متوس، و در 

محیطی شهر را در سطح  شراي، زيست امکانات و

سخگويان اند. بدين ترتیب اکثر پا کرده بای ارزيابی

محیطی شهر را در سطح پايین  امکانات و شراي، زيست

 اند. ارزيابی نموده

محیطی از  توزيع پاسخگويان برحسب دانش زيست

نفر(  157) ،درصد از پاسخگويان 2/62اين قرار است: 

 6/50محیطی در سطح پايین،  از لحاظ دانش زيست

محیطی در  نفر( از لحاظ دانش زيست 177)درصد 

اظ انفر( از لح 27د )ادرص 77، و امتوس سطح

در سطح بای قرار دارند. به اين  ،محیطی زيست دانش

محیطی در  اکثر پاسخگويان از لحاظ دانش زيست ،ترتیب

 سطح متوس، قرار دارند.

محیطی  توزيع پاسخگويان برحسب نگرش زيست

 161درصد از پاسخگويان ) 65 که است به اين ترتیب

نفر(  122درصد ) 0/52،  ئوینهنگرش غیرمسدارای نفر( 
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نفر(  02درصد ) 5/12تا حدودی نگرش مسئوینه و 

محیطی دارند.  ای نسبت به مسائل زيست نگرش مسئوینه

ل ار پاسخگويان نسبت به مسائان ترتیب اکثابه اي

 ای دارند. نگرش حدوداً مسئوینه ،محیطی زيست

 در مورد توزيع پاسخگويان برحسب رفتارهای

ها حاکی از آن است که  محیطی، يافته زيست اجتماعی

نفر( دارای نگرش  120د از پاسخگويان )ادرص 65

( دارای 150درصد ) 1/62اند،  مسئوینه غیر

اجتماعی تا حدودی مسئوینه به مسائل  رفتارهای

نفر( نیز دارای  01درصد ) 1/12محیطی و  زيست

ای نسبت به مسائل  مسئوینه رفتارهای اجتماعی

شود  گونه که مشاهده می باشند. همان محیطی می زيست

محیطی،  بیشتر پاسخگويان نسبت به مسائل زيست

 مسئوینه دارند. رفتارهای غیر

محیطی  وضعیت جنس و رفتارهای اجتماعی زيست

 محیطی زيست اجتماعیرفتارهای  میانگینکه  دهد مینشان 

ی است، در حالی که میانگین رفتارها 0/2مردان برابر با 

باشد. بر  می 05/2محیطی زنان برابر با  اجتماعی زيست

 ارهایاه با زنان، رفتاردان در مقايسااين اساس م

 تری دارند. محیطی مسئوینه زيست

از اين قرار  وضعیت جنس و میزان سرمايه فرهنگی

  07/7: میانگین سرمايه فرهنگی مردان برابر با است

گی زنان برابر با است، در حالی که میانگین سرمايه فرهن

بنابراين زنان در مقايسه با مردان،  ؛باشد می 51/7

 سرمايه فرهنگی بایتری دارند.

د ادرص 7/10ها حاکی از آن است که  هايافت

درصد  1/77ديپلم،  درصد فوق 2/72پاسخگويان ديپلم، 

لیسانس و  درصد فوق 7/70دارای تحصیالت لیسانس، 

ری هستند. به اين درصد نیز دارای تحصیالت دکت 1/2

ترتیب بیشترين فراوانی مربوط به افراد دارای تحصیالت 

ح اديپلم و کمترين فراوانی مربوط به افراد با سط فوق

 باشد. تحصیالت دکتری می

میانگین سرمايه فرهنگی پاسخگويان دارای 

، پاسخگويان دارای 55/6تحصیالت ديپلم برابر با 

افراد دارای  ،70/7ديپلم برابر با  تحصیالت فوق

راد دارای ا، اف10/7ر با اانس برابالیستحصیالت 

راد او اف 20/2ر با اانس برابالیس فوق التاتحصی

باشد.  می 57/2ری برابر با ادکت التادارای تحصی

شود با افزايش تحصیالت بر  گونه که مالحظه می همان

 شود. میزان سرمايه فرهنگی افراد، افزوده می

 محیطی اعی زيستااجتم ارهایان رفتامیانگی

، 27/0پاسخگويان دارای تحصیالت ديپلم برابر با 

ديپلم برابر با  پاسخگويان دارای تحصیالت فوق

، 01/2افراد دارای تحصیالت لیسانس برابر با   ،16/0

و  21/2لیسانس برابر با  تحصیالت فوقافراد دارای 

باشد.  می 02/2تحصیالت دکتری برابر با  افراد دارای

شود با افزايش تحصیالت، بر  مالحظه میگونه که  انهم

 مسئوینه محیطی زيست اجتماعی میزان رفتارهای

 شود. می افزوده ،پاسخگويان

محیطی  وضعیت تأهل و رفتارهای اجتماعی زيست

پاسخگويان بیانگر اين است که میانگین رفتارهای 

است، در  62/2محیطی مجردان برابر با  اجتماعی زيست

 محیطی ه میانگین رفتارهای اجتماعی زيستحالی ک

طور که مالحظه  باشد؛ همان می 61/2ها برابر با  متأهل

ها رفتارهای  ها در مقايسه با مجرد شود متأهل می

 تری دارند. محیطی مسئوینه زيست

 آزمون فرضیات جزيي تحقیق

 متغیرهای جمعیت

بین جنس و رفتارهای اجتماعی  -ه اولافرضی

 فراد، رابطه معناداری وجود دارد.محیطی ا زيست

کرامر درباره  Vنتايج استفاده از آزمون خی دو و 

محیطی  رابطه بین جنس و رفتارهای اجتماعی زيست

 دهد که بین جنس و رفتارهای اجتماعی ان میانش

طور که مالحظه  محیطی، رابطه وجود دارد. همان زيست

 در بین محیطی مسئوینه شود رفتارهای زيست می

زنان  درصد است، در حالی اين آمار در مورد 76 مردان،

  (S=0/032)باشد. سطح معناداری  درصد می 0/17

که   V اما با توجه به مقدار ضريب مؤيد رابطه فوق است.
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 00ـــ/ الهام واقفی، منصور حقیقتیان محیطی با رويکرد توسعه پايدار شهری بررسی تأثیر سرمايه فرهنگی بر رفتارهای اجتماعی زيست

 .(6و  7)جداول  قوی نباشدرسد که اين رابطه چندان  باشد به نظر می می 76/0برابر 

 

 محیطي بر حسب جنس تتوزيع رفتارهای اجتماعي زيس-2جدول

 محیطي رفتارهای اجتماعي زيست

 جنس
 جمع مسئوالنه حدوداً مسئوالنه غیرمسئوالنه

 100 0/76 2/52 6/72 مرد

 100 0/17 0/70 2/60 زن

X                                                            های نگارندگان( منبع: )يافته
2
= 6/91                                   S=0/032       

V=/23                               S=0/032 کرامر 

 

 محیطي نتايج آزمون همبستگي بین جنس و رفتارهای اجتماعي زيست -3جدول

 سطح معناداری مقدار آزمون آزمون

X
2

 11/0 76/0 

V  76/0 76/0 کرامر 

 های نگارندگان( منبع: )يافته

 

 ضعیت تأهل و رفتارهای اجتماعیفرضیه دوم: بین و

 محیطی پاسخگويان، رابطه وجود دارد. زيست

 کرامر نشان Vنتايج استفاده از آزمون خی دو و 

دهد که بین وضعیت تأهل و رفتارهای اجتماعی  می

ه مالحظه رابطه وجود ندارد. همان طور ک ،محیطی زيست

دارای رفتار  ها درصد متأهل 7/11شود  می

باشند و اين آمار برای  محیطی می مسئوینه زيست

است، به اين معنا که تفاوت زيادی  0/71 افراد مجرد

متأهلین در رفتارهای اجتماعی و  هابین مجرد

 آن (. سطح معناداری5)جدول  محیطی وجود ندارد زيست

(S=0/17) (.7باشد )جدول  مؤيد گفته فوق می 

 

 حسب وضعیت تأهل محیطي بر توزيع رفتارهای اجتماعي زيست -4جدول 

 محیطي رفتارهای اجتماعي زيست 

  وضعیت تأهل
 غیرمسئوالنه

حدوداً 

 مسئوالنه
 جمع مسئوالنه

 100 7/11 1/77 1/75 متأهل

 100 0/71 0/50 2/61 مجرد

 های نگارندگان( منبع: )يافته     

 

 محیطي نتايج آزمون همبستگي بین وضعیت تأهل و رفتارهای اجتماعي زيست -5جدول 

 سطح معناداری مقدار آزمون آزمون

X
2 6/52 12/0 

V 12/0 01/0 کرامر 

 های نگارندگان( منبع: )يافته      
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 00ــــــــــــــــــــــــــــ واقفی، منصور حقیقتیان  / الهام... محیطی  بررسی تأثیر سرمايه فرهنگی بر رفتارهای اجتماعی زيست

 

 

 

 

 اقتصادی -متغیرهای اجتماعی

اجتماعی افراد و  -فرضیه سوم: بین پايگاه اقتصادی

محیطی پاسخگويان، رابطه  رفتارهای اجتماعی زيست

 معنادار وجود دارد.

 b های گاما و کندال انجام آزموننتايج حاصل از 

 درباره رابطه بین پايگاه اقتصادی اجتماعی افراد و رفتارهای

محیطی آنان، حاکی از آن است که بین  اجتماعی زيست

رابطه  ،محیطی پايگاه افراد و رفتارهای اجتماعی زيست

کسانی از بین شود  طور که مالحظه می وجود دارد. همان

درصد،  5/71تماعی پايین دارند اج -که پايگاه اقتصادی

مسئوینه دارند؛ در  محیطی غیر رفتارهای اجتماعی زيست

 اجتماعی -که در پايگاه اقتصادی افرادی يک از که هیچ حالی

مسئوینه  محیطی غیر رفتارهای زيست ؛بای قرار دارند

 درصد افرادی که در پايگاه 2/72ندارند، همچنین 

های مسئوینه  رفتار ؛ر دارنداجتماعی متوس، قرا -اقتصادی

درصد افراد متعلق  7/16دارند؛ در حالی که تنها 

اجتماعی پايین، رفتار  -پايگاه اقتصادی به

محیطی مسئوینه دارند که به نظر  زيست اجتماعی

(. مقدار 0تفاوت، معنادار باشد )جدول رسد اين  می

 ،درصد و سطح معناداری آن 67/0با  b ضريب کندال

 (.2)جدول ( S=0/001)ن مطلب است مؤيد اي

 

 اجتماعي -محیطي بر حسب پايگاه اقتصادی توزيع رفتارهای اجتماعي زيست -6جدول 

 محیطي رفتارهای اجتماعي زيست

 اجتماعي-پايگاه اقتصادی
 جمع مسئوالنه حدوداً مسئوالنه غیرمسئوالنه

 811 3/85 8/32 4/13 پايین

 811 2/18 5/51 1/48 متوسط 

 811 8/81 1/82 1/1 باال

 های نگارندگان( منبع: )يافته

 

 محیطي اجتماعي و رفتارهای اجتماعي زيست -نتايج آزمون همبستگي بین پايگاه اقتصادی -7جدول 

 سطح معناداری مقدار آزمون آزمون

 118/1 11/1 گاما

 b 53/1 118/1کندال

 های نگارندگان( منبع: )يافته

 

 ابعاد سرمايه فرهنگي

نهادينه سرمايه فرهنگي و رفتارهای اجتماعي  بعد

 محیطي زيست

فرضیه چهارم: بین سرمايه فرهنگی )بعد نهادينه( 

محیطی پاسخگويان، رابطه  و رفتارهای اجتماعی زيست

 معنادار وجود دارد.

 bهای گاما و کندال نتايج حاصل از انجام آزمون

 درباره رابطه بین سرمايه فرهنگی )بعد نهادينه( و

محیطی حاکی از آن است که  فتارهای اجتماعی زيستر

 راد و رفتارهای اجتماعیازان تحصیالت افابین می

طور که مالحظه  محیطی، رابطه وجود دارد. همان زيست

 5/72شود در بین کسانی که تحصیالت پايینی دارند  می

محیطی مسئوینه دارند،  درصد، رفتارهای اجتماعی زيست
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 1939ديريت شهری/ شماره هفتم، تابستان فصلنامه اقتصاد و مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  5

تحصیالت بای د افرادی که دارای درص 2/72در حالی که 

مسئوینه  محیطی باشند، رفتارهای اجتماعی زيست می

(. مقدار 2دارند که اين تفاوت، معنادار است )جدول 

معناداری درصد و سطح  67/0با برابر  bضريب کندال 

 .(3)جدول  (S=0/000) مؤيد اين مطلب است ،آن

(ي بر حسب تحصیالت )بعد نهادينه سرمايه فرهنگيمحیط توزيع رفتارهای اجتماعي زيست -8جدول 

 های نگارندگان( منبع: )يافته

 

 محیطي نتايج آزمون همبستگي بین تحصیالت )بعد نهادينه سرمايه فرهنگي( و رفتارهای اجتماعي زيست -9جدول 

 (های نگارندگان منبع: )يافته 

 

 

 محیطي ابعاد رفتارهای اجتماعي زيست

 محیطي ت و شرايط زيستسرمايه فرهنگي و امکانا

فرضیه پنجم: بین سرمايه فرهنگی و امکانات و 

 محیطی، رابطه معنادار وجود دارد. شراي، زيست

 bهای گاما و کندال نتايج حاصل از انجام آزمون

 درباره رابطه بین سرمايه فرهنگی و امکانات و شراي، 

وجود رابطه بین دو متغیر  محیطی شهر، بیانگر عدم زيست

درصد و  02/0با  bباشد. مقدار ضريب کندال  یفوق م

 (S=0/156)مؤيد گفته فوق است  ،سطح معناداری آن

 .(88و  81)جداول 

 

 محیطي بر حسب سرمايه فرهنگي توزيع امکانات و شرايط زيست -11جدول  

 های نگارندگان( منبع: )يافته   

 

 محیطي نتايج آزمون همبستگي بین سرمايه فرهنگي و امکانات و شرايط زيست-11جدول 

 سطح معناداری مقدار آزمون آزمون

 محیطي رفتارهای اجتماعي زيست

 تحصیالت 

 )بعد نهادينه سرمايه فرهنگي(

 جمع مسئوالنه حدوداً مسئوالنه غیرمسئوالنه

 100 5/72 7/57 5/72 پايین

 100 7/12 6/62 7/55 متوسط

 100 2/72 1/71 1/70 باال

 سطح معناداری مقدار آزمون آزمون

 000/0 50/0 گاما

 b 67/0 000/0کندال

 محیطي امکانات و شرايط زيست

 سرمايه فرهنگي
 جمع باال متوسط پايین

 100 1/77 7/61 2/10 پايین

 100 2/10 0/50 0/57 متوسط

 100 5/62 2/60 2/61 باال
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 170/0 -11/0 گاما

 b 02/0- 170/0کندال

 ندگان(های نگار منبع: )يافته    

 محیطي سرمايه فرهنگي و دانش زيست

 فرضیه ششم: بین سرمايه فرهنگی افراد و دانش

 محیطی آنان، رابطه معنادار وجود دارد. زيست

 b های گاما و کندال های حاصل از انجام آزمون يافته

محیطی  درباره رابطه بین سرمايه فرهنگی و دانش زيست

 ه فرهنگی افراد وبیانگر وجود رابطه بین سرماي ،افراد

 گونه که مالحظه باشد. همان محیطی آنان می دانش زيست

درصد افرادی که سرمايه فرهنگی بایيی  2/72شود  می

 در حالی که ،محیطی بایيی دارند دانش زيست ؛دارند

 ؛يک از افرادی که از سرمايه فرهنگی پايینی برخوردارند هیچ

(. مقدار 17محیطی بایيی ندارند )جدول  دانش زيست

درصد و سطح معناداری آن،  61/0با  bضريب کندال 

( S=0/000) باشد مؤيد وجود رابطه بین دو متغیر فوق می

 (.85)جدول 
 

 محیطي بر حسب سرمايه فرهنگي توزيع دانش زيست -12جدول 

 محیطي دانش زيست

 سرمايه فرهنگي
 جمع باال متوسط پايین

 100 0/0 6/07 2/62 پايین

 100 7/16 7/50 0/50 متوسط

 100 2/72 0/0 7/51 باال

 های نگارندگان( منبع: )يافته     

 

 محیطي نتايج آزمون همبستگي بین سرمايه فرهنگي و دانش زيست -13جدول 

 سطح معناداری مقدار آزمون آزمون

 000/0 50/0 گاما

 b 61/0 000/0کندال

 های نگارندگان( منبع: )يافته   

 

 محیطي و رفتارهای زيستسرمايه فرهنگي 

 فرضیه هفتم: بین سرمايه فرهنگی افراد و رفتارهای

 محیطی آنان، رابطه معنادار وجود دارد. زيست

 b های گاما و کندال های حاصل از انجام آزمون يافته

 محیطی درباره رابطه بین سرمايه فرهنگی و رفتارهای زيست

 فراد وافراد بیانگر وجود رابطه بین سرمايه فرهنگی ا

گونه که  باشد. همان محیطی آنان می رفتارهای زيست

درصد افرادی که سرمايه  7/02شود  مشاهده می

محیطی  فرهنگی پايینی دارند رفتارهای زيست

درصد افرادی  5/60غیرمسئوینه دارند، درحالی که تنها 

محیطی  بای دارند رفتارهای زيستکه سرمايه فرهنگی 

(. مقدار ضريب کندال 15ول مسئوینه دارند )جد غیر

b  سطح معناداری آن، مؤيد وجود  د وادرص 75/0با

باشد  رابطه نسبتاً قوی بین دو متغیر فوق می

(S=0/000 ) (.83)جدول 

 

 محیطي بر حسب  سرمايه فرهنگي توزيع رفتارهای زيست -14جدول 

 محیطي رفتارهای زيست

 سرمايه فرهنگي
 جمع مسئوالنه مسئوالنه  حدوداً مسئوالنه غیر
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 های نگارندگان( منبع: )يافته     

 محیطي نتايج آزمون همبستگي بین سرمايه فرهنگي و رفتارهای زيست -15جدول 

 سطح معناداری مقدار آزمون آزمون

 000/0 00/0 گاما

 b 57/0 000/0کندال

 های نگارندگان( منبع: )يافته    

 

 سرمايه فرهنگي و نگرش زيست محیطي

فرضیه هشتم: بین سرمايه فرهنگی افراد و نگرش 

 معنادار وجود دارد. محیطی آنان، رابطه زيست

 bهای گاما و کندال های حاصل از انجام آزمون يافته

محیطی  درباره رابطه بین سرمايه فرهنگی و نگرش زيست

بیانگر وجود رابطه بین سرمايه فرهنگی افراد و ، ادافر

 گونه که مالحظه باشد. همان محیطی آنان می نگرش زيست

درصد افرادی که سرمايه فرهنگی پايینی  7/02شود  می

محیطی ضعیفی دارند، درحالی که  نگرش زيست ؛دارند

درصد افرادی که سرمايه فرهنگی بای دارند،  7/72تنها 

(. 10محیطی ضعیف برخوردارند )جدول  از نگرش زيست

درصد و سطح معناداری  51/0با  bمقدار ضريب کندال 

آن مؤيد وجود رابطه نسبتاً قوی بین دو متغیر فوق 

 .(82)جدول  (S=0/000)باشد  می

 

 محیطي بر حسب سرمايه فرهنگي توزيع نگرش زيست -11جدول 

 محیطي نگرش زيست

 سرمايه فرهنگي
 معج قوی متوسط ضعیف

 100 0/0 2/67 7/02 پايین

 100 7/16 6/77 7/65 متوسط

 100 0/0 7/27 7/72 باال

 های نگارندگان( منبع: )يافته                

 

 محیطي نتايج آزمون همبستگي بین سرمايه فرهنگي و نگرش زيست -11جدول 

 سطح معناداری مقدار آزمون آزمون

 000/0 75/0 گاما

 b 51/0 000/0کندال

 های نگارندگان( منبع: )يافته                  

 

 آزمون فرضیه کلي تحقیق

بین سرمايه فرهنگی افراد و رفتارهای  فرضیه اصلی:

 محیطی آنان، رابطه معنادار وجود دارد. اجتماعی زيست

سرمايه  12اساس نتايج حاصل از جدول  بر

محیطی  فرهنگی افراد  بر نوع رفتارهای اجتماعی زيست

شود  گونه که مالحظه می گذارد؛ همان ان تأثیر میآن

 100 0/0 2/67 7/02 پايین

 100 7/65 0/11 2/75 متوسط

 100 2/11 2/72 5/60 باال
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افرادی که سرمايه فرهنگی بایيی دارند درصد  2/10

ای دارند،  محیطی مسئوینه اجتماعی زيست رفتارهای

درحالی که هیچ يک از افرادی که سرمايه فرهنگی 

باشند  پايینی دارند، از نگرش مسئوینه برخوردار نمی

درصد و  60/0با  bکندال (. مقدار ضريب 12)جدول 

مؤيد وجود رابطه بین دو متغیر فوق سطح معناداری آن، 

بدين ترتیب، سرمايه  (.83)جدول ( S=0/000)باشد  می

تواند رفتارهای  فرهنگی افراد تا حدود زيادی می

تحت تأثیر قرار دهد؛ محیطی آنان را  اجتماعی زيست

د با پايین میان افرا ای که سرمايه فرهنگی به گونه

و سرمايه  محیطی تر زيست رفتارهای غیرمسئوینه

 با رفتارهای اجتماعی ،فرهنگی بایی افراد

 همراه است. ،تر محیطی مسئوینه زيست

        

 محیطي برحسب سرمايه فرهنگي توزيع رفتارهای اجتماعي زيست -18جدول 

 های نگارندگان( منبع: )يافته

 

 محیطي نتايج آزمون همبستگي بین سرمايه فرهنگي و رفتارهای اجتماعي زيست -19جدول

 سطح معناداری مقدار آزمون آزمون

 000/0 57/0 گاما

 b 60/0 000/0ندالک

 های نگارندگان( منبع: )يافته        

 

 تحلیل رگرسیون بین متغیرهای تحقیق

ها در  داده در اين بخش به تحلیل چند متغیره

پردازيم. تحلیل رگرسیون به ما  قالب تحلیل رگرسیون می

دهد تا تغییرات متغیر وابسته را از طريق  اين امکان را می

متغیرهای  بینی و سهم هر يک از شمتغیرهای مستقل، پی

مستقل را در تبیین متغیر وابسته، تعیین نمايیم. در اين 

جا ابتدا به تحلیل رگرسیون ساده و سپس به تحلیل 

 پردازيم. رگرسیون چندمتغیره می

ابتدا با تحلیل رگرسیون ساده، تأثیر متغیر مستقل 

 )سرمايه فرهنگی( را بر روی متغیر وابسته )رفتارهای

دهیم. در  محیطی( مورد ارزيابی قرار می اجتماعی زيست

 ايم. نتايج به کمک گرفته ،زمان اين تحلیل، از روش هم

دهد که ضريب رگرسیون متغیر  دست آمده نشان می

باشد. ضريب رگرسیون  می 51/0سرمايه فرهنگی برابر با 

. ضريب است 61/0شده متغیر فوق برابر با  استاندارد

و ضريب  170/0مايه فرهنگی برابر با تعیین متغیر سر

باشد؛ بدين  می 172/0يافته نیز برابر با  تعیین تعديل

درصد  17معنا که متغیر سرمايه فرهنگی توانسته است 

ر وابسته يعنی رفتارهای ارات متغیاتغییاز 

نیز  Fمحیطی را تبیین کند. مقدار  زيستاجتماعی 

ح معناداری به دست آمده که دارای سط 27/71برابر با 

ضريب تعیین به دست  ،باشد. بر اين اساس می 000/0

 آمده نیز معنادار است.

 

 محیطي رفتارهای اجتماعي زيست

 سرمايه فرهنگي
 جمع مسئوالنه مسئوالنه حدوداً غیرمسئوالنه

 100 0/0 0/07 5/65 پايین

 100 1/72 6/60 0/57 متوسط

 100 2/10 0/77 6/61 باال
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 گیری و پیشنهاد نتیجه -1

 بین متغیرها رواب،در بخش آمار استنباطی، به بررسی 

و آزمون فرضیات جزيی و کلی تحقیق پرداخته شد. 

اجتماعی -رابطه بین جنس، وضعیت تأهل، پايگاه اقتصادی

شد. رابطه محیطی، معنادار  ی اجتماعی زيستو رفتارها

بین بعد نهادينه شده سرمايه فرهنگی و رفتارهای 

حاصل از  محیطی، تأيید شدند. نتايج اجتماعی زيست

 بین ه ارابط درباره b های گاما و کندال انجام آزمون

 سرمايه فرهنگی )بعد نهادينه( و رفتارهای اجتماعی

 زاناکه بین می ی از آن استامحیطی حاک زيست

 محیطی تحصیالت افراد و رفتارهای اجتماعی زيست

شود در بین  طور که مالحظه می رابطه وجود دارد. همان

درصد  5/72کسانی که تحصیالت پايینی دارند 

محیطی مسئوینه  رفتارهای اجتماعی زيست دارای

درصد افرادی که  2/72باشند، در حالی که  می

محیطی  رهای اجتماعی زيستتحصیالت بای دارند رفتا

معنادار است. مقدار  ،تفاوتمسئوینه دارند که اين 

درصد و سطح معناداری  67/0با  bضريب کندال 

تحلیل  (.S=0/000)آن، مؤيد اين مطلب است 

داد که يک واحد رگرسیون متغیرهای تحقیق نشان 

سرمايه فرهنگی،  انحراف استاندارد تغییر در متغیر

انحراف استاندارد در متغیر رفتارهای  53/1به اندازه 

 کند. می محیطی، تغییر ايجاد اجتماعی زيست

کنند  هايی عمل می خانواده و مدرسه، همچون قرارگاه

هايی که در هر دوره معین  ها و صالحیت که در آنها مهارت

شوند، از طريق کاربرد و تمرين، شکل  ضروری پنداشته می

ها  هايی هستند که در آن هگیرند و در عین حال قرارگا می

شود؛ يعنی خانواده و  قیمت اين صالحیت تعیین می

های مثبت يا منفی خود، عملکردها را  مدرسه، با پاداش

کنند؛ هرچه را که پذيرفتنی و مقبول است،  ارزشیابی می

نمايند و هرچه را که پذيرفتنی نیست، تضعیف  تقويت می

ش را محکوم به ارز های بی و منع کرده و طبع و قريحه

از کسب  ،کنند. کسب مهارت و توان فرهنگی نابودی می

گذاری فرهنگی  سرمايه« شم»نامحسوس و ناخودآگاه 

گذاری را بايد به دو  ناپذير است. سرمايه مطمئن، جدايی

گذاری اقتصادی و  يکی به معنای سرمايه درک کرد.معنا 

به معنای دلبستگی عاطفی مدنظر است. صاحبان  ديگری

 اند. سرمايه تحصیلی بای، سرمايه فرهنگی زيادی به ارث برده

 هنگام و نامحسوس که در جانبه و زود يادگیری همه

شود، از نخستین روزهای زندگی آغاز  خانواده عملی می

 يابد. ای گسترش می های مدرسه شود و با يادگیری می

 طبقه نه فق، مقصود اين است که يک طبقه يا پاره

، شود یت خود در رواب، تولید، تعريف میبراساس موقع

همچون شغل، درآمد يا حتی سطح  ؛هايی بلکه با شاخص

شود و براساس نسبت جنسی يا  تحصیلی، مشخص می

شود. پس از  توزيع معینی در مکان جغرافیايی تعريف می

 های توسعه پايدار ها و شاخص بررسی و مطالعه نظريه

پايدار بايد  شهری بدين نتیجه رسیديم که يک شهر

چارچون ارزشی و اخالقی را در خود متبلور کند. چنین 

هايی  ها و سیاست های مطلوبی، آثار اقدامات، فعالیت شهر

های اجتماعی،  های مختلف زندگی خصوصاً زمینه در زمینه

هايی بايد توجه  باشند. چنین شهر فرهنگی و اخالقی می

 وی معطوفهای معن های مادی به کیفیت خود را از کمیت

 های پايدار، تفکیک و جدايی فضايی بارزی نمايند. در شهر

ها،  های درآمدی وجود ندارد و کلیه افراد و گروه در گروه

به خدمات و تسهیالت اساسی، دسترسی آسان دارند و 

باشند. بنابراين مفهوم شهر  های برابر می دارای موقعیت

اين نکته بايد به  .پايدار، مفهومی بسیار ارزشمند است

توجه کرد که پايداری کامل و واقعی هرگز قابل وصول 

نیست؛ با اين حال نبايد انسان را از تالش برای حرکت 

به سوی پايداری باز دارد. شهری که حتی يک قدم در 

جهت پايداری بردارد بايد مورد تشويق و حمايت قرار 

سازی به عنوان ايده شهر پايدار که  گیرد. امروزه متراکم

زيست، از  تواند در کاهش مصرف انرژی و حفظ محی، یم

پايدار باشد در بین متخصصان عرصه اهداف اساسی توسعه 

باشد، اما آنچه حائز  و ... مطرح می سازی معماری و شهر

اهمیت است، میزان تحقق فشردگی در شراي، گوناگون 

 باشد که از آن جمله است که به يک شهر حاکم می
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اقلیمی، محیطی، فرهنگی، اقتصادی و توان به شراي،  می

 سازی سیاسی و حتی مقیاس شهر اشاره نمود. در واقع متراکم

ی پوياست اما برای فرايندبه عنوان کالبد شهر پايدار، 

ها و  سازی پايدار باشد بايد محدوديت اينکه هر متراکم

ها به طور کامل درک گردند و مورد توجه قرار  آستانه

ت بايد به اين نکته بسیار حائز اهمیت گیرند. اما در نهاي

اشاره کرد که انسان و تکنولوژی، روز به روز در حال 

پیشرفت هستند اما آنچه همواره ثابت است شراي، 

 باشد و همگان بايد تمام توان خود را برای محیطی می

کار گیرند و از  زيست و منافع طبیعی به حفظ محی،

 ،د و نور خورشیدپذير انرژی؛ همچون با منابع تجديد

های ما  حداکثر استفاده را داشته باشند. آنچه محی، شهر

 شناخت کند قبل از آنکه ناشی از عدم را تهديد می

فرهنگ و استفاده ناصحیح از حاصل  ،محیطی ما باشد

ها را  ای از ناپايداری محی، است و اين اصل، بخش عمده

 در توسعه باعث شده است. پس از بررسی و مطالعه

 های توسعه شهری، بدين نتیجه رسیديم که اخصش

طور کلی هدف از مطرح کردن مفهوم کیفیت زندگی  به

شهری، اصالح و تکامل مفهوم توسعه پايدار شهری بوده 

های اجتماعی در عرصه  است. همچنین اهمیت جنبه

های شهر  سازی به حدی است که يکی از ويژگی شهر

ایی زندگی، عنوان پايدار، پايداری اجتماعی و کیفیت ب

گرديد؛ به اين معنا که شهر پايدار به موازات توجه به 

محیطی بايد به مسائل اجتماعی، اقتصادی،  مسائل زيست

کالبدی و ارتباطی نیز توجه داشته باشد. در اين راستا 

 گردد: پیشنهاد می

های بعدی، دانش و اطالعات یزم  برای پژوهش -

 نسبت به رفتارهای های مثبات برای ايجااد نگارش

محیطی، شناسايی شده و ياک شااخص  اجتماعی زيست

جاامع و فراگیار در ايان زمیناه طراحی شود. نحوه رفتار 

ها در طبیعت بايد تغییر يابد. ايان  و روش زندگی انسان

ها نسبت به  امر بادون تغییار در شناخت انسان

 زيست، گردد. آموزش محی، زيست حاصل نمی محی،

 های هدف را درست کلیادی اسات و اگار گروهبحث 

 ای خود را به های ملی و منطقه شناسايی کنیم و اولويت

توان با حداقل هزينه، تحویت بزرگی  درستی دريابیم، می

محیطی افراد در جامعه  را از لحاظ نگرش و رفتار زيست

 ايجاد کرد.

محیطی که از  برای ايجاد شناخت و دانش زيست -

محیطی هستند،  ر بر رفتارهای مسئوینه زيستعوامل مؤث

زيست ارتقا  بايد شناخت و دانش مردم نسبت به محی،

های همگانی با استفاده از  يابد. اين امر از طريق آموزش

های آموزشی و  وسايل ارتباط جمعی و برگزاری کالس

بهتر است پذير است. لذا  محیطی امکان های زيست همايش

زيست،  از جمله سازمان محی، ،يستز متولیان امور محی،

زيست  های مرتب، با امور محی، شهرداری و ساير ارگان

 های های آموزشی و همايش دام به برگزاری کالسااق

 محیطی نمايند.  زيست

های تطبیقی بین ايران و ساير  انجام بررسی -

تواند برای شناسايی عوامل مؤثر بر رفتارهای  کشورها می

يست در سطح اجتماعی و برای ز محافظت از محی،

های حفاظت از  شناسايی عوامل مؤثر بر عملکرد سازمان

 ها در سطح کالن، مفید باشند.  زيست و دولت محی،

 

 منابع -1

 مجلهمحیطی،  شناسی زيست (. جامعه1621ابراهیمی، مهدی. )

 .127-127(، 6)11شناسی ايران،  جامعه

 کارگیری ابزار به(. 1611احتشامی، مجید، اکرامی، عطیه. )

زيست در مسیر توسعه  مديريتی ارزيابی راهبردی محی،

 .117-712(، 07)71 ،مجله راهبردپايدار، 

(. مواجهه با مشکالت و 1831اسالمی، غالمرضا. )

 .83نشريه صفه، شماره  زا، درون توسعه

بررسی نگرش (. 1620اسماعیلی، فرزانه. )

شهر آموزان سوم دبیرستان  دانش محیطی زيست

 ،کارشناسی، دانشکده علوم اجتماعی نامه ، پايانتهران

 دانشگاه تهران.

درآمدی بر نظريه فرهنگی معاصر، (. 1622اسمیت، فیلیپ. )

های فرهنگی،  ترجمه حسن پويان، تهران: دفتر پژوهش

777-770. 
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 مه مهرداد اندرودی، تهران: نشر کنگره.ترج
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