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 چکیده:
عواملی است که در خالل  کنش ر از  ست متأث هاي افراد در ارتباط با محیط زی

عی شدن در فرد ایجاد و تقویت می آن است که  اجتما شود. هدف اصلی پژوهش حاضر 
عی شدن، تجربیات و  ستی افراد در فرایند اجتما ر رفتارهاي زی علل اثرگذار ب

سئولیت یابند، هایی که در این زمینه می مهارت رند و نقش دانش و  هایی که می م پذی
سب می آموزش ک کنند، بررسی نماید. این پژوهش در جریان سال  آگاهی را که در روند 

شی انجام گرفته است. جامعه  1394-95تحصیلی  ز و به شیوه پیمای شگاه تبری در دان
ستند که  شگاه تبریز ه شجویان دان آن دان آنان به شیوه نم 302آماري  گیري  ونهنفر از 

د. یافته اي انتخاب شده طبقه شان می ان دگی  هاي پژوهش ن ک زن گین سب دهد که، میان
ستی در دامنه  ر با  133تا  52محیط زی راب شان می می 59/99ب ک  باشد که ن دهد سب

شجویان در حد زیادي قرار دارد. همچنین در میان ابعاد  ستی دان زندگی محیط زی
ستی، ب ک زندگی محیط زی شگانه سب عمومی، ش ستفاده از وسایل حمل و نقل  عد ا
گین محاسبه شده را شان  کمترین مقدار میان آزمون فرضیات نیز ن ج  شته است. نتای دا

ستی با متغیرهاي  دهد که رابطه مثبت و معنی می دگی محیط زی ک زن داري بین سی
عی و  سجام اجتما عی، ان عتماد اجتما آن شامل ا عی و ابعاد سه گانه  سرمایه اجتما

شا آن و نیز متغیر معرفت م عی و همچنین متغیر سرمایه فرهنگی و ابعاد  رکت اجتما
ستی به ک  محیط زی ج تحلیل رگرسیونی سب رد. نتای ستقل وجود دا عنوان متغیرهاي م

شان می ستی ن عی، معرفت محیط  زندگی محیط زی شارکت اجتما دهد که سه متغیر م
عینی سرمایه فرهنگی در کل حدود  ستی و بعد  دگی در 19زی ک زن صد تغییرات سب
ز را تبیین می شگاه تبری شجویان دان ستی دان  کنند. محیط زی

 

سبک زندگی محیط زیستی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، معرفت  کلیدي: مفاهیم
 محیطی، دانشجویان دانشگاه تبریز زیست

 s.soltani@urmia.ac.irشناسی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول)  ستادیار گروه جامعها 1
 fhajiloo@ymail.com استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران 2

                                                 



 94 99زمستان  ،2 شماره ،پانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

 مسأله یانب و دمهمق
رو حفظ زندگی ینیط زیست طبیعی دارد و از ابنیان زندگی انسان ریشه در مح

حیات «نویسد: می  Michael Cahillمستلزم حفظ محیط زیست است. در این خصوص
 ي شود به طبیعت وابسته است، محیط زیست طبیعی پایهها بیش از آنچه تصور میانسان

 :Cahill, 2002» (شودزندگی انسان است و حفظ آن موفقیتی براي انسان محسوب می
رسد که به معنی می Environفرانسوي  ي زیست به کلمه طاصطالح محی ي ). ریشه3

محیط زیست  ي ). واژهBarry, 1999:12» (باشدمی ناطراف، احاطه شدن و حصار کشید
اي کلی است و نیاز به تعریف دقیق دارد. گاهی محیط زیست را به مثابه محیط واژه

که در مواردي محیط  گیرند، در حالیشود در نظر میها نمیفیزیکی که شامل انسان
کنند شود، قلمداد میها، گیاهان و حیوانات را شامل میزیست را برابر با طبیعت که انسان

)Williams, 1988: 291.( 
دست انسان نباشد، محیط  ي در اغلب موارد به آن بخشی از محیط زیست که ساخته

الگوهاي رفتار  ن، معموالًع رفتار با آشود اما در بحث از محیط زیست و نوطبیعی اطالق می
و احساس مسئولیت نه تنها در برابر محیط طبیعی بلکه در خصوص محیط پیرامون انسان 

ویژه در گیرد. مسائل محیط زیست بهاعم از محیط مصنوع و طبیعی مورد بحث قرار می
مواردي که مرتبط با مصرف مستقیم منابع و اثرات آن بر محیط پیرامون است، مثل مصرف 

 نرژي، حمل و نقل و تولید پسماند اهمیت فراوانی دارد.ا
عنوان منبع ارزشمند له که طبیعت بهأهاي کنونی زندگی، انسان را از این مسشیوه

له رفتار و عملکرد او را به أحیات باید مورد محافظت قرار گیرد دچار غفلت کرده و این مس
شود. ه تخریب محیط زیست میالشعاع قرار داده که در نهایت منجر باي تحتگونه

هاي طبیعی متصل به یکدیگر کنیم سیستمی از مجموعهمحیطی که ما در آن زندگی می«
شود. ها با هم نادیده انگاشته میکه غالبًا پیچیدگی و ارتباطات درونی این مجموعه تاس

اي خاص جانوري یا کاشت نوعی گیاه در منطقه ي ساختن یک سد، پرورش یک گونه
تواند اجزا دیگر این سیستم را چنان دچار اختالل سازد که تعادل آنها بصورت  می

). به همین دلیل است که Fukuyama, 2004: 140اي تغییر یابد (بینی نشده پیش
تواند پیآمدهایی براي محیط زیست در پی ها میهاي اجتماعی و اقتصادي انسانفعالیت

جامعه باید از زمین حراست کند «این است که  داشته باشد که قابل تصور نیست. اصل بر
 ).Capra, 2007: 280» (نه این که دست به تخریب آن بزند
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ها، صنعت، ویژه در شهرها که مراکز تجمع جمعیت، ماشینامروزه زندگی انسان به
اي است که به سرعت باعث تغییر شکل طبیعت باشند به گونهها و تکنولوژي میساختمان

هایی همچون آلودگی هوا، آلودگی صوتی، رها همچنین به مرکز تجمع آلودگیشوند. شهمی
رو بررسی اند. از اینها تبدیل شدهقابل بازیافت یا صنعتی و حتی آلودگی آب هاي غیرزباله

و شناخت نقش عوامل اجتماعی در حفظ یا تخریب آن، به موضوع بسیار مهمی بدل شده 
زون مخاطرات و مشکالت محیط زیست در زندگی انسان است. با توجه به افزایش روز اف

هاي جدي محیط زیستی هاي نوینی نیاز است تا زندگی مردم را از آسیبمعاصر، رهیافت
سازي ها توجه به سبک زندگی و اصالح آن در جهت بهینهدور نگهدارد. یکی از این رهیافت

 رفتار یا رفتار مسئوالنه در قبال محیط زیست است. 
هاي اجتماعی و فعالیت افراد در سراسر زندگی به روش زندگی مردم، ارزشسبک 

 باشد. اساساًپذیري فرد و فرهنگ جامعه میجامعه ي دهندهشود که نشانزندگی اطالق می
هاي اجتماعی آنها سبک زندگی همان الگوهاي رفتاري، عادات افراد در زندگی و ارزش

ن، شرایط اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی افراد ثیر جنس، سأاست، این رفتارها تحت ت
ها و پذیرد. نگرشثیر میخصوص زندگی تأ از فهم و نگرش مردم در متفاوت است و غالباً

اصول زندگی فردي،  ي کننده و راهنمایی کنندههاي حاکم در یک جامعه تعیینارزش
انجام دادن آنها  ي رفتارهایی هستند کهفرهنگی و همه ي گروهی و پایه و اساس سرمایه
شود، فرهنگی منجر به ایجاد تمایالت پایدار در افراد می ي براي افراد مهم است. سرمایه
رسد افراد داراي تحصیالت فرهنگی است و لذا به نظر می ي تحصیالت نمودي از سرمایه

بیشتر توان شناخت باالتري در مورد موضوعات مهم اعم از اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی یا 
آنها را  ي فرهنگی افراد دغدغه ي این است که افزایش سرمایه محیط زیستی دارند. انتظار بر

رو دانش و آگاهی نسبت به لزوم در موضوع مخاطرات محیط زیست افزایش دهد از این
حفاظت از محیط زیست منجر به رعایت بیشتر الگوهاي زندگی سازگار با محیط زیست و 

 محیط زیستی شود. یا به عبارتی سبک زندگی 
اي از مفهوم عام سبک زندگی است که سبک زندگی محیط زیستی زیر مجموعه

ها و الگوهاي رفتاري دارد که از آسیب رساندن به محیط زیست اجتناب داللت بر کنش
 حد باالي سالمتی محیط زیست است.  ي کنندهورزند و تضمینمی

پذیري شده او در جریان زندگی لگوهاي اثر از دانش و مهارتهاي انسان متأکنش
و روشنفکر نسبت به سایر  هکردعنوان قشر جوان تحصیلاجتماعی است، دانشجویان به

هاي محیط زیستی قرار به ویژه آگاهیدر جریان دانش و اطالعات جدید،  ها بیشترگروه
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گیري و صمیمدرك، برخورد، ت ي هاي نسبتاً خوبی در زمینهرود از مهارتدارند و انتظار می
رفتار مسئوالنه در قبال محیط زیست برخوردار باشند. این همان معرفت محیط زیستی 
است که موجب شناخت افراد نسبت به اهمیت، ارزش و جایگاه محیط زیست، پیوند درونی 

هاي آن با مسائل اجتماعی و زندگی اقتصادي و ضرورت حفاظت از منابع طبیعی براي نسل
ت محیط زیستی بنیان ایجاد باورها و توجه به مسائل محیط زیست است، آینده است. معرف

افراد است.  ي پیامد این توجه آگاهی از مشکالت مرتبط به محیط پیرامون در زندگی روزانه
معرفت محیط زیستی نه تنها موجب بروز رفتارهاي مسئوالنه در قبال محیط زیست است 

اساس آن فرد آمادگی مشارکت در  شود که بربلکه تعمیق آن موجب پویایی فرهنگی می
 نماید. مستقیم براي حفاظت از منابع طبیعی را کسب می هاي غیرفعالیت

اي از دوستان و روابط اجتماعی، در معرض اشراف و گسترده ي دانشجویان با شبکه
آنها از این است که آگاهی  ، انتظار بردهاي مختلف قرار دارنانتقال اطالعات جدید در زمینه

مخاطرات زیستی ناشی از رفتارهاي نادرست نسبت به محیط پیرامون و وقوف به ضرورت 
حفاظت از منابع طبیعی، اهتمام دانشجویان را به رعایت سبک زندگی محیط زیستی 

در بیشتر کند. پژوهش حاضر قصد دارد تا با بررسی عوامل مرتبط با رفتارهاي دانشجویان 
ثیر این عوامل را در ایجاد و بروز رفتارهاي محیط یستی، تأقالب سبک زندگی محیط ز

 زیستی بررسی نماید.
ها و ها، تصمیماگر محیط زیست براي افراد مهم و محور عمل قرارگیرد، انتخاب

یابد و به ویژه الگوهاي مصرف خود هاي آنها در زندگی با محیط زیست سازگاري میکنش
نند از آسیب رساندن به محیط زیست پرهیز نمایند. دهندکه بتوااي شکل میرا به گونه

ضرورت موضوع در این است که شهروندان نیاز دارند براي کنترل رفتارهاي خود، اثرات 
هاي آسیب ههایشان بر محیط زیست را بشناسند و مطابق با اصولی رفتار کنند کفعالیت

بوم می گسترده از زیستهر شهري نیاز دارد که فه«محیط زیستی را به حداقل برساند، 
 :Haughton & Hunter, 1994» (هاي دیگر بدست آوردبومخود و روابط با زیست

112.( 
محیط زیستی در سطح خرد و فردي راهی براي شناسایی  یسبک زندگ بررسی

باشد و براي شناخت الگوهاي رفتاري جمعی که در یک جامعه مبناي عمل افراد است، می
اصلی این کار  ي شود. انگیزهبا محیط زیست یک ضرورت محسوب میتعامل مردم  ي نحوه

ثر بر رفتارهاي محیط زیستی آن است که با فهم علل اثرگذار بر ؤدر بررسی عوامل م
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ثیرگذاري و تغییر نگرش و متعاقب آن ایجاد رفتار مسئوالنه أهاي ترفتارهاي افراد بتوان راه
 .ریزي نموددر قبال محیط زیست را برنامه

دانشگاه تبریز هر سال تعداد زیادي دانشجو از نقاط مختلف کشور را در مقاطع 
هاي گوناگون، ها و خرده فرهنگتوجه به رواج فرهنگ کند و بامختلف تحصیلی جذب می

تواند بستري مناسب براي بررسی ها، و نگرش محیط زیستی متفاوت بین آنها میارزش
تواند با موضوع تحقیق باشد، انجام پژوهش حاضر می عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با

ویژه شناخت الگوي مصرف افراد، تصویر روشنی از عوامل مرتبط بررسی سبک زندگی و به
ثر بر معرفت محیط زیستی ؤهاي متوان آموزشبر رفتار آن را ارائه نماید. به این ترتیب می

مصرف و سبک زندگی آنها را اجتماعی در جهت اصالح الگوي  ي براي هدایت سرمایه
عنوان نسلی هاي صحیح رفتار محیط زیستی دانشجویان، بهتدارك دید و براي ترویج شیوه

 ریزي کرد.که آینده متعلق به آنها است برنامه
 

 مبانی نظري پژوهش
 ي ویژه در دورهجامعه با محیط زیست، به ي هاي متفاوتی در خصوص رابطهنظریه

عنوان مثال گیدنز شناسی مطرح شده است. بهاي نوین جامعهمعاصر و در رویکرده
کند که شهرنشینی مدرن را عامل مهم تخریب محیط زیست محسوب کرده و بیان می

گیرد که تفاوت زیادي با اصول بنا اساس اصول خاصی سامان می شهرنشینی مدرن بر«
 ,Giddens» (داردتر از آن هاي پیششدن شهرهاي پیشامدرن از بطن روستاهاي دوره

اي رشد شدن همراه با گسترش شهرنشینی به اندازه). به اعتقاد او صنعتی399 :2009
ها را از طبیعت دور ساخته است و آنها را در محیط ساخته دست کرده است که انسان

پیشرفت نیروهاي تولیدي در بطن خود ظرفیت تخریبی « خود، محبوس کرده است
 ت مادي داشته است.عظیمی در خصوص محیط زیس

و همکاران در جوامع کنونی بیشتر جمعیت در شهرها  .Gregory & et. alبه اعتقاد 
هاي شهرنشینی است فعالیت ي کنند، لذا بیشتر مسایل محیط زیستی در نتیجهزندگی می

)Gregory & et. al., 2009:143 .( نوع زندگی شهري وجوه اشتراك مهمی با
رو زندگی شهري نقش )، از اینBarry, 1999: 96ایی دارد (گرداري و صنعت سرمایه

 مهمی در تخریب محیط زیست دارد.
هایی هاي انسانی است، فعالیتبیشتر اثرات مخرب بر محیط زیست، محصول فعالیت

 دهند. گرها، کار، تفریحات، قدرت و یادگیري اجتماعی رخ میباورها، سنت ي که در نتیجه
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ها راجع به محیط زیست دارند و اثراتی که بر آن و مقاصدي که انسانچه گاهی بین باورها 
مستقیم روش  ي گذارند، تفاوت وجود دارد، اما در هر حال اثر بر محیط پیرامون نتیجهمی

 زندگی است.  ي و شیوه
گیري معاصر تغییر در پارادایم مربوط به جهت ي ترین چالش پیش روي جامعه بزرگ

کنند. این تغییر نیازمند ه مردم در تعامل با محیط زیست اتخاذ میهایی است کو تصمیم
ها است که تالش فراوان بوم توجه به معرفت و آموزش گسترده در این زمینه است. سال

شدن و تغییر وضعیت شناسان براي مقابله با مخاطرات وکاهش اثرات منفی ناشی از صنعتی
متقابل انسان با محیط  ي حیطی پیامد رابطهحاکم بدون نتیجه مانده است. چون مسائل م

کنش و رفتار انسان است باید براي ایجاد تغییر در این زمینه  ي پیرامون و نتیجه
 مطلوب صورت بگیرد. ي گذاري براي آیندهایی براي شناخت وضعیت فعلی و هدفه تالش

ت طبیعت از آنجا که هر واحد انسانی اعم از فرد، شهر و کشور از تولیدات و خدما
ثیر برابر با مقدار گذارد. میزان این تأکند بر محیط اطراف خود تأثیر میاستفاده می

برداري قرار وم زندگی اشغال کرده و مورد بهرهطبیعتی است که این واحدها براي تدا
ثیر آنها أهاي زندگی مردم در نقاط مختلف جهان متفاوت است تاز آنجا که شیوه .دهند می

 رامون نیز متفاوت و تابع سبک زندگی آنها است.بر محیط پی
موقعیت شدن در طول زندگی، گیري سبک زندگی تابع شرایط زندگی، اجتماعیشکل

شود.  هاي فرهنگی رشد افراد است و به تمایز بین آنها منجر میاقتصادي، اجتماعی و زمینه
اعی مردم هر جامعه هاي اجتم توان گفت سبک زندگی، بازتاب کامل ارزشطوري که میبه

پردازد این محیط زیست به آن می شناسیترین موضوعاتی که جامعهاست. یکی از مهم
در قبال حفظ محیط زیست و ص اشخاعملکردهاي فرهنگی چگونه بر رفتار  است که

 ثیر می گذارند. أتگیري سبک زندگی محیط زیستی  شکل
براي تبیین این مسائل مطرح پردازان اجتماعی هاي متفاوتی از سوي نظریهنگرش

عنوان مبانی نظري این تحقیق به شرح زیر ت، از این مجموعه برخی نظریات بهشده اس
 گیرد. مورد بحث قرار می

 
ستی - ک زندگی محیط زی  سب

دهند، طوري که این رفتارها  یانجام م را برگزیده واز رفتارها  يا د مجموعهافرا یوقت
از آنجا که رفتار  .گیرد یشکل م آنها یسبک زندگ آید،می ربراي آنها به صورت روزمره د

ثیر نگرش، جنس، سن، شرایط اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی آنها است، در أافراد تحت ت
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ها و الگوهاي رفتار ایشان در زندگی با محیط زیست سازگار باشد، سبک صورتی که انتخاب
 آید.زندگی محیط زیستی به وجود می

شود که با اجتناب از آسیب زدن به اي گفته مییط زیستی به شیوهسبک زندگی مح
حد باالي  ي کنندهمحیط زیست و جلوگیري از ایجاد مشکالت محیط زیستی، تضمین

الگوهایی از رفتار است که با  ي سالمت محیط زیست باشد. این سبک زندگی دربردارنده
). این نوع Capra, 2007: 287( سازندزیست بوم هماهنگ بوده و چرخه آن را مختل نمی

انرژي،  ي سبک زندگی داللت به تولید و مصرف کاالهاي هماهنگ با طبیعت، مصرف بهینه
مضر براي طبیعت و رفتارهاي دیگري  غیر ي کاهش تولید زباله، استفاده از مواد شوینده

دوستانه  بوم به ارتباطیدارد که براي محیط زیست مضر نباشند و ارتباط انسان با زیست
. شوندمحیط زیستی محسوب می یسبک زندگ يها شاخص ییرفتارها تبدیل شود. چنین

طوري که این رفتارها به دهند،  یانجام م را برگزیده ورفتارها  یناز ا يا د مجموعهافرا یوقت
شکل  محیط زیستی یسبک زندگ آید،آنها درمی ي عنوان بخشی از وظایف روزمره

 .گیرد یم
زندگی، توجه وافر به مفاهیمی مثل فضاي محیط زیستی، مصرف سبز و در این سبک 
ـ مثل  تصمیمات ما در زندگی روزمره«شناختی به این معنی است که: کاهش ردپاي بوم

ـ به اندیشیدن  ها چه کنیمکه چه بخوریم و چه بپوشیم، چگونه سفر کنیم و با زبالهاین
کید دارد که ما در این دنیا تنها ه این نکته تأیستی آن نیاز و بپیامدهاي محیط ز ي بارهدر

 ,Smith» (زندگی خود را بر سایر موجودات در نظر بگیریم ي نیستیم و باید اثر شیوه
1998 .( 

در صورتی که انتخاب الگوهاي مصرف، تولید و توزیع توسط افراد جامعه بدون توجه 
کند بلکه ط زیست وارد میهاي جدي به محیبه شرایط محیطی شکل گیرد، نه تنها آسیب

سازد. یعنی چنین سبک زندگی، هاي جسمی و روحی میدر نهایت خود آنها را دچار آسیب
هاي انسانی را نیز شود بلکه امراض و بیمارينه تنها منجر به تخریب محیط زیست می

زدن هم  کند. وجود ارتباط دوسویه بین رفتارهاي انسانی با ایجاد تغییرات و برتشدید می
مندي از سالمت کند که براي تداوم بقا، بهرهیید میأتعادل در طبیعت، این واقعیت را ت

ویژه ثیرات منفی بر محیط زیست، دقت در رفتار با محیط زیست و بهأکامل و کاهش ت
 هاي مصرف ضروري است. دقت در میزان، نوع و شیوه

 
 



 100 99زمستان  ،2 شماره ،پانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

ستی -  نگرش محیط زی
یستی افراد جامعه، بستگی زیادي به فهم نگرش بینی رفتارهاي محیط زدرك و پیش

ترین آنها از موضوع محیط زیست و روابط متقابل انسان با محیط پیرامون خود دارد. مهم
مطرح شده است و داللت بر  Azjen & Fishbein مطرح در باب نگرش، توسط ي نظریه

ها و چگونگی انتخاب این دارد که رفتارها همواره داراي نیت و هدف هستند. این نظریه بر
 کند.هاي خاص تمرکز میهاي افراد در موقعیتگیريتصمیم

زیست مقیاسی را ایجاد نموده و بسط  شناسان محیطمیالدي، جامعه 1970 ي از دهه
بینی گیري و پیشعنوان معیاري براي اندازهدادند که نگرش افراد به محیط زیست را به

ترین و . قدیمی)Stets & Biga, 2003(گیرد رفتارهاي محیط زیستی در نظر می
میالدي مطرح شد، بر پیشرفت خطی دانش  70 ي ترین مدل در این زمینه که در دهه ساده

محیط زیستی به آگاهی، مالحظات یا نگرش محیط زیستی و در نهایت رفتار محیط 
زیست، مسایلی همچون حفاظت از حیات وحش،  زیستی اشاره دارد. نگرش به محیط

ها، جانوران بومی، حفظ منابع طبیعی و تالش براي حل مسایل محیط گیاهان، جنگل
هایی نیز وجود دارد که نگرش را در کنار کند. مدلزیستی در سطح کالن را مطرح می

داند ثیر بر رفتار میشخصیتی، مهارت و انگیزه داراي تأ هنجارها، باورها، دانش، عوامل
)Kollmuss & Agyeman, 2002(. 

به پیامدهاي حاصل از  & Catton Dunlapشناسانی همچون در همین دوره جامعه
نگرش جدایی انسان از طبیعت اشاره کردند. آنها معتقدند رویکرد جدایی انسان از طبیعت 

 ي هاي برتر، جدا و مستثنی از بقیهگونه ها به دلیل داشتن فرهنگ،که مدعی است انسان
 ي شود. چهار فرض عمدهد رفتارهاي مخرب محیط زیست میبه ایجا طبیعت هستند، منجر

 مبناي نظریات رویکرد جدایی انسان از طبیعت است: ،زیر
هاي حیات شان، آنها را از دیگر گونهها معتقدند میراث فرهنگی و ژنتیکیانسان .1

 متفاوت کرده است.
ناوري جمله ف ثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی ازأفعالیت و زندگی انسانی تحت ت .2

 شود.تعیین می
محیط زیست انسانی بستر فرهنگی و اجتماعی دارد و محیط طبیعی در برابر آن  .3

 براي انسان بسیار گسترده و مبهم است.
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هاي فناورانه و اجتماعی چون فرهنگ و نوآوري حالت انباشتی دارند، پیشرفت .4
 Humphreyزند (مسایل را قابل حل سا ي توانند همهنامحدود هستند و در طی زمان می

& et. al., 2002: 25.( 
کنند. به دنلپ و کاتن، چنین ادعایی را، جبرگرایی اجتماعی، خوانده و آن را رد می

مستقیم بازخوردهاي اکوسیستم  ثیر مستقیم یا غیرها تحت تأي ایشان، انسان عقیده
 ي سلطه ناپذیر از حیات است.انسانی جزیی جدایی ي جامعه«هستند. کاتن معتقد است 

). Catton, 1982: 10» (شودتخریبی آنها می ـ اجتماعات انسانی بر طبیعت منجر به خود
رویه وابسته شده است و نااندیشیده و بی ي اي پیچیده، به استفادهانسان با ساخت جامعه
 انگیز تخریب طبیعت را رقم زده است. موفقیت او داستان غم

ومی جدید، که ابتدا افکاري در کسوت بنگرش جدید موسوم به رویکرد زیست
محور و بیشتر بوم محور است. کند که کمتر انساندانشگاهی بود، از رهیافتی حمایت می

گیرد هاي ساکن در روي زمین در نظر میها را فقط یک نوع از گونهبدین معنی که انسان
)Hannigan, 1995: 18ست:). این پاردایم نیز بر چهار فرض عمده استوار ا 

هاي متقابل با هاي موجودات زنده و داراي وابستگیاي در بین گونهها گونهانسان .1
 هاي استثنایی دارند.اکوسیستم جهانی هستند اما ویژگی

حیات  ي اي پیچیده از علل، اثرات و بازخوردهاي شبکهها حلقهزندگی انسان .2
یعی نیز ت بلکه از محیط طبثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی استنها تحت تأاست بنابراین نه

مدهایی ناخواسته داشته اهاي هدفمند انسانی ممکن است پیپذیرد، الجرم فعالیتثیر میتأ
 باشد.

حال محیط،  عین زندگی انسان به محیط طبیعی وابسته است، در .3
 کند.هایی را بر آن اعمال می محدودیت

ها را ممکن ودیتهر چند ابتکارات انسانی یا قدرت مشتق از آن، گذر از محد .4
 ,.Humphrey & et. alسازد اما به هیچ وجه نباید قوانین اکولوژیکی را نقض کند (می

2002: 25 .( 
این ترتیب دیدگاه نوینی در مطالعات اجتماعی به وجود آمد که متغیرهاي محیط  به

 انداز جدیدي را براي بررسی رفتار وزیستی را در تحقیقات اجتماعی وارد کرد و چشم
 نگرش انسان نسبت به محیط زیست تدارك دید.

کید بر نگرش ابزاري، تکنیکی و دستکاري أنیز مبتنی بر ت Habermas موضع اساسی
رحم طبیعت عنوان ویژگی مسلم یا واقعیت بیجهان زیست توسط انسان است که به
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یکی و ها به صورت ژنتشود. از نظر هابرماس انسانهاي انسانی در نظر گرفته می گونه
باشند. وي معتقد تکاملی مستعد داشتن دیدگاه ابزاري نسبت به محیط زیست طبیعی می

جوامع انسانی را با استثمار و استفاده ابزاري از  ياست که روشنگري، پیشرفت و توسعه
  ).Barry, 1999: 88(محیط زیست طبیعی عجین کرده است 

 
آن با رفتار محیط زی - ع سرمایه و ارتباط   ستیانوا

ترین مفاهیم اقتصادي است که براي توصیف منابع و اصطالح سرمایه یکی از مهم
شوند. علیرغم اینکه در گذاري میرود که براي ایجاد درآمد سرمایههایی به کار میدارایی

اقتصادي و پولی آن مد نظر  ي ابتدا این مفهوم توسط اقتصاددانان مطرح شده و تنها جنبه
شناسان مطرح و هاي اخیر اشکال دیگري از سرمایه توسط جامعهدهه گرفت، درقرار می

 مورد مداقه قرار گرفته است.
به تعریف اشکال مختلف و   Coleman, Bourdieu, Putnamدانشمندانی نظیر

اجتماعی بیشتر  ي اجتماعی در این زمینه پرداختند. در ابتدا، مفهوم سرمایه ي تعیین حوزه
اجتماعی در مقابل  ي کار رفته و سعی شده سرمایهدگی اجتماعی بهبراي تبیین مشکالت زن

بنابراین همواره به  ؛این مشکالت مثل (جرم، جنایت، مشکالت آموزشی و ...) قرار بگیرد
طور کلی در این مرحله مفاهیم و ي اجتماعی پرداخته شده است. به تقویت سرمایه

 ي عنوان راه حلی براي مشکالت پیچیدهتماعی بهاج ي پردازي حول موضوع سرمایه نظریه
هاي بعد این مفهوم به یکی از موضوعات مهم در بطن ساختار اجتماعی بوده است. در سال

 عنوان مجموعه روابط متقابل عناصراجتماعی به اجتماعی تبدیل شد. ساختار
ذهن تواند کلیت آن اجتماع و گروه انسانی را در هر گروه اجتماعی می ي دهنده تشکیل

انسان متبادر سازد. وجود روابط بین اجزاء سازنده چه در میان افراد و چه در میان 
عنوان عامل تسهیل روابط و ي اجتماعی به هاي انسانی باعث شد که مفهوم سرمایه گروه

 هنجارهاي اجتماعی مطرح شود. 
تصادي، اق ي از: سرمایه گوید که عبارتندنوع سرمایه سخن می بوردیو از وجود چهار

 فرهنگی. ي نمادین و سرمایه ي اجتماعی، سرمایه ي سرمایه
ها است. این سرمایه شامل درآمد پولی و سایر منابع مالی و دارایی اقتصادي: ي سرمایه

اجتماعی:  ي هاي مالی و حقوق مالی افراد اشاره دارد. سرمایهبه موقعیت اقتصادي و تضمین
هاي ت که کنشگران از طریق عضویت در شبکهاي اسبالقوه مجموع منافع بالفعل و

اجتماعی افراد از حضور و تداوم  ي آورند. سرمایهها به دست میاجتماعی و سازمان
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 ي صورتی که افراد به نحوي از این شبکه آید، درحضورشان در این شبکه روابط حاصل می
ین ارتباطات نیز مزایاي مادي و معنوي ا روابط خارج شده یا به حاشیه رانده شوند از

سرمایه است که با  نمادین: به تعریف بوردیو شکل دیگري از ي شوند. سرمایهمحروم می
اشکال دیگر  داشتن سطوح و اختیار نمادها جهت مشروعیت بخشیدن به در استفاده از

شهرت،  سرمایه مواردي نظیر: محبوبیت اجتماعی، رود. این شکل ازسرمایه به کار می
 ). Salehi Pourmehr, 2007( ، حیثیت و شرف را شامل می شوداعتبار، آبرو

مفهومی است که براي تحلیل اثرات فرهنگ بر نظام طبقاتی و  فرهنگی: ي سرمایه
کار رفته است تا نقش نظام آموزشی و ارتباط بین عمل و ساختار اجتماعی به

دین بین طبقات بررسی شدن خانواده بر بازتولید ساختار روابط قدرت و روابط نما اجتماعی
رسمی براي بررسی  فرهنگی یک استاندارد آکادمیک غیر ي از نظر بوردیو، سرمایه شود.

نگرش طبقاتی، مبنایی براي انتخاب اجتماعی و منبعی براي قدرت است که بصورت 
 ). Lamont and Lareau, 1988: 156نامحسوس در موقعیت طبقاتی فرد نهفته است (

اجتماعی در درون نظام و ساختار اجتماعی معتقد است  ي ادن سرمایهبوردیو با قرار د
کنند به منافع اجتماعی و بکارگیري آن، افراد یا طبقات، سعی می ي که از طریق سرمایه

ها و روابط در گروه و اجتماعی براي بوردیو، موقعیت ي اقتصادي خود دست یابند. سرمایه
ها، اطالعات، منابع مادي و موقعیت فرصتهاي اجتماعی است که دسترسی به شبکه

ها و دهد. بوردیو تطابقی میان جایگاه اجتماعی، سلیقهاجتماعی را براي افراد افزایش می
اجتماعی را جمع منابع واقعی یا بالقوه که حاصل از  ي گیرد. او سرمایهرفتارها در نظر می

متقابل اعضا  تر آگاهی و باز شناخهاي بادوام از روابط کمابیش نهادینه شده مبتنی بشبکه
جمعی ي اي که هر یک از اعضاي خود را از پشتیبانی سرمایهداند، شبکهدر گروه می

اجتماعی مورد تملک فرد به  ي سان حجم سرمایهسازد. بدینبرخوردار و مستحق اعتبار می
 ,Delavizکند ( ثر بسیجطور مؤتواند بهپیوندهایی بستگی دارد که او می ي شبکه ي اندازه

اجتماعی است که  ي هر نوع خاستگاه و سرچشمه در عرصه). به زعم او سرمایه 61 :2004
ثر واقع ؤشود ممندي از منافع خاصی که در صحنه حاصل میدر توانایی فرد، براي بهره

بوردیو منبع نابرابري در جامعه فقط ماهیت اقتصادي ندارد بلکه بیشتر  ي شود. به عقیده می
 هیت فرهنگی دارد. ما

اجتماعی با تفکر لزوم  ي پوتنام نیز از طریق مرتبط ساختن تفکرات سرمایه
هاي داوطلبی در دستیابی به مشارکت سیاسی و حکومتی هاي مدنی و سازمان انجمن

). از نظر Delaviz, 2004: 55دهد (اجتماعی را گسترش می ي کارآمد مفهوم سرمایه
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ها، هنجارها و اعتماد هایی از زندگی اجتماعی ـ شبکه... جنبه «اجتماعی  ي پوتنام سرمایه
ثر اهداف ؤطور مسازد تا در کنار یکدیگر و بهکنندگان را قادر میـ است که مشارکت

اجتماعی اشاره دارد به پیوندهاي  ي طور خالصه، سرمایهمشترك را پیگیري کنند ... به
عنوان یکی از امروز از این مفهوم به». ن پیوندهااجتماعی و هنجارها و اعتماد مالزم با ای

 شود. هاي اصلی پارادیم توسعه استفاده میلفهؤم
 شود: فرهنگی به سه صورت متجلی می ي مطابق دیدگاه بوردیو سرمایه

عنوان بخش جدایی نوعی ثروت بیرونی است که به :1یافته یا ذهنیحالت تجسم .1
فرهنگی  ي ن همان بخشی است که بوردیو آن را سرمایهناپذیر از فرد در آمده است. ای

طریق هدیه، خرید یا مبادله به دیگري منتقل  توان آن را ازنامد که نمیهمراه با تولد می
 هاي مداوم ذهن و جسم تجلی می یابد. نمود. این نوع سرمایه به صورت آمادگی

فرهنگی، در  ي شکال سرمایهترین اترین و عینییکی از بدیهی :2یافتهعینیت . حالت2
تواند تابعی از متغیرهاي گوناگون فردي قالب مصرف کاالهاي مختلف فرهنگی است که می

ها نظیر نوشتار، یافته در اشیاء مادي و رسانهفرهنگی عینیت ي و اجتماعی باشد. سرمایه
 طور کلی در مادیت آن، قابل انتقال است. نقاشی، ابزار و نظایر آن و به

فرهنگی  ي شامل نوعی رسمیت بخشیدن نهادي به سرمایه: 3حالت نهادي شده. 3
اي از این حالت است. این مدارك نوعی فرد است، اخذ مدارك تحصیلی و آکادمیک نمونه

سازند. این کار از طریق اقتصادي برقرار می ي فرهنگی و سرمایه ي نرخ تبدیل، بین سرمایه
فرهنگی  ي شود. سرمایهتحصیلی معین انجام می ي تضمین ارزش مادي براي یک سرمایه

هاي روانی افراد نسبت به مصرف و عنوان یک شاخص ترکیبی شامل تمایالت و گرایشبه
طور عینی و استفاده از کاالهاي فرهنگی، میزان مصرف مستقیم کاالهاي فرهنگی به

 ).Hosseinzadeh, 2007: 19فرهنگی افراد است ( ـ مدارك و مدارج تحصیلی و علمی
 

 پیشینه پژوهش
 الف) تحقیقات داخلی
عوامل فرهنگی و اجتماعی در تقابل و تعامل با «در مقاله  )،1382( مهدوي و ریاحی
اند عنوان یک قطب صنعتی نام بردهاز شهر اراك به» موردي اراك يمحیط زیست: مطالعه

1 embodied 
2 objectified 
3 institutionalized 
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هاي محیط الوه بر آلودگیکه تعداد زیادي از مهاجران را از مناطق اطراف پذیرفته است. ع
ها و آب آشامیدنی، دفع نامناسب فاضالب و زیستی همچون هواي آلوده، آلودگی قنات

باشند، عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز در تشدید هاي صنعتی میها که معلول فعالیتزباله
 .)Mahdavi & Riahi, 2003( ها نقش دارندآلودگی

اجتماعی و رفتارهاي محیط  ي سرمایه«ق در تحقی )،1387( عقیلی و همکاران
» هاي گیالن، مازندارن و گلستانموردي استان ي زیستی مسئوالنه در شمال ایران: مطالعه

اجتماعی و ابعاد آن با رفتارهاي مسئوالنه در قبال محیط زیست  ي بین سرمایه ي به رابطه
هاي گیالن، هري استاننفر از ساکنان مناطق ش 750آماري شامل  ي پرداخته است. نمونه

اند و ابزار گیري شدهاي متناسب نمونهمازندران و گلستان بوده که به روش تصادفی طبقه
اند که بین هاي پژوهش نشان دادهساخته بوده است. یافتهتحقیق پرسشنامه محقق

وه دار وجود دارد. عالمحیط زیست ارتباط معنی ي اجتماعی با رفتارهاي مسئوالنه ي سرمایه
دار اجتماعی نیز با رفتارهاي محیط زیستی ارتباط معنی ي سرمایه ي بر این بین ابعاد عمده

 ,.Aghili & e. al( اندوجود داشته و این روابط در مناطق مختلف جغرافیایی متفاوت بوده
2008(. 

بررسی نقش آموزش در افزایش تمایل افراد «در تحقیق  )،1388( رفیعی و حمیدنژاد
نامه به پرسش 400تعداد » دریاي خزر) :موردي ي ت از محیط زیست (مطالعهبه حفاظ

آوري و بروشورهاي جمعگیري تصادفی از میان ساکنین استان مازندران روش نمونه
اند. به کردهآموزشی در مورد اکوسیستم دریاي خزر و اهمیت آن در حفظ حیات بشر تهیه 

سپس به روش شود. نفر ارایه نمی 200ه نفر از افراد بروشور ارایه شده و ب 200
. ه استگذاري مشروط و برآورد تابع رگرسیونی لوجیت اطالعات تجزیه و تحلیل شد ارزش

داري در تمایل به که میان دو گروه تفکیک شده، تفاوت معنی ه استنتایج نشان داد
 & Rafiei( پرداخت جهت حفاظت از محیط زیست دریاي خزر وجود داشته است

Hamidnezhad, 2009( . 
بررسی میزان آگاهی «اي با عنوان نامهدر پایان )،1390( علیزاده اقدم و هنرور

» ثیر آن بر سبک سالمت محیط زیستی شهروندان تبریزأشهروندان از حقوق شهروندي و ت
نفري از شهروندان شهر تبریز مورد  400اي نامه در نمونهپنج فرضیه را با استفاده از پرسش

دهد که آگاهی از حقوق شهروندي، حقوق فرهنگی، سی قرار داده است. نتایج نشان میبرر
دار داشته، اما معنی ي حقوق اجتماعی و حقوق مدنی با سبک سالمت محیط زیستی رابطه
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 دار وجود نداردمعنی ي بین حقوق جنسیتی و سبک سالمت محیط زیستی رابطه
)Alizadeh Aghdam & Honarvar, 2011(. 

 :دکتري با عنوان ي نامهپژوهشی در قالب پایان )،1391( نژادفاطمه و حسیننیب
بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با سبک زندگی محیط زیستی شهروندان شهر تبریز به 

نفر از شهروندان باالي  682آماري  ي نامه روي نمونهروش پیمایش و با استفاده از پرسش
دهند شهروندان تبریز تا حدود اند که نتایج آن نشان میهپانزده سال شهر تبریز انجام داد

 زیادي سبک زندگی محیط زیستی دارند و بین سبک زندگی محیط زیستی شهروندان بر
اساس وضعیت  دار وجود دارد اما برمحل سکونت و جنسیت تفاوت معنی ي اساس منطقه

 هده نشده استدار مشاگیري ارزشی تفاوتی بین شهروندان معنیاشتغال و جهت
)Banifatemeh & Hosseinnezhad, 2012(. 
 

 ب) تحقیقات خارجی
Poortinga & et. al. (2004)  ها، مالحظات و رفتارهاي محیط ارزش«در تحقیق

ها در استفاده از انرژي در خانوار به نقش ارزش» مصرف انرژي در منازل يزیستی: مطالعه
دهند میزان استفاده از ها نشان میاند. یافتهاختهپرد 1با استفاده از مفهوم کیفیت زندگی

شناختی رابطه دارد. این جمعیت ـ انرژي در خانوار و حمل و نقل با متغیرهاي اجتماعی
شود خانوار است. با استفاده از این نتایج چنین پیشنهاد می يمتغیرها شامل درآمد و اندازه

، ممکن است قادر به تبیین برخی از هاکه استفاده از متغیرهاي نگرشی مانند ارزش
 رفتارهاي محیط زیستی باشد.

Judkins and Presser (2008)  طتقسیم کارهاي دوستدار محی«در تحقیق 
ها اند. این زوجکیفی با دوازده زوج انجام داده يمصاحبه» زوجی يدر خانه و رابطه 2زیست

ستند. نتایج نشان داد که زنان در دانخود را متعهد به محیط زیست می ،در زندگی روزمره
کنند. هر کارهاي خانگی بیشتر از شوهرانشان طبق اصول دوستدار محیط زیست رفتار می

 دانند. کردند در کارها مشارکت کنند اما زنان بیشتر کارها را انجام میچند مردها سعی می
Xiao and Mc right (2012)  وجه به هاي جنسیتی در تبررسی تفاوت«در تحقیق

سازي هاي آماري تحلیل عاملی و مدلبا استفاده از روش» مسایل محیط زیستی در آمریکا

1 quality of life  
2 eco-friendly   
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که با سالمتی انسان مرتبط است دهد زنان بیشتر به مسایلی ان میمعادالت ساختاري، نش
 پردازند.کننده در توجه به محیط زیست است میو احساس خطر عاملی تعیین

 
 سبک زندگی محیط زیستی ي هاي انجام شده در حوزههشاي از پژوخالصه :1جدول 

Table 1: A summary of Research Conducted in the Field of 
Environmental Lifestyle 

 پژوهشگران
سال انجام 

 پژوهش
 خالصه نتایج

Researchers 
The Year 

of 
Research 

The Summary of Results 

 2003 مهدوي و ریاحی
نقش  هایآلودگ دیدر تشد زین یو اجتماع یعوامل فرهنگ

 دارند

 2008 عقیلی و همکاران 
 ستیز طیمح يمسئوالنه يبا رفتارها یاجتماع يهیسرما

 داردداري یارتباط معن

 2009 رفیعی و حمیدنژاد 
جهت حفاظت از  نیل به پرداختاداري در تمتفاوت معنی

 محیط زیست دریاي خزر وجود داشته است

 2011  و هنرورعلیزاده 

آگاهی از حقوق شهروندي، حقوق فرهنگی، حقوق اجتماعی 
 يو حقوق مدنی با سبک سالمت محیط زیستی رابطه

دار داشته، اما بین حقوق جنسیتی و سبک سالمت معنی
 دار وجود نداردمعنی يمحیط زیستی رابطه

فاطمه و بنی
 2012 نژاد حسین

 يساس منطقها شهروندان بر یستیز طیمح یسبک زندگ
 وجود دارد اما بر داریتفاوت معن تیمحل سکونت و جنس

 نیب یتفاوت یارزش يریگ اشتغال و جهت تیاساس وضع
 مشاهده نشده است داریشهروندان معن

 2004 پورتینگا و همکاران
 است ممکن ها،مانند ارزش ینگرش يرهایاستفاده از متغ

 باشد یتسیز طیمح يتارهااز رف یبرخ نتبیی به قادر

 2008 جودکینز و پرسر
زنان در کارهاي خانگی بیشتر از شوهرانشان طبق اصول 

 کننددوستدار محیط زیست رفتار می

 2012 زایو و مک رایت
زنان بیشتر به مسایلی که با سالمتی انسان مرتبط است و 

کننده در توجه به محیط زیست احساس خطر عاملی تعیین
 پردازنداست می
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دهد که سبک زندگی محیط زیستی به هاي پیشین نشان میر پژوهشمروري ب
 ناظر بر مفهوم سبک زندگی باشد مورد توجه قرار نگرفته است و عمدتاً مفهومی که دقیقاً

مفاهیم دیگري مثل رفتار مسئوالنه نسبت به محیط زیست، دوستدار محیط زیست و ... به 
ه به است. لیکن، در پژوهش حاضر، توججاي سبک زندگی محیط زیستی مورد توجه بوده 

ارتباط با عنوان یک سبک زندگی مطرح شده است که در محیط زیست و رفتار با آن به
فرهنگی مورد بررسی قرار  ي اجتماعی و سرمایه ي شناختی مثل سرمایهمفاهیم جامعه

ثیر تأ ي تجربی تحقیق درباره ي گرفته است. با توجه به آنچه در مبانی نظري و پیشینه
گیري عادت انواع سرمایه با شکل يمعرفت بر نگرش افراد نسبت به یک موضوع و رابطه

  .دهد هاي زیر را مورد بررسی قرار میشد، تحقیق حاضر فرضیه ها و سبک زندگی اشارهواره
 

  هاي پژوهشفرضیه
 بین سن دانشجویان با سبک زندگی محیط زیستی آنها رابطه وجود دارد. −
زندگی محیط زیستی بر حسب جنسیت دانشجویان تفاوت وجود بین سبک  −

 دارد.
سبک زندگی محیط زیستی دانشجویان بر حسب استان محل اقامت دائم آنان  −

 متفاوت است.
سبک زندگی محیط زیستی دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی آنان متفاوت  −

 است.
متفاوت  تحصیلی آنان ي سبک زندگی محیط زیستی دانشجویان بر حسب رشته −

 است.
دانشجویان با سبک زندگی محیط زیستی آنها  ي فرهنگی خانواده ي بین سرمایه −

 رابطه وجود دارد.
دانشجویان با سبک زندگی محیط زیستی آنها رابطه وجود  ي بین درآمد خانواده −

 دارد.
اجتماعی دانشجویان و سبک رندگی محیط زیستی آنها رابطه  ي بین سرمایه −

 وجود دارد.
عرفت محیط زیستی و سبک زندگی محیط زیستی دانشجویان رابطه وجود بین م −

 دارد.
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  شناسی پژوهشروش
چون محقق سعی دارد این تحقیق از نظر اجرایی، از نوع تحقیق کاربردي است 
منطقی بین پژوهش و  ي مباحث نظري را به صورت تجربی مورد آزمون قرار دهد و رابطه

هاي آن در عمل است. به لحاظ زمانی، در کاربرد یافته ي ندیشهجامعه پدید آورد و در ا
گیرد. زمانی خاص صورت می ي تحقیقات مقطعی یا عرضی است که در یک برهه ي زمره

اطالعات آن از بررسی نظرات است چرا که  1این، تحقیق حاضر از نوع پیمایشی عالوه بر
 ي توان گفت که نوع مطالعهیخگویان حاصل شده است. همچنین، مپاس ي گردآوري شده

حاضر از نوع مطالعات همبستگی است تا همبستگی بین متغیرها مورد ارزیابی و سنجش 
 قرار گیرد.

آماري پژوهش حاضر شامل کل دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی  ي جامعه
ول در دانشگاه مشغ 1392-93باشند که در سال تحصیلی می ارشد و دکتري دانشگاه تبریز

عداد این اند و با توجه به آمار ارائه شده توسط آموزش کل دانشگاه تبه تحصیل بوده
 باشد.نفر می 17750دانشجویان 

گیري کوکران حقیق حاضر با استفاده از فرمول نمونهآماري در ت ي حجم نمونه
ژوهش، آماري پ ي که، جامعهبا توجه به این نفر به دست آمده است. 302محاسبه شده و 

ي گیری قرار دارند، لذا، از روش نمونههاي مختلف تحصیلدانشجویان هستند و در گروه
تحصیلی و مقطع  ي اي بر حسب شاخهگیري طبقهبندي استفاده شده است و نمونهطبقه

 تحصیلی دانشجویان انجام گرفته است.
ها و اطالعات الزم از پرسشنامه استفاده آوري دادهي متغیرها و جمعگیربراي اندازه

تحقیق و   ي چارچوب نظر پرسشنامه بر اساس   هاي  گویه سؤاالت و ي روش تهیه شده است.
 در هاي موجود از پرسشنامه ابعاددر برخی است، شده   تعاریف مربوط به متغیرهاي مطرح

براي سنجش برخی ابعاد، سؤاالت و خی موارد و در بر استفاده شده تحقیقات پیشین
  .هایی طراحی شده است گویه

 
 
 
 

1 survey method    
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 پژوهش تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهاي
ستی - ک زندگی محیط زی  سب

هاي سبک زندگی محیط زیستی به رفتارهاي مسئوالنه در قبال محیط زیست، کنش
هاي جمعی در نشفردي در جهت حفاظت از طبیعت، حفظ منابع طبیعی و تعهد به ک

 Hosseinمقابل مسائل محیط زیستی و جستجوي راه حل براي مسائل داللت دارد (
Nejad, 2013: 59.( 

 ي شود: مصرف بهینههاي زیر سنجیده میسبک زندگی محیط زیستی با شاخص
انرژي مانند آب و گاز و برق، استفاده از وسایل جمل و نقل عمومی، استفاده مجدد از 

ها در محیط، غذ باطله، امتناع از ریختن زبالهاي یا کاهاي شیشهمچون بطريکاالهایی ه
هاي محیط رساند، حمایت از گروهاالهایی که به محیط زیست آسیب میامتناع از مصرف ک

 زیستی، اهمیت دادن به فضاي سبز و ... 
 

عی -  1سرمایه اجتما
اجتماعی  ي سرمایههمکاري اقتصادي اروپا  بر اساس رویکرد سازمان توسعه و

ي و هاي مشترك افراد جامعه است که همکاردر هم تنیده از هنجارها و ادراك اي شبکه
گیرد که هایی را در هم میشبکه جتماعیا ي سرمایه"؛ کندتعامل بین افراد را تسهیل می

گروهی و هاي مشترکی هستند و عملکردهاي مشترك درونها، فهمداراي هنجارها، ارزش
 .کندها را تسهیل میروهبین گ

: گیرد اجتماعی پژوهش حاضر تعریف زیر را به کار می ي از بین تعاریف متعدد سرمایه
اي از روابط و پیوندهاي مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین فردي و اجتماعی شبکه ي سرمایه"

مبستگی و هاي اجتماعی است که هها و گروهبین گروهی و تعامالت افراد با نهادها، سازمان
اعی و انرژي الزم براي ها از حمایت اجتمجتماعی و برخورداري افراد و گروهانسجام ا

 ,Mousavi( "شودتحقق اهداف فردي و جمعی منجر می ها در جهتتسهیل کنش
2008.( 

اجتماعی با سه بعد مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی و  ي در این تحقیق سرمایه
 ش قرار گرفته است.  اعتماد اجتماعی مورد سنج

1 social capital 
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Offe (1998)  رودباور به عملی که از دیگران انتظار می«اعتماد را به معناي «
اي »گمانه«کند چرا که اعتماد  البته این باور ممکن است نادرست باشد یا تغییر ؛داند می

 د.از رفتار دیگران وجود داشته باش» اطمینانی«بر مبناي ارزیابی دیگران است بدون اینکه 
انسجام اجتماعی داللت بر توافق جمعی میان اعضاي  همبستگی و انسجام اجتماعی:

انسجام در کل ناظر به میزان و الگوي رابطه متقابل بین «عبارتی یک جامعه دارد و به
 ).Afrough, 2008: 140» (هاي تمایز یافته استها و خرده فرهنگکنشگران ،گروه

به میزان برخورداري از محبت، همراهی و توجه حمایت اجتماعی  حمایت اجتماعی:
اعضاي خانواده، دوستان و سایر افراد تعریف شده است. برخی حمایت اجتماعی را واقعیتی 

دانند. ساراسون حمایت اجتماعی را اجتماعی و برخی دیگر آن را ناشی از ادراك فرد می
 ).Sarason, 1988( گیردداند که هر دو را در بر میمفهومی چندبعدي می

 
  1سرمایه فرهنگی -

هاي روانی افراد نسبت به استفاده از کاالهاي فرهنگی، میزان شامل تمایالت و گرایش
ی ـ مدارج تحصیلی و علم مدارك و طور عینی وکاالهاي فرهنگی به مصرف مستقیم

تحلیل تواند به سه صورت فرهنگی از دیدگاه بوردیو می ي فرهنگی افراد است. انواع سرمایه
 شود: 

یافته نوعی ثروت بیرونی است که تجسم ي یافته یا ذهنی: سرمایهحالت تجسم -1
هاي ناپذیر از فرد در آمده است این نوع سرمایه به صورت آمادگیعنوان بخش جدایی به

 یابد.مداوم ذهن وجسم تجلی می
 ي سرمایه هیافتمتجس تواند در ارتباط با حالت که فقط می :یافته حالت عینیت -2

ها، بناهاي تاریخی، ابزارها و  ها، نقاشی مواردي نظیر نوشته ه تعریف درآید و ب  اجتماعی به
 .شود نظایر آن اطالق می

فرهنگی  ي حالت نهادي شده: این حالت نوعی رسمیت بخشیدن نهادي به سرمایه -3
 اي از این حالت است.فرد است. مدارك تحصیلی و آکادمیک نمونه

 
 پژوهشروایی و پایایی متغیرهاي  بررسی

گیري متغیرهاي مستقل و وابسته تحقیق و تعیین ابعاد آنها از تحلیل براي اندازه
عاملی استفاده شده است. البته قبل از انجام این تحقیق براي قابلیت و نیکویی انجام 

1 cultural capital 
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ج انجام گرفته است. نتای KMO1تحلیل عاملی سبک زندگی محیط زیستی آزمون آماري 
ها براي بررسی متغیر مورد این است که این گویه ي دهندهنشان 2این آزمون در جدول 

 ي دهندهنشان 2هاي تعریف شده مطلوب است، نتایج ستون مقادیر ویژهؤلفهنظر در قالب م
مطلوبیت ابعاد انتخاب شده متغیر سبک زندگی محیط زیستی است. براي بررسی مطلوبیت 

لیل استفاده شده است. عالوه بر آزمون تحلیل عاملی، تح 3از روش چرخش واریماکس
ها و متغیرهاي مربوط به ابعاد سبک زندگی محیط زیستی روایی در مورد هر یک از عامل

دهد هر یک از نشان می 2 صورت گرفته است. نتایج بدست آمده مندرج در جدول
هستند و ضریب روایی کل متغیرهاي مربوط به چهار عامل، داراي ضریب روایی قابل قبول 

 متغیر سبک زندگی محیط زیستی نیز از حد مطلوبی برخودار است.
 

هاي مربوط به متغیر سبک زندگی محیط نتایج تحلیل عاملی و تحلیل روایی گویه :2جدول 
 زیستی

Table 2: Results of Factor Analysis and Validity Analysis of Items 
Related to Environmental Lifestyle Variables 

 ابعاد
ها و سواالت  گویه

 مربوطه
بار 

 عاملی
واریانس 
 تبیین شده

 مقادیر ویژه
واریانس کل 
 تبیین شده

آلفاي 
 کرونباخ

آلفاي 
 کرونباخ کل

Dimensi
ons 

Items And 
Questions 

Factor 
Load 

Explanated 
Variance Eigenvalues 

The 
Explained 

Total 
Variance 

Cronbach's 
Alpha 

The’total 
Cronbach
's Alpha 

مصرف 
بهینه 
 انرژي

کم کردن درجه 
آب گرمکن در 

هنگام عدم استفاده 
 از آب گرم

0.80 

14.99 5.77 59.41 

  

خاموش کردن 
وسایل گرمایی در 
 موارد غیر ضروري

0.73   

استفاده بهینه از 
   0.68 شویی ماشین لباس

جلوگیري از هدر 
در زمان رفتن آب 

حمام، مسواك، 
0.66 0.80  

1 Kaiser-Mayer-Oklin 
2 Eigenvalue 
3 Varimax Rotation 
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 ابعاد
ها و سواالت  گویه

 مربوطه
بار 

 عاملی
واریانس 
 تبیین شده

 مقادیر ویژه
واریانس کل 
 تبیین شده

آلفاي 
 کرونباخ

آلفاي 
 کرونباخ کل

Dimensi
ons 

Items And 
Questions 

Factor 
Load 

Explanated 
Variance Eigenvalues 

The 
Explained 

Total 
Variance 

Cronbach's 
Alpha 

The’total 
Cronbach
's Alpha 

 شست و شو
خاموش کردن 

هاي اضافی  چراغ
 در منزل

0.61   

استفاده از لباس 
گرم به جاي باال 
 بردن درجه بخاري

0.58   

عملگرایی 
محیط 
 زیستی

شرکت در 
هاي  همایش

حمایت از محیط 
 زیست

0.75 

13.58 3.17 

  

پرداخت پول براي 
یط حل مسائل مح

 زیست
0.74   

کاشتن گل و گیاه 
در حیاط خانه یا 

 کوچه
0.68   

رفتن به دامان 
طبیعت هر هفته 

 یا هر ماه
0.66 0.79  

مضر  توجه به غیر
بودن مواد شوینده 

 زیست براي محیط
0.66   

حفاظت از گیاهان 
   0.53 در همه جا

بازیافت 
منابع قابل 

 استفاده

جدد از استفاده م
ظروف پالستیکی و 

 اي شیشه
0.72 

9.33 1.73 

 0.82 

استفاده از 
پالستیک و 

هاي خرید  نایلون
 براي مصارف دیگر

0.64   

  0.68 0.64استفاده از کاالیی 
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 ابعاد
ها و سواالت  گویه

 مربوطه
بار 

 عاملی
واریانس 
 تبیین شده

 مقادیر ویژه
واریانس کل 
 تبیین شده

آلفاي 
 کرونباخ

آلفاي 
 کرونباخ کل

Dimensi
ons 

Items And 
Questions 

Factor 
Load 

Explanated 
Variance Eigenvalues 

The 
Explained 

Total 
Variance 

Cronbach's 
Alpha 

The’total 
Cronbach
's Alpha 

که از موارد بازیافت 
شده ساخته 

 اند شده
دادن وسایل اضافی 

خانه به دیگران 
 براي استفاده

0.64   

از دو روي  استفاده
   0.39 کاغذ

دفع 
مناسب 

 زباله

ریختن زباله از 
شیشه ماشین به 

 بیرون
0.78 

8.66 1.47 

  

ها در  ریختن زباله
  0.49 0.68 سطل زباله

مصرف 
 بهینه برق

استفاده از المپ 
 0.55 کم مصرف

  

  

خرید وسایل برقی 
کم مصرف براي 

 خانه
0.52 0.65  

استفاده از 
ونقل حمل 

 عمومی

استفاده از وسایل 
حمل و نقل 

عمومی به جاي 
 ماشین شخصی

0.68 

5.42 1.02 

  

گشت زدن مکرر 
هاي شهر  در خیابان

 با ماشین
0.65 0.50  

KMO=0/825       Chi-square=2026/927       DF=276           Sig=0/000   
 
 هاي پژوهشیافته
ف)   هاي توصیفییافتهال

نفر آنها به  302آماري این پژوهش دانشجویان دانشگاه تبریز است که تعداد  ي جامعه
نفر زن هستند، به  107نفر مرد و  195عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. از میان آنها 
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مورد بررسی را به خود  ي درصد از نمونه 6/64درصد و مردان  4/35این ترتیب زنان 
 9/17کنند، صد از پاسخگویان در شهر زندگی میدر 5/73همچنین،  اند؛دادهاختصاص 

کنند. حداقل سن درصد نیز در سایر مناطق زندگی می 7/0درصد ساکن روستا و 
سال است.  49/23سال و میانگین سنی افراد مورد بررسی  37حداکثر  19پاسخگویان 

د پاسخگویان در درص 32دهد، تحصیلی پاسخگویان نشان می ي نتایج بررسی شاخه
درصد کشاورزي و  16فنی و مهندسی،  ي درصد در شاخه 30علوم انسانی و هنر،  ي شاخه

درصد از  59ی نفر یعن 178علوم پایه مشغول به تحصیل بودند.  ي درصد در شاخه 22
صد) در مقطع کارشناسی ارشد و در 27نفر از آنان ( 81پاسخگویان در مقطع کارشناسی و 

 ي باشند. به لحاظ طبقهدرصد) در مقطع دکتري مشغول تحصیل می 2/14نفر ( 43
درصد  80اجتماعی پایین،  ي درصد دانشجویان خود را متعلق به طبقه 16اجتماعی 

دانند. از لحاظ اجتماعی باال می ي درصد خود را متعلق به طبقه 4متوسط و حدود  ي طبقه
گویان درآمد زیر یک میلیون تومان، صد پاسخدر 31ي خانوار پاسخگویان، درآمد ماهیانه

خانوار  ي درصد بیشتر از سه میلیون درآمد ماهیانه 14درصد یک تا سه میلیون و  55
 داشتند. 

عنوان متغیر وابسته مطرح متغیر سبک زندگی محیط زیستی که در تحقیق حاضر به
گیري اندازهال در سطح ؤگویه و س 23باشد متشکل از شش بعد است که با استفاده از می

اي براي گزینه 6این منظور از طیف لیکرت  اي در پرسشنامه بررسی شده است. بهرتبه
هاي به کار رفته، از خیلی کم تا خیلی زیاد در استفاده شده و گزینه سنجش این متغیر

تا  23ادیر حداقل تواند مقمی گذاري شده است لذا عمالًارزش 6تا  1پرسشنامه با کدهاي 
ممکن  يترین نمرهراد مورد بررسی باالترین و پایینیک از اف بپذیرد. هیچرا  138 حداکثر

مورد مطالعه،  ي اند این موضوع دال بر آن است که در جامعهدر این مقیاس را کسب نکرده
مسئوالنه در قبال رفتار  سبک زندگی بدون توجه به محیط زیست و یا سبک زندگی کامالً

 ارد. با محیط زیست وجود ند
به دست  59/99اساس یافته هاي تحقیق، میانگین این متغیر براي پاسخگویان  بر

درصد بیشترین  16/72آمده است که بیشتر از میانگین محدوده تعریف شده است و معادل 
دهد، سبک زندگی قابل اکتساب در این مقیاس است؛ این نتیجه نشان می ي نمره

هاي توصیفی یط زیستی نزدیک است. بررسی آمارهدانشجویان تا حدي به سبک زندگی مح
پاسخگویان  ي دهد نمرات مکتسبهاین متغیر وابسته نشان می ي هاي سازندهلفهؤبراي م

مقیاس به کار رفته براي سنجش آن است.  ي باالتر از میانگین نمره لفه نیز غالباًؤبراي هر م
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هاي دفع مناسب زباله و لفهؤ، ملفه به کار رفته براي سنجش متغیر وابستهؤم 6از بین 
ها، لفهؤمقیاس سنجش این م ي درصد نمره 80برق با کسب حدود  ي مصرف بهینه

دهند که گویاي رفتار مناسب پاسخگویان در این بیشترین مقدار را به خود اختصاص می
 زمینه است.

 3ا عنوان یکی از متغیرهاي مستقل در تحقیق حاضر باجتماعی به ي متغیر سرمایه
گیري ها در سطح اندازهاست. تمامی گویه گویه مورد ارزیابی قرارگرفته 15 ي بعد به وسیله

قسمتی، از کامالً مخالف تا کامالً  6اي و با استفاده از طیف لیکرت در یک پیوستار رتبه
بیانگر نظر کامالً  1گذاري شده است. کد ارزش 6تا  1موافق طراحی شده و با کدهاي 

 ي میانگین سرمایه 3بیانگر نظر کامالً موافق است. طبق مفاد جدول  6کد مخالف و 
درصد بیشترین  41/66به دست آمده که این رقم معادل  77/59اجتماعی پاسخگویان 

هاي سازنده گویاي آن این مقیاس است. نتایج مربوط به مؤلفهقابل اکتساب در  ي نمره
سازنده این متغیر به ترتیب براي بعد انسجام  هايلفهؤمخاطبان در مورد م ي است که نمره

مقیاس مربوطه، براي بعد اعتماد اجتماعی  ي درصد نمره 5/78 معادل 5/23اجتماعی 
درصد مقیاس،  63/64معادل  38/23مقیاس و در نهایت  ي درصد نمره 5/53معادل  9/12

میانگین قابل  براي بعد مشارکت اجتماعی محاسبه شده است که نمراتی باالتر یا در حد
  لفه است.ؤتغییرات این سه م ي اکتساب در دامنه

 ي لفهؤاساس سنجش سه م گویه، بر 20فرهنگی در کل با  ي مستقل سرمایه متغیر
ها با استفاده از طیف لیکرت اي ارزیابی شده است. تمام گویهآن در سطح رتبه ي سازنده

بیانگر  1رزیابی شده است. کد گذاري شده، اارزش 7تا  1هفت قسمتی که با کدهاي 
هاي ار قابل اکتساب است. با توجه به دادهبیانگر بیشترین مقد 7کمترین مقدار و کد 

 ي فرهنگی پاسخگویان، در دامنه ي شود، براي میانگین متغیر سرمایهحاصل مشاهده می
 56/62به دست آمده است که معادل  59/87اي برابر با نمره 132تا  41 تغییرات بین

این  ي هاي سازندهؤلفهبررسی مدرصد مقیاس به کار رفته براي سنجش این متغیر است. 
قابل  يدرصد حداکثر نمره 40اي معادل نهادي با کسب نمرهدهد بعد متغیر نشان می

عنوان دیگر مقایسه با دو بعد ذهنی و عینی بهلفه کمترین مقدار را در ؤاکتساب براي این م
فرهنگی دارد. ارزیابی نمرات دو بعد دیگر نیز حاکی از  ي متغیر سرمایه ي هاي سازندهؤلفهم

مورد بررسی  ي آن در جامعه ي و ابعاد سازنده فرهنگی ي متغیر سرمایه آن است که اساساً
 از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.
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متغیرهاي مستقل در تحقیق عنوان یکی دیگر از متغیر معرفت محیط زیستی به
گرفته است. تمامی  گویه مورد ارزیابی قرار 5 ي نظر گرفته شده و به واسطه حاضر در

 6اي و با استفاده از طیف لیکرت در یک پیوستار گیري رتبهها در سطح اندازه گویه
گذاري شده ارزش 6تا  1قسمتی، از کامالً مخالف تا کامالً موافق طراحی شده و با کدهاي 

 3است. طبق جدول بیانگر نظر کامالً موافق  6مخالف و کد  بیانگر نظر کامالً 1است. کد 
 86/70باشد که این رقم معادل می 26/21پاسخگویان میانگین معرفت محیط زیستی 

 قابل اکتساب در این مقیاس است. ي درصد بیشترین نمره
 

 متغیرهاي تحقیقاطالعات توصیفی مربوط به  :3جدول 
Table 3: Descriptive Information of Research Variables 

 التعداد سؤ متغیرهاي تحقیق و ابعاد آنها
دامنه 
 تغییرات

 میانگین
میانگین 
 درصدي

 ها وضعیت پاسخ

Research Variables and 
Their Dimensions 

Number 
of 

Questions 
Variation 

Range Average Average 
Percentage Responses Status 

 زیاد ـتا حدي زیاد  72.16 99.59 133-52 23 محیطی سبک زندگی زیست
 زیاد ـتا حدي زیاد  76.97 27.71 36-14 6 ) مصرف بهینه انرژي1(

 61 21.97 36-6 6 ) عملگرایی محیط زیستی2(
تا حدي ـ  تا حدي کم

 زیاد
 زیاد ـتا حدي زیاد  71.9 21.57 30-8 5 ) بازیافت منابع قابل استفاده3(

 زیاد ـتا حدي زیاد  80.75 9.69 12-2 2 ها دفع مناسب زباله) 4(
 زیاد ـتا حدي زیاد  80.83 9.7 12-2 2 ) مصرف بهینه برق5(

) ترجیح وسایل حمل ونقل 6(
 زیاد ـتا حدي زیاد  72.75 8.73 12-2 2 عمومی

 6.41 59.77 84-31 15 اجتماعی ي سرمایه
تا ف ـ تا حدي مخال

 حدي موافق
 زیاد ـتا حدي زیاد  70.4 23.52 30-12 5 ) انسجام اجتماعی1(

 53.87 12.93 23-4 4 ) اعتماد اجتماعی2(
تا حدي  م ـتا حدي ک

 زیاد

 64.95 23.38 36-6 6 ) مشارکت اجتماعی3(
تا حدي تا حدي کم ـ 
 زیاد

 62.56 87.59 123-41 20 سرمایه فرهنگی
تا حدي  ـ تا حدي کم

 زیاد

 63.07 35.32 55-14 8 ) بعد عینی1(
تا حدي  ـ حدي کم تا

 زیاد
 زیاد ـ تا حدي زیاد 72.93 40.84 56-14 8 بعد ذهنی) 2(
 کمـ  خیلی کم 40.42 11.32 21-5 4 ) بعد نهادي3(
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ستنباطییافتهب)   هاي ا
عنوان متغیر وابسته براي آزمون وجود رابطه بین سبک زندگی محیط زیستی به

زمون همبستگی پیرسون استفاده شده تحقیق با متغیر مستقل معرفت محیط زیستی از آ
دهد، در سطح اطمینان مورد بررسی، این دو متغیر با دست آمده نشان میاست. نتایج به

هم ارتباط مثبت و معنادار خطی دارند، به این ترتیب که با افزایش معرفت محیط زیستی، 
ی محاسبه کند. ضریب همبستگسبک زندگی محیط زیستی دانشجویان نیز بهبود پیدا می

محیطی، سبک زندگی و بیانگر آن است که با افزایش معرفت زیست 302/0شده معادل 
 یابد. محیط زیستی افراد با شیبی معادل ضریب محاسبه شده افزایش می

 ي زیستی و سرمایهبراي آزمون فرضیه در مورد وجود ارتباط بین سبک زندگی محیط
ستفاده شده است. در سطح اطمینان مورد اجتماعی نیز از آزمون همبستگی پیرسون ا
دهد بین سبک زندگی دار است که نشان میبررسی، ضریب همبستگی محاسبه شده معنی

حسب ابعاد در نظر گرفته شده در این تحقیق  اجتماعی بر ي محیط زیستی و سرمایه
 33/0داري وجود دارد. با توجه به مقدار ضریب محاسبه شده که معادل معنی ي رابطه

اجتماعی یکی از عوامل همبسته با سبک زندگی محیط  ي توان گفت سرمایهاست، می
ي  متغیر سرمایه ي هاي سازندهلفهؤزیستی دانشجویان است. محاسبات انجام شده براي م

اجتماعی، شدت همبستگی بعد مشارکت  ي دهد در میان ابعاد سرمایهاجتماعی نشان می
انسجام اجتماعی  ي لفهؤتی بیشتر از سایر ابعاد است. مزیس اجتماعی با سبک زندگی محیط

 نسبت به سایر ابعاد بررسی شده کمترین همبستگی را با سبک زندگی محیط زیستی دارد.
 ي براي آزمون ارتباط بین سبک زندگی محیط زیستی با متغیر مستقل سرمایه

 4ت. طبق جدول فرهنگی و ابعاد آن، نیز از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده اس
فرهنگی در سطح  ي شود بیـن سبک زندگی محیط زیستی و متغیر سرمایهمشاهده می

مقدار محاسبه شده براي این  .داري وجود داردمعنیینان مورد بررسی، ارتباط مثبت و اطم
 سبک زندگی محیط فرهنگی، مقدار متغیري ضریب بیانگر آن است که با افزایش سرمایه

دهد در ها نشان مییابد. یافتهافزایش می 243/0ن نیز با شیبی معادلزیستی دانشجویا
داري با زندگی ی و بعد ذهنی ارتباط مثبت و معنیفرهنگی، بعد عین ي میان ابعاد سرمایه

محیطی فرهنگی با سبک زندگی زیستي زیستی دارند، ولی بین بعد نهادي سـرمایهمحیط
  داري وجود ندارد. ارتباط معنی
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 نتایج آزمون همبستگی سبک زندگی محیط زیستی با متغیرهاي مستقل :4 جدول
Table 4: Results of Correlation Test between Environmental Lifestyle 

with Independent Variables 
 آزمون متغیر

 طیمعرفت مح
 یستیز

سرمایه 
 اجتماعی

انسجام 
 اجتماعی

اعتماد 
 اجتماعی

مشارکت 
 اجتماعی

یه سرما
 فرهنگی

 بعد نهادي بعد ذهنی بعد عینی

Variable Test Environmental 
Knowledge 

Social 
Capital 

Social 
Integration 

Social 
Trust 

Social 
Participation 

Cultural 
Capital 

Objective 
Dimension 

Mental 
Dimension 

Institutional 
Dimension 

سبک 
زندگی 
 محیط
 زیستی

ضریب 
 0.041 0.194 0.193 0.243 0.338 0.188 0.163 0.332 0.302 یهمبستگ

سطح 
 0.527 0.003 0.003 0.000 0.000 0.003 0.010 0.000 0.000 داري معنی

تعداد 
 237 241 241 224 241 245 245 235 243 مشاهدات

 

براي آزمون تفاوت سبک زندگی محیط زیستی بر حسب جنسیت از آزمون تفاوت 
دهد ها نشان می) استفاده شده است. یافتهT-TESTمتغیر مستقل ( براي دو هامیانگین

داري ندارد. به سبک زندگی محیط زیستی پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها تفاوت معنی
عبارت دیگر، جنسیت دانشجویان در سبک زندگی آنها به لحاظ رفتار در قبال محیط 

زندگی دانشجویان به تفکیک محل سکونت براي بررسی تفاوت سبک  ثیري ندارد.أزیست ت
هاي مستقل استفاده شده ) براي گروهT-TESTاساس آزمون ( ها بري میانگین از مقایسه

دهد با وجود اینکه میانگین نمرات متغیر وابسته براي دانشجویان ها نشان میاست. یافته
دار نیست. معنی شهري و روستایی متفاوت است لیکن تفاوت مشاهده شده از لحاظ آماري

صفر مبنی بر این است که هیچ تفاوت معناداري بین سبک  ياین به معناي اثبات فرضیه
 زندگی محیط زیستی دانشجویان ساکن شهر و روستا وجود ندارد. 

 

 و محل سکونت تیجنس حسب محیطی برمتغیر سبک زندگی زیست Tآزمون  نتایج :5جدول 
Table 5: Results of T-Test of Environmental Lifestyle by Gender and 

Location 
 داري سطح معنی درجه آزادي tمقدار  میانگین تعداد متغیر مستقل متغیر وابسته
Dependent 
Variable 

Independent 
Variable No. Average The Value 

of T df Sig 

 یسبک زندگ
 ستیز

 یطیمح

 98.78 160 مرد
-1.280ns 246 0.202 101.105 88 زن 

 99.64 182 ساکن شهر
0.395 ns 222 0.693 98.70 42 ساکن روستا 

ns درصد 99دار در سطح اطمینان غیر معنی 
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براي آزمون ارتباط بین سن دانشجویان با متغیر سبک زندگی محیط زیستی از 
یان دهد بین سن دانشجوها نشان میآزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته

 داري وجود ندارد.با متغیر سبک زندگی محیط زیستی همبستگی معنی
 

 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سن دانشجو و سبک زندگی محیط زیستی :6 جدول
Table 6: Results of Pearson Correlation Coefficient between Student Age 

and Environmental Lifestyle 
 سن  متغیر وابسته

Dependent Variable Age 

 سبک زندگی محیط زیستی
 ns 0.067 ضریب همبستگی پیرسون

 0.299 داريسطح معنی
 241 مشاهداتتعداد 

        ns درصد 99دار در سطح اطمینان غیر معنی 
 

تحصیلی از آزمون  ي براي بررسی تفاوت سبک زندگی دانشجویان به تفکیک شاخه
ها نشان استفاده شده است. یافته Fیا آزمون   "ANOVA"طرفهتحلیل واریانس یک

ي تحصیلی، تفاوت دهد میانگین نمرات میانگین متغیر وابسته بر حسب شاخه می
سبک زندگی محیط زیستی دانشجویان در عبارت دیگر داري با هم ندارند. به معنی
 تفاوتی با هم ندارد.اً هاي تحصیلی مختلف، غالب شاخه

ا عدم وجود تفاوت میانگین متغیر وابسته بر اساس مقطع براي کشف وجود ی
مالحظه  7طرفه استفاده شده است. طبق مفاد جدول تحصیلی، نیز از تحلیل واریانس یک

حسب مقطع تحصیلی  زیستی بر شود که میانگین متغیر سبک زندگی محیطمی
ز مقطع ت اعبارت دیگر افزایش سطح تحصیالداري ندارد. بهدانشجویان تفاوت معنی

 زیستی دانشجویان ندارد. ثیري در سبک زندگی محیطکارشناسی تا مقطع دکتري تأ
خانوار  يبراي آزمودن تفاوت سبک زندگی محیط زیستی بر اساس درآمد ماهیانه

ها نشان ستفاده شده است. همچنان که یافتهطرفه انشجویان نیز از تحلیل واریانس یکدا
ي خانوار  دگی محیط زیستی بر اساس درآمد ماهیانههاي سبک زندهد میانگینمی

دهد بیشترین قدر نشان می  LSDداري با هم دارد. نتایج آزموندانشجویان تفاوت معنی
هزار تومان تا  500حسب درآمد، بین گروه داراي درآمد  ها برمطلق تفاوت میانگین گروه

تومان است. عالمت جبري  یک میلیون تومان با گروه داراي درآمد بیش از سه میلیون
تفاوت میانگین این دوگروه حاکی از آن است که سبک زندگی گروه با درآمد کمتر به 
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هاي درآمدي با گروه سایر گروه ي تر است. در مقایسهسبک زندگی محیط زیستی نزدیک
هزار تا یک میلیون تومان نیز چنین روند البته با شدت کمتر مشاهده  500داراي درآمد 

چه میزان  رسد هرهاي مندرج در جدول به نظر میعبارت دیگر براساس یافتهشود. بهمی
شود، توجه و یا اهتمام به سبک خانوار از یک میلیون تومان بیشتر می ي درآمد ماهیانه
 شود.زیستی کمتر میزندگی محیط

ر طرفه براي بررسی تفاوت متغینتایج به دست آمده از آزمون تحلیل واریانس یک
سبک  دهد، تفاوت میانگین متغیراجتماعی، نشان می ي حسب طبقه تحقیق بر ي وابسته

اجتماعی که دانشجویان خود را متعلق به آن  ي زیستی بر اساس طبقه زندگی محیط
 دانند معناداري نیست.  می

 
تحصیلی،  ي محیطی به تفکیک شاخهنتایج آزمون تحلیل واریانس سبک زندگی زیست :7 جدول

 اجتماعی ي خانوار و طبقه ي طع تحصیلی، درآمد ماهیانهمق
Table 7: Results of Analysis of Variance for Environmental Lifestyle by 
Field of Study, Degree, Monthly Household Income and Social Class 

 منبع تغییرات  متغیر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 داري معنی

Variable  Source of 
Changes 

Total 
Squares df Average of 

Squares F Sig 

سبک زندگی 
زیست
 محیطی

شاخه 
 تحصیلی

 333 151.155 گروهی بین
50.385 

179.348 0.278 ns 0.842 244 44294.893 درون گروهی 
 247 44446.48 کل

مقطع 
 تحصیلی

 2 505.858 بین گروهی
252.929 
 245 43940.190 درون گروهی 0.246 1.140 311.595

 247 44446.048 کل

درآمد ماهیانه 
 خانوار

 6 2335.673 بین گروهی
389.273 
 277 39194.846 درون گروهی 0.039 *2.255 172.655

 233 41530.483 کل

طبقه 
 اجتماعی

 5 1797.966 بین گروهی
359.593 
170.293 2.112 ns 0.065 236 40189.043 درون گروهی 

 241 41987.008 کل
 درصد 99ضریب محاسبه شده در سطح اطمینان *
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 ثیر متغیرهاي مستقل بر متغیر سبک زندگی محیط زیستیأتحلیل رگرسیونی ت
 ي محیطی، سرمایهبراي سنجش میزان اثر متغیرهاي مستقل شامل معرفت زیست

سایی بر سبک زندگی فرهنگی و ابعاد آنها، همچنین متغیرهاي شنا ي سرمایه اجتماعی و
تحقیق، از تحلیل رگرسیونی چند متغیره بر اساس  ي عنوان متغیر وابستهمحیط زیستی به

استفاده شده است. در روش گام به  2و با استفاده از روش گام به گام 1روش حداقل مربعات
یار محقق نیست و اولین متغیر ل رگرسیونی در اختگام وارد شدن متغیرها به تحلی

اساس باالترین ضریب همبستگی با متغیر وابسته وارد تحلیل رگرسیونی  بر 3بین پیش
حسب میزان همبستگی جزئی یا نیمه  بینی کننده برشود و سپس سایر متغیرهاي پیش می

 شوند. وارد میجزئی در تحلیل 
یرهاي مستقل و همچنین متغیرهاي شناسایی متغ ي در مدل رگرسیونی حاضر کلیه

رگرسیونی شده است. نتایج به دست آمده نشانگر آن است از میان متغیرهاي  ي وارد معادله
اند، متغیرهاي مشارکت اجتماعی، معرفت محیط مستقل و شناسایی که وارد معادله شده

اند. چنانچه در فرهنگی در مدل نهایی باقی مانده ي زیستی همچنین بعد عینی سرمایه
شود ضریب همبستگی چند گانه براي این مدل رگرسیونی معادل ، مشاهده می8جدول 

و ضریب تبیین  202/0رگرسیونی معادل  ي و مجذور آن یعنی ضریب تبیین معادله 449/0
 19شودکه این سه متغیر در مجموع است. چنین استنباط می 190/0تعدیل شده معادل 
درصد از تغییرات سبک زندگی  19کنند. یعنی غیر وابسته را تبیین میدرصد از واریانس مت

اند رگرسیونی باقی مانده ي متغیر که در معادله 3محیط زیستی دانشجویان توسط این 
 شود. تبیین می

 
 بر این اساس مدل رگرسیونی سبک زندگی محیط زیستی به شرح زیر خواهد بود.

 = سبک زندگی محیط زیستی
 325/0 + (مشارکت اجتماعی) 180/0+ (معرفت محیط زیستی)160/0فرهنگی) ي سرمایه (بعد عینی

 +258/51 

 
شود که متغیر سبک زندگی محیط زیستی بیش فوق، مالحظه می ي بر اساس معادله

پذیرد. در نهایت ثیر میأاز هر چیز از مشارکت اجتماعی و سپس معرفت محیط زیستی ت

1 OLS 
2 stepwise regression 
3 predictor 
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ثیر کمتري در سبک زندگی محیط زیستی أت 160/0بتاي  فرهنگی با ي بعد عینی سرمایه
 دانشجویان دارد.

 
 محیطیسبک زندگی زیستهاي تحلیل رگرسیون چند متغیره آماره :8 جدول

Table 7: Multivariate Regression Analysis of Environmental Lifestyle 
 0.449 هضریب همبستگی چند گان داري یمعن T بتا متغیر

Variable β T Sig 0.202 ضریب تبیین 
 0.190 ن تصیح شدهییضریب تب 0.000 6.088 --- عرض از مبداء

 0.000/0 5.103 0.325 مشارکت اجتماعی
 1.940 بین واتسونورکمیت د

 0.005 2.843 0.180 معرفت محیط زیستی

ي  بعد عینی سرمایه
 0.012 2.538 0.160 فرهنگی

تحلیل 
 واریانس

 F 17.369کمیت 
سطح 

 0.000 معناداري

 
 گیريبحث و نتیجه

ثر در تحقق مؤ شناختی برخی عواملپژوهش حاضر سعی نموده با دیدگاهی جامعه
شناسی مطرح اساس رویکردهاي نو در جامعه زیستی را که بر سبک زندگی محیط

مختلفی  توجه به تعدد ابعاد سازنده متغیر وابسته مورد نظر، عوامل باشد، توضیح دهد. با می
ثر بر سبک ؤهاي اجتماعی مثیر ساختار و کنشأثیر گذارد، لیکن تبیین تأتواند بر آن تمی

گیرد. ي مورد بررسی انجام می لهشناختی به مسأرویکرد جامعه ي زندگی، به وسیله
نموده با استفاده  هاي نظري متعددي در این زمینه وجود دارد، تحقیق حاضر سعی دیدگاه

 هاي معاصر مطرح در این زمینه، به بررسی و بحث پیرامون موضوع بپردازد. هاز برخی نظری
در این تحقیق از مباحث تلفیقی عاملیت و ساختار استفاده شده است. نظریاتی که بر 

کنند، در هاي افراد تکیه میها در کنشي آزاد انسانکید دارند بر نقش ارادهأعاملیت ت
هاي انسانی به شدت تحت ساختاري دارند معنقدند کنشهایی که رویکرد مقابل دیدگاه

هاي نگرش به پدیدهثیر عوامل ساختاري و فرهنگی است. براي رفع این تضاد در أت
هاي تلفیقی براي فهم و اجتماعی بحث تلفیق عاملیت و ساختار مطرح شده است. نظریه

انسانی با  تماعی و روابطهاي اجتماعی به ایجاد پیوند بین ساختاِر دنیاي اجتبیین پدیده
 پردازند. دنیاي درونی افراد می
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زیستی دانشجویان  اساس کار پژوهش حاضر مبتنی بر تبیین سبک زندگی محیط
اي از عوامل فردي و اجتماعی است. اساس پاره تحقیق بر ي عنوان تنها متغیر وابسته به

شود که در ارتباط با میسبک زندگی محیط زیستی در واقع به انتخاب الگوهایی مربوط 
اي از کند. سبک زندگی مجموعهآسیب و زیان نرساندن به محیط زیست مصداق پیدا می

ثیر أرود این رفتارها تحت تافراد در بلندمدت است و لذا انتظار می ي رفتارهاي روزمره
نگرش به موضوع محیط زیست، جنسیت، سن، شرایط اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی افراد 

ثیر عوامل فردي و اجتماعی براي أهاي افراد تحت تبوردیو، انتخاب ي د. مطابق با نظریهباش
هاي رود، انتخابهاي اجتماعی آنها است، به این ترتیب انتظار میمتمایز نمودن موقعیت

 ي هل، تحصیالت، اشتغال، طبقهأسن، وضعیت ت ثیر عواملی نظیرأافراد براي مصرف تحت ت
أثر از نوع و میزان مصرف آنچه مت ی قرار گیرد و الجرم این عوامل بر هراقتصادي و اجتماع

 ثر واقع شوند.باشد مؤ
ثیري در سبک زندگی محیط أدهد تغییر سن دانشجویان، تنتایج پژوهش نشان می

تغییر سن دانشجویان در ایام  ي رسد از آنجا که دامنهزیستی آنان نداشته است. به نظر می
کند این امر مانع از آن شده است اي کوچک نوسان میو در محدودهتحصیل زیاد نیست 

هاي افراد در رابطه با رفتار در قبال محیط زیست مشاهده ثیر معناداري بر انتخابأکه ت
 شود. 

تحصیلی نیز تفاوت معناداري  ي دهد تغییر مقطع و رشتههاي پژوهش نشان مییافته
عبارت دیگر در محیط دانشگاه کند بهیجاد نمیحیطی دانشجویان امدر سبک زندگی زیست

و ثیرگذار أتحصیلی جزء متغیرهاي ت ي و در ایام دانشجویی، متغیرهاي سن، مقطع و رشته
زیستی دانشجویان نیستند. همچنین میانگین سبک  سبک زندگی محیط ي کنندهتبیین

اساس نتایج  . برکنداقتصادي و اجتماعی تغییر نمی ي حسب طبقه زندگی محیط زیستی بر
درصد مخاطبان خود را به طبقات متوسط (از متوسط به پایین تا متوسط به  3/80پژوهش 

 ي ها در یک دامنهدانند این امر منجر به تمرکز نمرات میانگین پاسخباال) منتسب می
ها مشاهده نشود. بررسی گشته تفاوت معناداري بین میانگینکوچک و محدود شده و باعث 

زیستی  هاي پیشین انجام یافته در خصوص نگرش و رفتار محیطبرخی از پژوهشنتایج 
ثیرگذاري بر رفتار مسئوالنه در قبال محیط زیست است و دهد، جنسیت عامل تأنشان می

حالی که نتایج تحقیق حاضر  زیست دارند، در زنان توجه بیشتري به حفاظت از محیط
دهد سبک زندگی محیط زیستی نشان نمی داري بین دو جنس در میانگینتفاوت معنی

باشد. بررسی ثیرگذاري بر میزان تغییرات متغیر وابسته نمیعبارت دیگر جنسیت عامل تأ به
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تفاوت در ابعاد مورد بررسی  مفاهیم و تعاریف مورد آزمون حاکی از آن است که احتماالً
ایجاد چنین  ه، منشأا تحقیقات قبلی انجام یافتاین پژوهش براي سنجش متغیر وابسته ب

 مغایرتی در نتایج باشد. 
خانوار  ي دهد میانگین سبک زندگی بر حسب درآمد ماهیانهها نشان مییافته

تواند اقتصادي متغیري است که می ي دانشجویان تفاوت معناداري دارد. درآمد و سرمایه
رگذار باشد. ثیأمستقیم بر سبک زندگی محیط زیستی دانشجویان ت طور مستقیم و غیر به

کنند و مصرف یزان بیشتري از مصرف را تجربه میمسلماً، افرادي که درآمد باالیی دارند، م
در بسیاري از موارد تواند می ؛گیردکل میبیشتر و عادات مصرفی که در زندگی افراد ش

گیري ثیرگذار باشد. این یافته همسو با نظریاتی است که بر اساس آن شکلزندگی آنها تأ
شدن در طول زندگی و موقعیت اقتصادي و ک زندگی تابع شرایط زندگی، اجتماعیسب

اجتماعی افراد است. بر اساس نتایج به دست آمده یکی از عوامل مهم مرتبط با سبک 
زندگی محیط زیستی دانشجویان، معرفت محیط زیستی آنها است که ارتباط مستقیم و 

ین رابطه وابستگی مستقیمی با معرفت اجتماعی افراد معناداري با متغیر وابسته دارد. البته ا
طور خاص تابع طور عام و معرفت محیط زیستی بهرد. از آنجا که معرفت اجتماعی بهدا

توان گفت در عصري که مباحث محیط زیستی یکی از مقتضیات زمانی و مکانی است، می
منجر به افزایش دهد و الجرم موضوعات مهم و اصلی مباحث اجتماعی را تشکیل می

زیستی  شود، بدیهی است افزایش معرفت محیطمعرفت اجتماعی در این خصوص می
 افزایش توجه به سبک زندگی محیط زیستی را در پی خواهد داشت. 

انسان به طبیعت نیز  خصوص نگرش در کنه نظریات رهیافت جدید بوم محور در
است که انسان توانایی تغییر در نگرش کید کاتن و دانلپ قراردارد این موضوع آنچه مورد تأ

عنوان بخشی از طبیعت، اثر ارد و قادر است با احتساب خود بهبینی خود را دو جهان
زیست از  اجتماع را بر محیط شناسایی نموده و با اتخاذ رویکردهاي جدید به محیط

، تا حد انجام رفتارهاي محیط زیستی افراد جامعه تخریب و نابودي آن جلوگیري نماید.
زیادي بستگی دارد به فهم و نگرش آنها نسبت به موضوع محیط زیست و روابط متقابل 

 کند.با جهان طبیعی که در آن زندگی میانسان 
رسند، انواع سرمایه و دیگري نیز وجود دارند که مهم به نظر می ي کنندهیینعوامل تع

دهد که هاي پژوهش نشان مییافته باشند.ي آنها از جمله این عوامل می هاي سازندهمؤلفه
فرهنگی ارتباط  ي آن و همچنین بعد عینی سرمایه ي اجتماعی و ابعاد سه گانه ي سرمایه

مستقیم و معناداري با سبک زندگی محیط زیستی دانشجویان دارند. بر اساس نظریات پیر 
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ی به میزان اجتماعی، بستگ ي ها در میدان و در زمینهبوردیو، رفتار و انتخاب انسان
عبارت دیگر، افراد با توجه به میزان برخورداري ها دارد. بهبرخورداري افراد از میزان سرمایه

هاي خاصی سرمایه (اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی) رفتار و کنش ي گانهخود از اشکال سه
 توان گفت در سبک زندگی محیط زیستیدهند. میهاي متفاوت، از خود بروز میدر زمینه

که مبتنی بر انتخاب الگوهاي خاصی در زندگی اجتماعی است که سازگاري بیشتري با 
تواند در ایجاد تفاوت در هاي مختلف سرمایه میمحیط زیست داشته باشند، وجود شکل

اجتماعی در  ي زیستی دانشجویان نقش شایانی ایفا نماید. سرمایه سبک زندگی محیط
هایی مثل رو در محیطیابد، از اینتماعی ظهور میروابط کنشگران اج ي روابط و شبکه

هاي مختلف روابط اجتماعی براي کنشگران فراهم است، دانشگاه که امکان وجود شبکه
 اجتماعی در انتخاب الگوهاي سازگار با محیط زیست اهمیت بنیادي دارد. ي سرمایه

هاي اجتماعی، کهها و روابط در گروه و شباجتماعی براي بوردیو، موقعیت ي سرمایه
ها، اطالعات، منابع مادي و موقعیت اجتماعی را براي افراد افزایش دسترسی به فرصت

گیرد. او ها و رفتارها در نظر میدهد. بوردیو تطابقی میان جایگاه اجتماعی، سلیقه می
روابط نهادینه شده و  ي اجتماعی را جمع منابع واقعی یا بالقوه حاصل از شبکه ي سرمایه

اي که هر یک از داند، شبکهبتنی بر آگاهی و همچنین بازشناخت متقابل اعضا گروه میم
سان سازد. بدیني جمعی برخوردار و مستحق اعتبار میاعضاي خود را از پشتیبانی سرمایه

پیوندهایی بستگی دارد که او  ي شبکه ي اجتماعی مورد تملک فرد به اندازه ي حجم سرمایه
 ).Delaviz, 2004: 62ثر بسیج کند (ؤمطور تواند بهمی

دهد از بین متغیرهاي مورد بررسی، بعد مشارکت اجتماعی، نتایج پژوهش نشان می
 ي رود و رابطهثرترین عامل در ایجاد سبک زندگی محیط زیستی افراد به شمار میؤم

قوي بین این متغیر با سبک زندگی محیط زیستی مخاطبان مشاهده  دار نسبتاً معنی
هاي پیوندکرد که به  اشارهپوتنام  ي توان به نظریهاین موضوع می شود. در تبیین نظري یم

پردازد. او ها و هنجارهاي اجتماعی نقش میگیري ارزشاجتماعی و نقش آن در شکل
از  هاییشود، جنبهها حاصل میاعتماد اجتماعی که از طریق شبکه معتقد است هنجارها و

طور سازد تا در کنار یکدیگر و بهدر میکنندگان را قامشارکت زندگی اجتماعی است که
 ثر اهداف مشترك را پیگیري کنند.مؤ

 ي هاي پژوهش بین سبک زندگی محیط زیستی و درآمد خانوار رابطهاساس یافته بر
ي  توان از نظریهي تبیین هر چه بهتر این موضوع میدار و مستقیم وجود دارد. برامعنی

دهی پایگاه و سبک زندگی افراد عنوان عاملی که در سامانرد انواع سرمایه بهبوردیو در مو
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ر یک عرصه نه تنها بازتاب هاي موجود ددخیل است استفاده نمود. به اعتقاد او کنش
ها است. از از اشکال متفاوت سرمایه در عرصه ثرأهاي موجود در آن عرصه، بلکه متموقعیت

کند، توانایی کنشگر را جلوه می ي که در قالب درآمد و مالکیتاقتصاد ي نظر بوردیو سرمایه
مستقیم  ي ها حاکی از آن است که رابطهدهد. یافتهش در جامعه افزایش میبراي کن

طوري که با کاهش سرمایه و توان درآمد و سبک زندگی وجود دارد به متوسطی بین
رسد این به نظر میابد. یسبک زندگی محیط زیستی افزایش می اقتصادي فرد، میزان

گذارد. أثیر بر مصرف بر سبک زندگی تأثیر میمستقیم با ت متغیر به صورت مستقیم و غیر
حمل و نقل است.  ي لفهؤثیر این متغیر در افزایش مأدهد بیشترین تنتایج تحقیق نشان می

 اقتصادي امکان مالکیت خودروي شخصی ي بدیهی است که با افزایش درآمد و سرمایه
 منزلت نوعی شاخص به شخصی مالکیت خودروي شدن شود، تبدیلبراي افراد بیشتر می

نهایت منجر  زندگی روزانه در در به اتومبیل وابستگی و اجتماعی منجر به گسترش استفاده
هاي تحقیق شود. این نتایج با یافتهاده از وسایل حمل و نقل عمومی میبه کاهش استف

همسو است. آنها نیز به این نتیجه رسیدند که میزان استفاده از  پورتینگا و همکاران نیز
چه میزان درآمد خانوار باالتر رود، مالحظات  انرژي و حمل و نقل با درآمد رابطه دارد، هر

محیط زیستی کاهش و میزان استفاده از انرژي و تمایل به استفاده از خودروي شخصی 
 کند.افزایش پیدا می

اي  ت بوردیو نیز همسو است که استفاده از کاالهاي مصرفی را نشانهاین نتایج با نظریا
او براي چنین رفتاري، کند.  هاي اجتماعی فرد فرض می براي منزلت و تثبیت موقعیت

برد و معتقد است ثروت، یعنی مالکیت و حاکمیت، به کار میرا » مصرف نمایشی«اصطالح 
مصرف و تملک منوط به  ي یب فرد به وسیلهاجتماعی است. به این ترت ي طبقه ي که نشانه

 خواهد تمایز اجتماعی خود را در یک طبقه نشان دهد.  آن می
رسد با افزایش تحصیالت و امکان افزایش آگاهی در مورد چند به نظر می هر

مخاطرات محیط زیست باید رفتارهاي مسئوالنه در قبال محیط زیست افزایش یابد، اما 
دگی محیط زیستی ثیر افزایش سطح و نوع تحصیالت در سبک زنأهد تها نشان می دیافته

توان به نظریات بوردیو اشاره نمود. از نظر بوردیو ثیري ندارد. براي تبیین این موضوع میتأ
دهی به افتد، با جهتمصرف و تشخص افراد که از طریق کارکرد عملی ذائقه اتفاق می

نهایت  ها و دراي از انتخابکند و مجموعها تبدیل میهها را به اولویتمصرف، دائماً ضرورت
کند، مصرف کید میهاي مصرف تأبخشد. بوردیو با تحلیل شیوهسبک زندگی را سامان می

اقتصادي نیست بلکه تمایزي که در قلمرو اجتماعی بین  ي ثیر سرمایهأتحت ت صرفاً
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 و آموزشی دارد که عمدتاً درگیرد بستگی به محیط متفاوت شکل می ي هاي با سرمایه گروه
فرهنگی را  ي دهد. به این ترتیب او سرمایهقالب انتقال فرهنگ و به صورتی اکتسابی رخ می

 کند. هاي اجتماعی مطرح میعنوان یکی دیگر از عوامل تمایز بین گروهبه
مبین آن  "هاي زندگیسبک"و  "هاي اجتماعیموقعیت"به اعتقاد بوردیو رابطه بین 

پذیرند. سبک زندگی با ثیر میأفرهنگی افراد نیز ت ي که این دو مفهوم از سرمایهاست 
و ها جمله ارزش ها و هنجارها ازفرهنگی در ارتباط است که ارزش ي بخشی از سرمایه

فرهنگی  ي ي سرمایهدهند. اما بررسی توابع سازندههنجارهاي محیط زیستی را شکل می
این متغیر بعد عینی  ردهد از میان ابعاد سازنده، نشان میبعد ذهنی، عینی و نهاديشامل 
هاي مرتبط با سنجش میزان فرهنگی که به ارزیابی عملیاتی شدن گویه ي سرمایه
معناداري با سبک زندگی محیط زیستی دانشجویان  ي پردازد رابطهفرهنگی می ي سرمایه

له أباب یک مس نش و معرفت دردارد. این نتیجه حاکی از آن است: تا زمانی که آگاهی، دا
هاي اجتماعی مرتبط ثیري در وقوع و یا تغییر پدیدهأبه صورت عملیاتی در نیامده است ت

دارند تنها در صورتی  با آن مسئله نخواهد داشت. عامالن اجتماعی در هر موقعیتی که قرار
ورت عملیاتی صگذار باشند که معرفت و دانش خود پیرامون موضوع را بهتوانند تأثیرمی

فرهنگی با بعد عملگرایی  ي قوي بین متغیر سرمایه مستقیم و نسبتاً ي درآورند. وجود رابطه
 محیط زیستی نیز همسو با نظریات مطرح شده در این زمینه است.

 
 ات پژوهشپیشنهاد

دست آمده از بررسی عوامل مرتبط با سبک زندگی محیط زیستی کلی نتایج به طوربه
از میان متغیرهاي مورد بررسی، مشارکت اجتماعی مخاطبان با داشتن دهد نشان می

ثرترین عامل در سبک زندگی محیط ؤبیشترین ضریب همبستگی با متغیر وابسته، م
ثرترین راهکار ؤتوان گفت استفاده از مشارکت اجتماعی مزیستی است. به این ترتیب می

 حفاظت از محیط زیست است.
شود. آنچه در این میان ها آغاز مییستی از درون خانهبخش اعظم مخاطرات محیط ز

ت و مسائل آن است، اهمیتی وافر دارد تغیر نوع نگرش ابزاري افراد نسبت به محیط زیس
ثر در ؤباشد لذا نگرش عامل مبینی فرد میثر از نوع نگرش و جهانسبک زندگی، متأ

هترین اقدام در این زمینه رسد بدهی به رفتار در زندگی افراد است. به نظر میجهت
ثر رفتارهاي منجر به حفظ محیط زیست به دانشجویان است که با تکیه بر ارتقاء ؤآموزش م

عنوان یک ضرورت حیاتی براي تداوم افراد به حفاظت از محیط زیست، بهمعرفت و باور 
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 ي فادهتوان از لزوم استورت گیرد. در این صورت است که میرفاه و بهزیستی در جامعه ص
هاي آینده، کنترل هماهنگی تولید با محتاطانه از منابع طبیعی براي حفظ آن براي نسل

هاي اقتصادي و اجتماعی با محیط زیست؛ کنترل تولید ساختار طبیعت، همسویی فعالیت
قابل بازیافت، ایجاد فرهنگ مصرف سازگار با محیط زیست و  هاي صنعتی و غیرزباله

گرایی؛ احترام به طبیعت طبیعی محل زندگی به جاي ایدئولوژي مصرفمتناسب با امکانات 
 به جاي نگرش ابزاري و ایجاد خودآگاهی محیط زیستی در افراد سخن به میان آورد. 

محیط زیستی و تبیین  رو مهم است که با ارتقا دانش و معرفت آموزش از این
توان رفتارهاي مطلوب تی میهاي زیسي مخاطرات و بحران لهتوجهی به مسأپیامدهاي بی

تواند با کنترل میزان و نوع را افزایش داد. معرفت نسبت به موضوع طبیعت و منابع آن می
مصرف به تغییر و اصالح الگوي مصرف و در نتیجه تغییر سبک زندگی بیانجامد. البته باید 

یافتنی ستمدت دمطلوب در سبک زندگی در کوتاه توجه داشت که ایجاد تغییرات کامالً
نیست، اما الزم است تدابیري اتخاذ شود تا شناخت و باور نسبت به لزوم حفاظت از محیط 

 زیست در رفتار فردي، درونی شود. 
با توجه به نتایج حاصل براي تحقیقات آتی نیز پیشنهادهایی به شرح زیر ارایه 

 شود: می
هش کیفی داده بنیاد هاي پژوزندگی محیط زیستی با اتکا بر روشسبک  ي مطالعه -

)GT(. 
 .دانشگاهی تطبیقی سبک زندگی دانشجویان و جوانان غیر ي مطالعه -
 .سازي سبک زندگی محیط زیستی در محیط دانشجوییشاخص -
هاي سبک زندگی محیط زیستی بر اساس بنیادهاي نظري ؤلفهبررسی و شناسایی م -
 .متفاوت
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Abstract: 
 

Environmental interactions are influenced by factors that are created 
and reinforced during a person's socialization. The main purpose of this 
study is to investigate the causes affecting people's biological behaviors in 
the process of socialization, the experiences and skills they find in this field, 
the responsibilities they accept and the role of knowledge and awareness 
they acquire in the learning process. This research was conducted during the 
academic year of 2015-2016 at Tabriz University of Tabriz by survey 
method. The statistical population is the students of Tabriz University that 
302 of whom have been selected by stratified sampling. The research 
findings show that the average environmental lifestyle in the range of 52 to 
133 is equal to 99.59%, which shows Students' environmental lifestyles are 
abundant. Also, among the six dimensions of environmental lifestyle, public 
transportation using, has the lowest average, in the scale of the present study, 
compared to the average of other dimensions studied environmental 
lifestyle. The results of the hypothesis test also show that the positive and 
significant relationship between environmental lifestyle and social capital 
and its three dimensions including social trust, social cohesion and social 
participation, as well as cultural capital and its dimensions and 
environmental knowledge. The results of environmental lifestyle regression 
analysis show that the three variables of social participation, environmental 
knowledge and objective dimension of cultural capital in general explain 
about 19% variance of environmental lifestyle at Tabriz University students. 
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