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  ابوالقاسم حیدرآبادی ، اسفجیر علی اصغر عباسی،  علی اصغر غالمی

 

 چکيده

. باشد محیط زیست و رفتارهای زیست محیطی یکی از شاخص های مهم توسعه پایدار هر کشوری می

. در شهر ساری استو رفتار زیست محیطی  ینگفره هیسرماهدف از این پژوهش بررسی رابطه بین 

روش تحقیق، پیمایشی . بدین منظور از نظریات بوردیو و تومه به عنوان چارچوب تئوریک استفاده شد

نفر  044 کوکران فرمول طبق نمونه حجم ای است و ای چندمرحله گیری، خوشه شیوه نمونه. است

ها، ضریب  روش تجزیه و تحلیل داده. ق ساخته استها، پرسشنامه محق ابزار گردآوری داده. باشد می

از اعتبار صوری جهت . است SPSSافزار  همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم

رفتارهای برای متغیر ( اعتماد یا پایایی)استفاده شد و ضریب آلفای کرونباخ ( روایی)سنجش اعتبار 

های آن   باشد که در حد بسیار باالیی است و گویه می 45008ی فرهنگ هیسرماو  450.0 زیست محیطی

میانگین رفتار زیست دهد که  نشان مینتایج آزمون . اند از همسازی درونی الزم برخوردار باشند توانسته

 هیسرمامتغیرهای بین . است 5.0 برابر با  .محیطی در بین افراد نسبتاً باال بوده و میانگین آن از عدد 

 یفرهنگ هیسرماهر چه . رابطه معنادار مثبت و مستقیم وجود داردار زیست محیطی و رفت یفرهنگ

ضریب همبستگی پیرسون بین میزان . یابد افزایش میرفتارهای زیست محیطی بیشتر شود، میزان 

رفتار متغیر . است .4544داری آن  و سطح معنا .  45برابر با سرمایه فرهنگی و رفتار زیست محیطی 

با ( رفتار حفاظت از محیط زیستو  رفتار در سفر)دارای چهار بعد بوده که رابطه دو بعد زیست محیطی

تجسم )سه بعد سرمایه فرهنگیهمچنین . باشدمثبت و معنادار میسرمایه فرهنگی میزان متغیر مستقل 

این که نتیجه . ارتباط معناداری با رفتارهای زیست محیطی دارند( یافته، عینیت یافته و نهادینه شده

 کیدر  ستیز طیکننده حفظ مح نییعامل تعمانند سرمایه فرهنگی و تحصیالت،  یعوامل فرهنگ

 .جامعه هستند
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  یرفتار یالگوها ،یآگاه ،یفرهنگ هیسرما ،یطیمخ ستیز یرفتار هارفتارهای  :کليدی گانواژ
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  بيان مسأله

ای زیست محیطی شناسی، محیط زیست و رفتارهیکی از موارد مطالعه در حوزه جامعه

-های اخیر، توجه به شاخه جامعهبه دلیل توجه و اهمیت روزافزون محیط زیست در سال. است

-در قرن حاضر، رفتارهای زیست. ای برخوردار شده استشناسی محیط زیست از اهمیت ویژه

محیطی به عنوان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل بر محیط زیست مورد توجه بسیاری 

زیست محیطی ضمن اینکه بر  رفتارهای. ز جامعه شناسان محیط زیست قرار گرفته استا

-گذارند خود نیز از عواملی تاثیر میبیشتر مسائل و تهدیدهای زیست محیطی تأثیر می

 (. 0 : .3  احمدیان و حقیقتیان، )پذیرند

-سعه آن جدیامروزه حفاظت از محیط زیست و اطمینان از پایداری و همه جانبه بودن تو

متاسفانه صدمات وارده به (. 0 : 00  والیی، )ترین چالش پیش روی جامعه جهانی است

محیط زیست اکثراً نامرئی و مدت زمانی طول می کشد تا آثار مخرب و مرگبار مختلف آن بر 

که در جهت جلوگیری « فردا دیر است»سالمتی بشر و طبیعت ظاهر شود به همین علت اغلب 

 کالنتری و همکاران(.   :  0  دبیرسیاقی، ) ه محیط زیست اقداماتی به عمل آیداز صدمات ب

اجتماع انسانی در محیط طبیعی شکل و قوام پیدا کرده است؛ از همین معتقدند که ( .3  )

شناسی  روی تعامل انسان با محیط، به اندازه تعاملش با همنوعانش اهمیت دارد و علم جامعه

اعتقاد بر این است که با . این سطح از ارتباطات اجتماعی داشته باشدباید توجه بیشتری به 

توان پیامدهای منفی تعامل انسان با محیط را  شناسایی عوامل مرتبط با انسان و زیست بوم می

امروزه مسائل زیست محیطی عمیقاً دارای مفاهیم (. 0 :  3  ادهمی و اکبرزاده، ) کمتر کرد

سان در قبال محیط زیست تحت تأثیر مدرنیته و فرایندهای آن به اجتماعی هستند و رفتار ان

  .( : .3  کالنتری و دیگران، )آفرین تبدیل شده استرفتاری بحران

ای دارد، زیرا رشد و نمو گیری و پرورش انسان ها نقش تعیین کنندهمحیط زیست در شکل

(.  3  د و همکاران، فرهمن) گیردهای زیست محیطی صورت نمیطبیعی انسان بدون محرك

فاجعه زیست محیطی نه تنها آرامش و . از مسائل روز جهان مساله حفظ محیط زیست است

کند، به همین دلیل در امنیت را از زندگی انسان می رباید که موجودیت بشر را تهدید می

 ترین بحث روز استمحافل علمی و سیاسی بحث زیست محیطی پر سرو صداترین و جدی

محققان زیست محیطی معتقدند که امروزه بحران های زیست محیطی به (. 0  :00   والیی،)

ای زندگی انسان را تهدید کرده، تا حدی که حیات انسان و دیگر موجودات را طرز نگران کننده
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محیطی نظیر های زیستبرخی از تهدیدات و بحران. در کره خاکی به مخاطره انداخته است

زدایی، بحران غذا، ازدیاد جمعیت، افزایش زك شدن الیه اوزن، جنگلتغییرات آب و هوا، نا

جویانه و غیر اصولی از محیط طبیعی توسط تقاضای مردم، پیشرفت تکنولوژی، استفاده بهره

ای به خود های غیر مسئوالنه انسان، افکار عمومی را به طرز نگران کنندهداران، کنشسرمایه

سبت به محیط زیست در سطح جهانی به وجود آورده معطوف کرده و حساسیت شدیدی ن

 . است

ای جهانی است و مساله جهانی را در محدوده مرزهایی که بقای بشر در زیست کره، مساله

هرگاه انسان (. 30: 80  آذرنگ، ) توان حل کردکنند، نمیهای جغرافیایی معلوم مینقشه

هش تخریب محیط زیست امیدوار بود توان به کابتواند طبیعت رابه خود ترجیح دهد، می

برداری از منابع به شکل معتدل ای که بهرههای الزم را دیده باشند، به گونهچنانچه افراد و گروه

رواج پیدا کند بدون شک کیفیت   و منطقی و سنجیده صورت پذیرد و فرهنگ محیط زیستی

یستی و آشنایی آنها با آثار های محیط زدر برنامه  مشارکت مردم. زندگی بهبود خواهد یافت

ها را به ها و برنامهاگر سیاست. های محیط زیستی استمخرب آلودگی، کلید رمز موفقیت برنامه

فصلنامه سازمان )سوی به کارگیری فکر و توان مردم سوق دهیم، بسیار کارساز خواهد بود

مهدوی و )ستیمما نیازمند به یک اخالق محیط زیستی جدید ه(. 0 :  0.  محیط زیست، 

زیست شناس معروف، اخالقی که مارا از انسان فاتح به    به قول آلدولئوپولد(.   : 00  وزیری، 

شهروند زیستی، علم ما را از تیز کننده شمشیر خود به علمی که چراغ جستجوگر جهان خویش 

 تغییر دهداست و رابطه ما را با زمین از ارباب و رعیت به  عضوی از مجموعه زیستمندان آن 

 (..: 8.  کارسون، )

نتایج بسیاری از تحقیقات در ایران حاکی از تخریب محیط زیست و نقش عوامل اجتماعی و 

 فرهنگی و اقتصادی و یا سازمانی بر تخریب محیط زیست و رفتارهای زیست محیطی است

؛ .3  احمدیان و حقیقتیان، ؛  3  ادهمی و اکبرزاده، ، .3   نبوی و مختاری هشی،)

، ملکی و 34  ، عبدالهی،  0  ، اژدری،  3  صالحی و امامقلی،  ،.3   کالنتری و دیگران،

، 30  ،انیقتیحقو  یواقف،  3   ی،ریم، 38  ، انیشاطرو  یسلم یانیک،  3  عبدالهی، 

فرهمند و همکاران، و  .3  ، باقری، .0  ، صالحی،  3  ، شبیری، 34  نواح و دیگران، 

                                                           
1-Environmental culture 
1-People participate 
 -Aldo leo pold 
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ن تحقیقات معتقدند که فرهنگ جامعه اثر زیادی بر رفتارهای زیست محیطی اکثر ای(.  3  

. زیست محیطی اشاره دارند رفتارهایدارد و به نقش فرهنگ و عوامل اجتماعی و فرهنگی بر 

فرهنگ و سرمایه فرهنگی عامل اصلی و به معنای موتور توسعه پایدار و حفاظت از بنابراین 

یست زمانی حاصل خواهد شد که محیط طبیعی و فرهنگی بهبود محیط ز. است زیستمحیط 

الزمه تحقق چنین هدفی، وجود اخالق زیست محیطی در تمامی . انسان با هم مرتبط باشند

  ،(00  ) فرصت تحقیقات(. 0 -. ،  0  اژدری، ) باشداقشار یک جامعه در یک کشور می

-، نشان می(04  )تومه، (.3  ) نکالنتری و همکارا، ( 0  ) دبیرسیاقی، ( 0  ) زادهاسالم

در استان مازندران و شهر . محیطی در جامعه قابل توجه استناهنجاریهای زیستدهد که 

ها وجود دارد که آن را در زندگی روزمره می توان و اقسام آلودگی توان شاهد انواعساری نیز می

ها، استفاده رفتن جنگل زیست، از بینبه عنوان مثال آلودگی هوا، تخریب محیط. شاهد بود

بیش از اندازه از سموم شیمیایی، آلودگی صوتی و غیره برخی از این مسائل زیست محیطی 

بدیهی است اگر اقداماتی اساسی در زمینه حفاظت از منابع زیستگاهی و طبیعی صورت . هستند

. تنپذیرد، در آینده نزدیک مشکالتی جدی در خصوص محیط زیست شهر ساری خواهیم داش

  های آن بر رفتارهای محیط زیستی چگونه است؟باید دید که اثر سرمایه فرهنگی و مولفه

 

 پيشينه پژوهش

هر پژوهش باید متکی به دستاوردهای پیشین باشد، درحالی که خود، هم سخنی تازه دارد 

تحقیقات (.  0  :08 ساروخانی،)های دقیقتری در شناخت پدیده به کار می گیردو هم، روش

توان آنها را به دو دسته تحقیقات انجام شده که میرفتارهای زیست محیطی ختلفی در زمینه م

 تحقیقات. بندی کردانجام شده در خارج از کشور و تحقیقات انجام شده در ایران دسته

-حق ،یرهاشمیم ،( 44 ) و وارد یپرت، ( 3  ) فریخلج، و شکوه اریس ،یمندیم زاده یحاج

و  یواقف، (448 ) ساندرز و همکاران، ( 3  ) صالحی و امامقلی، (33  )یآصف و پرست

 نیالدفلک ی ومندیزاده می، حاج(  4 ) آوتسو و همکاران یکودر، ( 3  ) انیقتیحق

و  یسلم یانیک، (8 4 )برنارد، ( 3  ) انیقتیحق، (.3  )سرا ، محمدیان سقین(38  )

 ،(0 4 )متهیگرا ،( 3  )یریم، (3 4 )ان ، هالکوس و دیگر(8 4 )آکرام، (38  ) انیشاطر

 انیقتیحقو  یواقفو ( 38  )ی مندیزاده میحاجو  نیالدفلک، (.3  ) هشینبوی و مختاری

ها و سرمایه اجتماعی نشان داد که سرمایه( 30  )حیدری ساربان. از آن جمله هستند (30  )
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نشان داد که ( 33  )نیا جعفری. است ستیز طیمعطوف به حفظ مح یرفتارها تبیین کننده

 نشان( 38  )انینوروز. سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر رفتارهای زیست محیطی اثرگذار هستند

 ،یفرهنگ یها هیسرما ،یاز زندگ تیرضا ،یطیمحستیز یها یآگاه یرهایکه متغ دهد یم

 یپول .هستند یطیمح ستیز یرفتارها یبرا یمناسب نیبشیپ ی،اجتماع یهنجارها ،ییفردگرا

 یها دگاهیمفهوم د دهنده لیکه باورها و احساسات، هر دو تشک دهد ینشان م( 444 ) و اوکنر

 ستیز طینسبت به مح دیو باورها و عقا یتعامل تعلقات احساس. هستند یطیمح ستیز

 .مؤثر و مهم باشد ستیز طیبا مح بطمرت دیباورها و عقا ینیب شیو پ نییدر تع تواند یم

 یرهایمتغ نیاز آن است که ب یحاک (38  )نیالدفلک ی ومندیزاده میحاجهش پژو یها افتهی

  هیسرما ،یاجتماع یها استفاده از شبکه ،یسبک زندگ ،یطیمح  ستیز یسن، درآمد، آگاه

 افتهی .وجود دارد یمعنادار  مسئوالنه رابطه یطیمح ستیز یبا رفتارها ییگرا و قانون یفرهنگ

 ستیها و رفتار زخانواده یفرهنگ هیسرما نینشان داد که ب(.3  ) نبوی و مختاری هشی یها

 ،یفرهنگ هیسرما یها اسیوجود دارد، اما در رابطه با خُرده مق یمیآنان رابطه مستق یطیمح

 یطیمح ستیز یرفتارها یرو یمیاثر مستق افتهیو تجسد افتهی تینیع یفرهنگ هیسرما

 هیدر مجموع، سرما. است میشده فاقد اثر مستق نهیدنها یفرهنگ هیها دارند و سرماخانواده

شده، سن و مدت  نهینهاد یفرهنگ هیسرما افته،یتجسم  یفرهنگ هیسرما افته،ی تینیع یفرهنگ

 .ها داشتندخانواده یطیمح ستیز یرفتارها یرا رو ریتأث نیشتریب بیاقامت در محله به ترت

در مجموع و ابعاد  یاجتماع هیسرما نیدهد بینشان م (30  ) یاریعل یی ورزایم، زادهعباس

و  کیمشارکت در تفک زانیبا م( یاعتماد نهاد ،یانسجام اجتماع ،یاحساس تعلق اجتماع) آن

و  یبعد ذهن)در مجموع و ابعاد آن یفرهنگ هیو سرما(  r=4004)یخانگ یهازباله یآورجمع

رابطه معنادار ( r=40  0)یخانگ یهازباله یآورو جمع کیدر تفک تمشارک زانیبا م( ینیع

دهد ابعاد احساس تعلق ینشان م رهیچندمتغ ونیرگرس لیحاصل از تحل جینتا. وجود دارد

 هیسرما ینیو ع یو ابعاد ذهن یاجتماع هیسرما یو انسجام اجتماع یو اعتماد نهاد یاجتماع

-بالهز یآورو جمع کیمشارکت در تفک زانیمدرصدی  53  و تبیین  ینیبشیتوان پ یفرهنگ

این تحقیقات سعی در بررسی ارتباط بین انواع سرمایه ها و خصوصا . را داشتند یخانگ یها

 .سرمایه فرهنگی بر نگرش ها و رفتارهای زیست محیطی دارند
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 مبانی نظری

های اخیر نگرش افراد نسبت به جامعه و محیط زیست دچار تغییر و دگرگونی شده در سال

اجتماعی برخی به موضوع طبیعت و محیط زیست اشاره کرده اند  پردازاندر بین نظریه. است

شناسی محیط گیری نظریه اجتماعی و بعداً جامعهکه بحث این افراد در نهایت منجر به شکل

رابطه جامعه مدرن با  یعلم یعمدتا به بررس ستیز طیمح یجامعه شناس. زیست گردید

 یبه بررس یشناس از جامعه یا وان شاخهو به عن پردازد یم ستیز طیها و مسائل مح بحران

بر ابعاد  شتریب انیم نیپرداخته و در ا ستیز طیو مح یجامعه انسان انیاشکال مختلف تعامل م

  .(38  فروتن کیا و نواح، )ساخته متمرکز است و بشر یعیطب یها طیمح رامونیپ یاجتماع

 یگرید یها ما وجه یبود، ول یداقتصا هیتنها سرما ه،یمنظور مارکس از سرمااز نظر بوردیو، 

 هیو سرما یفرهنگ هیسرما ،یاجتماع هیسرما ،یاقتصاد هیسرما: که شامل میهم دار هیاز سرما

 یرا در فضا یگاهیجا یهر فرد ویبه نظر بورد(.  :  0   ،یفکوه)شود یم کیزماتیکار

 شود، ینم  فیعرت یدر طبقه اجتماع تیفرد با عضو نیا. اشغال کرده است ،یچند بعد یاجتماع

صالحی امیری و سپهرنیا، )شود یم  فیدارد، تعر ها هیاز سرما کیکه از هر  یبلکه با مقدار

 یطیمحستیو رفتارها و  نگرش ز افتهی تینیع یفرهنگ هیسرما انیر مورد ارتباط  مد .(34  

 افتهی تینیع هیسرما ،یطیمحستیز یهایو نقاش ریبا استفاده از مجالت، کتابها، تصاو توانیم

 یها فرهنگ و ارزش و،یبورد دگاهیدر د .(.3:  3   ،یقلو امام یصالح)داد شیافراد را افزا

 ،یخانوادگ یفرهنگ یها هیسرما یجامعه و در راستا یاجتماع یتوسط طبقات واال یفرهنگ

 .( :  0  فکوهی، )شود یم  نییمشخص و تع شانیا یو معرفت یالتیبرگرفته از سطوح تحص

در هر فرد و آن در  یفرهنگ یاستفاده از کاالها تیقدرت شناخت و قابل یعنی، یفرهنگ هیسرما

فکوهی، )شوند یشدن در فرد انباشته م یفرد است که درخالل اجتماع داریپا التیتما  رندهیبرگ

ها و  و عادات ها یاز توانمند یبه مجموعه ا و،یاز نظر بورد یفرهنگ هیمفهوم سرما .(44 :  0  

این سرمایه  .کند یداللت م ،یذوق و سبک زندگ ای قهیسل دانش،زبان، شامل یفرهنگ یها طبع

 هیابعاد سرما شیبا افزا. فرهنگی دارای سه بعد مجسم یافته، عینیت یافته و نهادینه شده است

 یو رفتارها محور ستیز ینگرش جهینت و در ابدییم شیافراد افزا یفرهنگ هیسرما ،یفرهنگ

(. 30:  3   ،یقلو امام یصالح)ردیصورت گ ستیز طیدر جامعه نسبت به مح یطیمحستیز

 .های زیست محیطی اثرگذار باشدها و کنشبنابراین سرمایه فرهنگی بر روی رفتارها و نگرش
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 طیمح یطبق نظر و. هستند ییگراستیز طیو اساس مح هپای هاارزش نگلهارت،یارونالد 

کسب ثروت  جهیکه در نت یزندگ تیفیرامدرن است مانند کف یهااز ارزش ینمود ییگراستیز

 ستیز یتوان رفتارهایم. کرده است دایظهور پ شرفتهیپ یدر کشورها ندهیفزا تیو امن

که  ینسبت داد و مطرح نمود که افراد نگلهارتیرونالد ا یارزشها هیرا به ارزشها و نظر یطیمح

 یطیمحستیز یهاتیدارند، فعال یشتریب گرخواهانهید یهاارزش ایو  یفراماد یهاارزش

 .(4  -   :  .  اینگلهارت، ) را هم دارا هستند یباالتر

است که  یرابطه ابزار ی،عیطب ستیز طیتنها رابطه ما با مح معتقد استهابرماس یورگن  

 ،میکن یکشبهتر از آن بهره میتوان یچگونه م نکهیما درباره ا یحسابگرانه و فن ،یدیمنافع تول

به اعتقاد هابرماس در جامعه مدنی هم (.  8: 03  محرم نژاد و تهرانی، )بر آن حاکم است

ای می انجامد که شود و این عقالنیت به جامعهجهان نظام و هم جهان زیست عقالنی می

توسعه نظام های عقالنی، توجه به حقیقتِ زیست جهان عقالنی را برای وفور مادیات و رفاه 

تومه معتقد است که میزان . و از نظارت همگانی بر محیطش برخوردار است گیردنادیده نمی

احترام شهروندان هر جامعه به اخالق محیطی و حفاظت از محیط طبیعی، از جمله معیارهای 

ژرژ تومه  (.. ، 04  تومه، )شودسنجش میزان توسعه فرهنگی در آن جامعه محسوب می

مل هستند و فرهنگ هدایت کننده عملکرد افراد معتقد است فرهنگ و جامعه باهم در تعا

با تغییر فرهنگ، می توان رفتار مردم را تغییر داد اما فرهنگ فقط یک عامل . جامعه می باشد

فرهنگ متشکل از عادات و آداب . یا یک واژه و عبارت نیست، بلکه دنیای گسترده ای است

، 04  تومه، )کنندق آنها رفتار میاست عاداتی که در طی زمان شکل گرفته اند و مردم مطاب

شده است، غفلت  داریامروز در عرصه توسعه پا یایآنچه در جامعه معاصر موجب شکست دن (..

 یستیامروزه با .است یاجتماع و یفرد یدر زندگ یفرهنگ یررفتارهایتاث و یفرهنگ یالگوها از

 ، احترام به آن وستیز طیبه مح ییزا تیدادن اطالعات، حساس ،یتامل یبا رفتار فرهنگ

نفع )درون  عتیبا مهار طب نیهمچن و ردک یآن را در افراد درون قبال در یریپذ تیمسئول

 داریدر جهت توسعه پا( عتیعدم استثمار طب) رونیب عتیو مهار طب( یخواه ادهیوز یپرست

تومه معتقد است هدف نهایی آموزش ها و اخالق (.  3  سیدی، )ی تالش نمودالگوساز

بین محیط زیست و توسعه فرهنگی ارتباط . آل محیطی استطی، ایجاد تقویت رفتار ایدهمحی

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

بدین . کرد و اگر محیط زیست محافظت شود، این عمل سبب تقویت هویت فرهنگی خواهد شد
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پس از این حیث (.   ، 04  تومه، )ادف ساختن توسعه با فرهنگ استترتیب هدف نهایی، متر

در تبیین رفتارهای زیست محیطی، توجه به بعد فرهنگ و سرمایه فرهنگی غیر قابل انکار 

 .است

با توجه به مباحث نظری ارائه شده، می توان از تئوری سرمایه فرهنگی پیر بوردیو و فرهنگ 

چارچوب نظری و پشتوانه نظری این تحقیق استفاده کرد و زیست محیطی ژرژ تومه به عنوان 

این دیدگاه ها را مبنای فرضیه اصلی مقاله که بیانگر وجود ارتباط بین سرمایه فرهنگی و 

 .رفتارهای زیست محیطی است، قلمداد نمود

 

 مدل نظری پژوهش: 9شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرضيات پژوهش

 .ی رابطه معناداری وجود داردبین سرمایه فرهنگی و رفتارهای زیست محیط . 

و رفتارهای ( شده ینهادو  افتهی تینیع، افتهیتجسم )گانه سرمایه فرهنگیبین ابعاد سه . 

 .زیست محیطی رابطه معناداری وجود دارد

رفتار زیست محیطی  و( سن، جنسیت، وضع تأهل و تحصیالت) ایبین متغیرهای زمینه . 

 .رابطه معناداری وجود دارد

 
 

 مصرف انرژی

 حفاظت از محیط
زیست   

 رفتار در سفر

 الگوی خرید

 رفتارهای زیست
محیطی   

 سرمایه فرهنگی

 تجسم یافته

 عینیت یافته

 نهادی شده
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 روش تحقيق

جامعه  .است« پرسشنامه» ،عمده ترین ابزار گردآوری اطالعاتروش تحقیق، پیمایشی و 

طبق آخرین آمار رسمی مرکز آمار . است ساریشهر ساله  0 افراد باالی آماری شامل تمامی 

گیری روش نمونه. می باشد( .3  مرکز آمار ایران، )نفر .80 0 ایران تعداد این افراد برابر با 

برای این کار ابتدا شهر ساری به سه منطقه مرکزی، شمالی و  .ای استدمرحلهای چنخوشه

جنوبی تقسیم شده و در مرحله بعدی از هر منطقه دو خیابان اصلی انتخاب شدند و در مرحله 

ها به حوزه و بلوك های جزئی تر تبدیل شده و بر اساس اطالعات به دست بعد نیز این خیابان

گیری که از مرکز آمار ایران اخذ شد، نمونه .3  ی سرشماری سال آمده از حوزه بلوك ها

 044برای این کار از هر حوزه و بلوك آماری متناسب با تعداد جمعیت شهر تعداد . انجام شد

نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد و اطالعات الزم در زمینه رفتارهای زیست محیطی از افراد 

از ضریب همبستگی پیرسون و . لوك های آماری به دست آمدساله ساکن در این ب 0 باالی 

همچنین از اعتبار . ای استفاده شدرگرسیون برای آزمون روابط متغیرها در سطح سنجش فاصله

رفتارهای گیری از پایایی الزم برخوردار است و مقدار آلفای صوری استفاده شده و ابزار اندازه

 .است 45008ی فرهنگ هیسرماو  450.0 زیست محیطی

 

 پایایی و ضریب آلفای کرونباخ متغيرها : 1جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد گویه ها متغیر و ابعاد آن

 رفتارهای

زیست 

 محیطی

    450.0 

 . 450    رفتار مصرف انرژی

 45834 8 رفتار حفاظت از محیط زیست

 .45.0 8 رفتار در سفر

 .45.4 0 الگوی خرید

سرمایه 

 گیفرهن

  . 45008 

  4500 8 افتهیتجسم 

 45.30 . افتهی تینیع

  4534 8 شده ینهاد
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 تعریف مفاهيم

 طیجهت بهبود مسائل مح در یبه اقدام عمل شیو گرا یآمادگ: رفتارهای زیست محيطی

 ستیرفتار زبنابراین . ( .: 38  شبیری، )شود یاطالق م ،یستیز طیمح و یا عملکرد یستیز

نواح  یا،فروتن ک)دهدیاز خود بروز م ستیز طیکه فرد در برخورد با مح ستی اررفتا ،یطیمح

 زریاز پرسشنامه  کا یستیزطیمح یرفتارها گیریبرای سنجش و اندازه .(34  ی، و پورترکارون

در مورد نحوه عملکرد  یپرسشنامه شامل سؤاالت نیا. اقتباس شده است (333 ) و همکاران

 ریدرگ ۀدر مورد نحو یو اطالعات یدر انرژ ییصرفه جو افت،یمانند باز ییاافراد در مورد رفتاره

کم، کم،  یلیخ یهابه مقوله تیاولو بیاست و به ترت یطیمح ستیز یتهایشدن افراد در فعال

این متغیر در چهار بعد رفتار مصرف انرژی، . شده است یبندرتبهخیلی زیاد و  ادیمتوسط، ز

ت، رفتار زیست محیطی در سفر و الگوی خرید زیست محیطی رفتار حفاظت از محیط زیس

 .سنجیده شد

و  ها یریگ ها، جهت کاربرد زبان، منش: شامل یفرهنگ هیسرما و،یاز نظر بورد :یفرهنگ هیسرما

 در نحوه رابطه فرد با فرهنگ و زبان است یفیو ظر دهیچیوجوه پ یاست و دارا التیتما

 ازاتیاز روابط، معلومات، اطالعات و امت یا مجموعه یگفرهن هیسرما (..0  :0.  نز،یجنک)

 کند یاز آن استفاده م یاجتماع تیموقع کیبه دست آوردن  ایحفظ کردن  یدانست که فرد برا

است که به صورت  یفیک یها هیاز سرما یشکل یفرهنگ هیسرما(. 08  :80 ،یریام یصالح)

 یاجتماع هیازاقسام سرما یا را گونه یفرهنگ هیسرما توان یمرو،  نیاز ا. دیآ یبه چشم نم ینیع

در عملی کردن سرمایه فرهنگی از تقسیم بندی بوردیو استفاده  (.08  :  ،یروحان)دانست 

 افتهیتجسم : کند یم یبند میرا به سه دسته تقس یفرهنگ هیسرما ویبورد (..3  بوردیو، ) شد

 یکه به صورت کاالها افتهی تینیع ،شود یذهن و بدن را شامل م یرپاید باتیمجسم که ترت ای

 قیشده که از طر یحالت نهادو  کند یو هنر بروز م وتریکتاب، کامپ ر،یچون تصاو یفرهنگ

سو به  کیاز  ویاز منظر بورد. شود یم  ییبازنما یفرهنگ گاهیشواهد پا گریو د یمدارك واقع

. هریاز دانش وغ یوزه خاصدر ح تیگردد، مانند با فرهنگ بودن، فعال یمعلومات کسب شده برم

تابلوها،  لیاز قب یمانند اموال فرهنگ ابد،ی یتبلور م افتهی تینیع یدر حالت گر،ید یاز سو

شده مانند مدارك  نهیاشکال نهاد در نیو همچن رهیو غ قهیمختلف، اجناس عت یها ونیکلکس

 .رهیشهردار و غ ش،یهمچون معلم، پزشک، کش یشغل یها  تیو موقع یلیتحص

 



9911پایيز ، هشتدوازدهم ، شماره چهل و  اجتماعی، سال پژوهش ةفصلنام  991 

 های پژوهشافتهی

این . گویه مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت   متغیر رفتار زیست محیطی است که با 

متغیر در چهار بعد رفتار مصرف انرژی، رفتار حفاظت از محیط زیست، رفتار زیست محیطی در 

میانگین الگوهای رفتار زیست محیطی در بین . سفر و الگوی خرید زیست محیطی سنجیده شد

افراد بر اساس طیف لیکرت پنج . است 5.0 برابر با  .د نسبتاً باال بوده و میانگین آن از عدد افرا

میزان  درصد  45 در مجموع حدود . اند ای از خیلی کم تا خیلی زیاد به آن پاسخ داده گزینه

درصد در حد کم، حدود   35 حدود . دانندرا در حد خیلی کم می شانرفتار زیست محیطی 

میزان رفتار درصد نیز  . درصد در حد زیاد و حدود  0 درصد در حد متوسط، حدود  .5. 

 .دانند را در حد خیلی زیاد میزیست محیطی شان 

  
 توزیع پاسخگویان بر حسب رفتار زیست محيطی و سرمایه فرهنگی: 1جدول 

الگوهای رفتار زیست 

 محیطی

خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 جمع

میانگین از 

. 

رفتار مصرف 

 انرژی

  53  044 80 08  04 0. 8  تعداد

 44  8  .85  4  .05  3 درصد

رفتار حفاظت 

از محیط 

 زیست

 0 05 044     4   .. 4.  0 تعداد

 44   45  .5.   35  .5   .45  درصد

رفتار زیست 

محیطی در 

 سفر

 508  044 4  30 4   .3 .0 تعداد

 44  .5. .05  .5    05   5   درصد

الگوی خرید 

زیست 

 محیطی

 500  044 8. .3     00 04 تعداد

 44  0   05  .45     4  درصد

مجموع 

رفتار زیست 

 محیطی

 5.0  044 80      4  ..  0 تعداد

 44  .  0  .5.   35   45  درصد

سرمایه 

 فرهنگی

 044 00 03 .   00  . تعداد
 5.3 

 44      5   50         درصد



 991  (مطالعه موردی شهر ساری)سرمایه فرهنگی و رفتار زیست محيطی 

رفتار مصرف نشان داد که الگوی بررسی توزیع پاسخگویان بر حسب رفتار زیست محیطی  

درصد در حد زیاد بوده   05 .5 .درصد متوسط و  4 درصد در حد کم،  .5. در بین انرژی 

 8 در بین رفتار حفاظت از محیط زیست الگوی . است  53 با رفتار مصرف انرژی و میانگین 

درصد در حد زیاد بوده و میانگین خصوصیت  0.50درصد متوسط و   35 ، درصد در حد کم

در رفتار زیست محیطی در سفر خصوصیت . است 0 05برابر با رفتار حفاظت از محیط زیست 

رفتار درصد در حد زیاد بوده و میانگین    درصد متوسط و  .5  درصد در حد کم،  58. بین 

درصد در    در بین الگوی خرید زیست محیطی . ستا 508 برابر با زیست محیطی در سفر 

الگوی خرید زیست درصد در حد زیاد بوده و میانگین   05 درصد متوسط و  .45 حد کم، 

 . است 500 برابر با  محیطی

افراد  درصد   نتایج نشان می دهد که حدود . یکی از متغیرهای مهم، سرمایه فرهنگی است

 50  درصد در حد کم، حدود    حدود . باشد ی کم میدر حد خیلمیزان سرمایه فرهنگی 

میزان سرمایه درصد نیز    درصد در حد زیاد و حدود   5  درصد در حد متوسط، حدود 

میانگین سرمایه فرهنگی در بین افراد نسبتا پایین بوده و . در حد خیلی زیاد استفرهنگی شان 

 .است 5.3 میانگین آن 

ت تشخصی نحوه روابط بین متغیرها، آزمون نرمالیته است که یکی از مهمترین آزمونها، جه

آیا متغیرها به طور نرمال در جامعه . کند نحوه توزیع متغیرها در جامعه چگونه استمشخص می

جدول فوق قابل اسمیرنوف در -نتیجه آزمون کولموگوروفمورد مطالعه توزیع شده اند یا خیر؟ 

و سطح  45004ای زیست محیطی مقدار آزمون برابر با در متغیر وابسته رفتاره. استمشاهده 

 H4درصد است،  .چون سطح معناداری محاسبه شده بیشتر از . است  3 45معناداری آن 

به عبارت دیگر . شودهای مربوطه پذیرفته میبنابراین ادعای نرمال بودن توزیع. شودتایید می

 4.04بیشتر از  سرمایه فرهنگیو  محیطیرفتارهای زیستداری برای متغیرهای سطح معنی

 .شودها از لحاظ این آزمون تایید می بنابراین نرمال بودن آن. بوده است

 

 متغيرها( K.S)اسميرنوف  -نتایج حاصل از آزمون کولموگوروف: 1جدول 

 Sig. ( -tailed)سطح معناداری  کولموگوروف اسمیرنوف Zمقدار آماره متغیر

  3 45 45004 رفتارهای زیست محیطی

  45.8 45.03 سرمایه فرهنگی
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بین سرمایه فرهنگی و رفتار زیست محیطی رابطه فرض اصلی پژوهش این است که 

ها در متغیرهای با توجه به سطح سنجش و آزمون نرمال بودن داده. معناداری وجود دارد

گی ، برای بررسی رابطه متغیرها از ضریب همبستسرمایه فرهنگی و رفتار زیست محیطی

رابطه مثبت و مستقیم سرمایه فرهنگی و رفتار زیست محیطی بین . پیرسون استفاده گردید

رفتار زیست بیشتر شود، میزان سرمایه فرهنگی بدین صورت که هر چه میزان . باشد موجود می

رفتار زیست کمتر شود، میزان سرمایه فرهنگی یابد و برعکس هر چه میزان  افزایش میمحیطی 

 . یابد ین آنان کاهش میدر ب محیطی

 

 سرمایه فرهنگی و رفتار زیست محيطی ضریب همبستگی پيرسون بين: 1جدول 

 نتیجه  sig ضریب همبستگی  متغیر وابسته

 تأیید .4544 **.  45 رفتار زیست محیطی

 تأیید  .454 45434 رفتار مصرف انرژی

 تأیید 45440 **.. 45 رفتار حفاظت از محیط زیست

 رد 45408 *44 45 سفر رفتار در

 رد    45 454.8 الگوی خرید

*. Correlation is significant at the 454. level 

**. Correlation is significant at the 454  level 
 

و  .  45برابر با سرمایه فرهنگی و رفتار زیست محیطی میزان ضریب همبستگی پیرسون بین 

ه دلیل این که سطح معناداری در ضریب همبستگی کمتر از ب. است .4544داری آن  سطح معنا

سرمایه فرهنگی و رفتار زیست میزان پنج درصد است، لذا رابطه معناداری بین دو متغیر 

همان طور که در جدول . مورد تأیید است 1Hرد شده و فرض 0Hوجود دارد و فرضمحیطی 

ارای چهار بعد بوده که رابطه د رفتار زیست محیطیقابل مشاهده است متغیر   جدول شماره 

سرمایه فرهنگی میزان با متغیر مستقل ( رفتار حفاظت از محیط زیستو  رفتار در سفر)دو بعد

قابل ذکر . سرمایه فرهنگی همبستگی معناداری ندارنددو بعد دیگر با . باشدمثبت و معنادار می

و  افتهی تینیع، افتهیتجسم گانه سرمایه فرهنگی یعنی سرمایه فرهنگی است که بین ابعاد سه

جهت همبستگی مثبت . با رفتار زیست محیطی همبستگی معناداری وجود دارد شده نهینهاد
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و   . 45، 0  45مقدار ضریب همبستگی به ترتیب برابر با . یوده ولی شدت رابطه پایین است

 .است 4  45
 زیست محيطیرفتار و ی فرهنگ هیابعاد سرماضریب همبستگی پيرسون بين : 1جدول 

 ابعاد سرمایه فرهنگی
 رفتار زیست محیطی 

 نتیجه سطح معناداری ضریب همبستگی

 تأیید 45443 **0  45 تجسم یافته 

 تأیید 45444 ** . 45 عینیت یافته

 تأیید . 454 *4  45 نهادینه شده

برای . ای شامل جنسیت، سن، وضع تأهل و میزان تحصیالت هستندمهمترین متغیرهای زمینه

های متناسب با سطح ای و رفتار زیست محیطی از آزمونسنجش ارتباط بین متغیرهای زمینه

سنجش آنها یعنی ضریب همبستگی پیرسون، آزمون مقایسه میانگین ها و ضریب همبستگی 

 .اسپیرمن استفاده شد

 

 آزمون آماری بين متغيرهای زمينه ای و رفتار زیست محيطی: 1جدول 

ای متغیرهای زمینه  سطح معناداری مقدار آزمون آزمون متناسب 

 0  45  3 5  آزمون تی مستقل جنسیت

 45003 0 454 ضریب همبستگی پیرسون سن

 0 454  5.8  ازمون آنالیز واریانس وضع تأهل

 .. 45 45480 ضریب همبستگی اسپیرمن میزان تحصیالت

مقدار آزمون . است .35  برابر با  و زنان .5   میانگین رفتار زیست محیطی مردان برابر با 

در . است 0  45و سطح معناداری   3 5 رفتار زیست محیطی  تی مستقل بین جنسیت و

بین وضع تأهل و میزان .  نتیجه میانگین رفتار زیست محیطی تفاوت معناداری با هم ندارد

و   5.8 برابر با  مقدار آزمون آنالیز واریانس. رفتار زیست محیطی تفاوت معناداری وجود دارد

. درصد معنادار است .3این تفاوت معنادار با احتمال بیش از . است 0 454سطح معناداری آن 

داری آن  و سطح معنا 0 454برابر با  و رفتار زیست محیطی ضریب همبستگی پیرسون بین سن

با برابر  و رفتار زیست محیطی ضریب همبستگی اسپیرمن بین میزان تحصیالت. است 45003
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ای سن و میزان در نتیجه بین متغیرهای زمینه. است .. 45داری آن  و سطح معنا 45480

 .تحصیالت با رفتارهای زیست محیطی ارتباط معناداری مشاهده نشد

 

 گيرینتيجه

و رفتار زیست محیطی در استان  یفرهنگ هیسرماهدف اصلی مقاله این بود که نقش 

طر محقق با روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه به شناخت بدین خا. را بررسی نماید مازندران

ساله شهر ساری  0 در بین افراد باالی  و رفتار زیست محیطی یفرهنگ هیسرما ارتباط بین

یافته مهم این است که بین سرمایه فرهنگی و رفتار زیست محیطی رابطه معناداری . پرداخت

. باشد حیطی رابطه مثبت و مستقیم موجود میبین سرمایه فرهنگی و رفتار زیست م. وجود دارد

یابد و برعکس هر  هر چه سرمایه فرهنگی بیشتر شود، میزان رفتار زیست محیطی افزایش می

. یابد چه میزان سرمایه فرهنگی کمتر شود، میزان رفتار زیست محیطی در بین آنان کاهش می

ن انواع سرمایه از جمله سرمایه معتقدند که می توان به رابطه بی(  0  )شارع پور و خوش فر

همچنین صالحی و امام . شناسی زیست محیطی بررسی کردفرهنگی با حوزه جامعه

بینی کننده در مسائل اجتماعی فرهنگی سرمایه فرهنگی را به عنوان متغیر پیش(  3  )قلی

د سرمایه مانن یعوامل فرهنگنتیجه این که  .دانندهای زیست محیطی میمانند رفتارها و نگرش

 جهیجامعه هستند و در نت کیدر  ستیز طیکننده حفظ مح نییعامل تعفرهنگی و تحصیالت، 

 شهروندان نیدادن به آنها در ب تیعوامل و اهم نیمنوط به در نظر گرفتن ا ستیز طیحفظ مح

 .است ساروی

 ها ونشان داد که بین سرمایه فرهنگی خانواده( .3  )های نبوی و مختاری هشییافته

های سرمایه رفتار زیست محیطی آنان رابطه مستقیمی وجود دارد، اما در رابطه با خُرده مقیاس

یافته اثر مستقیمی روی رفتارهای زیست فرهنگی، سرمایه فرهنگی عینیت یافته و تجسم

در مجموع، . ها دارند و سرمایه فرهنگی نهادینه شده فاقد اثر مستقیم استمحیطی خانواده

نگی عینیت یافته، سرمایه فرهنگی تجسم یافته، سرمایه فرهنگی نهادینه شده، سن سرمایه فره

ها و مدت اقامت در محله به ترتیب بیشترین تأثیر را روی رفتارهای زیست محیطی خانواده

-یاقتصاد هیو سرما یفرهنگ هیسرما نینشان داد که ب( .3  ) یزاده و زارعحالج .داشتند

تاهل و حفظ  تیوضع نیب نیهمچن. وجود دارد یرابطه معنادار تسیز طیو حفظ مح یاجتماع

های نتایج به دست آمده در این فرضیه با یافته لذا. وجود دارد یتفاوت معنادار ستیز طیمح
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 صالحی و امامقلی، (03  )زارعی، ( 3  )، واقفی و حقیقتیان(.3  ) نبوی و مختاری هشی

 .هماهنگ و همسو است( 38  )نوروزیانو (  3  )، حاجی زاده میمندی و دیگران( 3  )

 

 منابع

 فارسی

 ینقش عوامل فرهنگ شناختیجامعه لیتحل( .3  )نصورم ان،یقتی، و حقداریوش ان،یاحمد 

فصلنامه (. شهروندان شهر کرمانشاه: مورد مطالعه)یشهر یطیمحستیز یدر رفتارها

 . .-8.، صص 0 ، شماره 8دوره  ،یشهر شناختیمطالعات جامعه

 بررسی عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست ( 34  )ادهمی، عبدالرضا و اکبرزاده، الهام

، سال اول، جوانان شناسیجامعه مطالعات، (0 و  .مطالعه موردی مناطق )شهر تهران

 .0 - 8شماره اول، 

 ترجمه مریم وتر، تحول فرهنگی در جامعه پيشرفته صنعتی(  .  )اینگلهارت، رونالد ،

 . انتشارات کویر: تهران

 ترجمه حسن چاوشیان، نشر ثالث، تهران تمایز،( .3  )بوردیو، پی یر. 

 (.باز)، محمد شارع پور، چاپ اول، غزال توسعه فرهنگی و محيط زیست( 04  )تومه، ژرژ 

 یطیمح ستیز یبر رفتارها یاجتماع هیسرما ریتأث یبررس( 33  )غالمرضا ،اینیجعفر 

، شماره 4 ، دوره ایریزی منطقهفصلنامه برنامه، (بوشهر شهر:یمطالعه مورد) شهروندان

 .4. - 0 ، صفحه 33  ، بهار . 

 نشر : تهران ان،یحسن چاوش ،یجو افشان الیلترجمه  ،ویبورد ری یپ (.0  )چاردیر نز،یجنک

 .ین

 عوامل  یبررس"(.  3  )کاوه  فر،یخلج، حامد و شکوه اریمسعود؛ س ،یمندیم زاده یحاج

  دوفصلنامه، "(زدیشهر : مورد مطالعه) یطیمح ستیز یمرتبط با رفتارها یفرهنگ

 .اول  ، سال سوم، شمارهو توسعه یاقتصاد یشناس جامعه

 مؤثر بر  یفرهنگی عوامل اجتماع یبررس( 38  )زهرا ،نیالدفلک ،مسعود ی،مندیزاده میحاج

توسعه (. آباد  شهروندان شهر خرم: مورد مطالعه)مسئوالنه یطیمح ستیز یرفتارها

 .8 -. ، صفحات( )   ،یاجتماع
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 شهروندان اصفهان و عوامل  یطیمح ستیز یبر رفتارها یلیتحل"(.  3  )منصور  ان،یقتیحق

 .    ، شماره8سال  ،یا و منطقه یشهر یها مطالعات و پژوهش، "مؤثر بر آن

 طیمح موثر بر حفظ یعوامل فرهنگ یبررس (.3  )یزارع ،قهیهدا و صد ،حالج زاده 

 یهایو فناور یکنفرانس علوم، مهندس نيدوم، (شهر رشت یمطالعه مورد)ستیز

 .دانشگاه تهران ستیز طیتهران، دانشکده مح ،ستیز طيمح

 یمؤثر در بهبود رفتارها یعوامل اجتماع لیمطالعه و تحل (30  )، وکیلساربان یدریح 

جامعه ، لیرستان اردبشه: یمورد ۀمطالع ،ییمناطق روستا ستیز طیمعطوف به حفظ مح

صفحه ، (30  ، شماره دوم، تابستان 0. یاپیام، شماره پ یسال س ،یکاربرد یشناس

0.-80. 

 راهبرد هینشر: تهران ،یفرهنگ یگذار هیبر سرما یدرآمد (08  )حسن ،یروحان، 

 .08  ، تابستان 00شماره

 هشگاه علوم و پژو: ، تهرانروش های تحقيق در علوم اجتماعی؛ ( 0  )ساروخانی، باقر

 .مطالعات فرهنگی، جلد اول

 مندی نسبت به  عوامل اجتماعی مؤثر بر تعلقبررسی ( .3  )کالنتری، عبدالحسین و دیگران

، . دوره ، شناسی کاربردیجامعه، (شهروندان شهر تهران: مورد مطالعه)محیط زیست 

 . -8 ، صفحه .3  ، تابستان  8شماره پیاپی  -  شماره 

 مؤثر بر  یفرهنگ یعوامل اجتماع ییشناسا( 38  )انیشاطر ،محسنو  قهیصدی، سلم یانیک

 طيآموزش مح یعلم فصلنامه، (شهروندان کاشان: یمطالعه مورد)ستیز طیحفظ مح

 .8  - 4 ، صفحه 38  ، زمستان  ، شماره 8دوره ، داریو توسعه پا ستیز

 چاپ اول، تهرانجامعه شناسی محيط زیست( 38  )روتن کیا، شهروز و نواح، عبدالرضاف ،. 

 08  ققنوس، : تهران ،یفرهنگ یها هیو نظر ميمفاه (08  )رضادیس ،یریام یصالح. 

 چاپ دوم ک،یاستراتژ قاتیمرکز تحق: تهران ،یفرهنگ هیسرما، ( 3  )رضا ،یریام یصالح. 

  ،های گردشگریپایداری زیست محیطی در اقامتگاه( 38  )زهراصالحی، صادق؛ پازوکی نژاد 

 (84) .  ;38   .فضای جغرافيایی، شهرهای منتخب استان مازندران: مطالعه موردی)

:   -  8  

http://jas.ui.ac.ir/issue_3753_3784_.html
http://jas.ui.ac.ir/issue_3753_3784_.html
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 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست  ( 3  )قلیامام ،لقمانو  صادق، صالحی

، 0، شماره   دوره ، شناسی ایرانجامعه، (کردستاناستان : مطالعه موردی) محیطی

 .34-.  صفحه ،  3  زمستان 

 کشور یدر نظام آموزش عال یآموزش زیست محيط یارزشياب( 00  )فرصت، محمد .

 .شته مدیریت محیط زیستر. واحد علوم تحقیقات یدانشگاه آزاد اسالم. پایان نامه دکتری

 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر (  3  )فر، کاوه؛ سیار خلج، حامدفرهمند، مهناز؛ شکوهی

شناختی مطالعات جامعه؛ (شهروندان شهر یزد: مطالعه موردی)رفتارهای زیست محیطی

 . ، شماره0دوره ؛(مطالعات شهری)شهری

 0   ،ینشرن: تهران:  یسان شناسان یها هیو نظر شهیاند خیتار ( 0  )رناص ،یفکوه . 

 یطیمح ستیز یرفتارها یبررس( 38  )مسعود ،یمندیزاده میزهرا؛ حاج ن،یفلک الد 

جامعه ، موثر بر آن یفرهنگی و عوامل اجتماع زدیشهروندان شهر  نیمسئوالنه در ب

 .   تا   0صفحه ، 4 شماره  ،38  و زمستان  زییپا ی،اجتماع ینهادها یشناس

 بر  یو اجتماع یفرهنگ هیسرما ریتأث( 30  )یاریعل ،لورا یی،رزایم ،نیحس ،محمد، دهزاعباس

نمونه مورد مطالعه )یخانگ یزباله ها یآور و جمع کیمشارکت شهروندان در تفک

 ،30  بهار  ،سال پنجم ،یشهر یمطالعات جامعه شناخت، (هیشهروندان شهر اروم

 .0 شماره 

 محيطی  عوامل تأثيرگذار بر رفتار حفاظت زیستبررسی ( .3  )محمدیان سقین سرا

 .، دانشگاه زنجانکارشناسی ارشدپایان نامه  ،(شهرستان تبریز: مورد مطالعه)روستایيان

 طیمح تیریو مد یاجتماع هایهیبر نظر یمرور( 03  )مهناز ،ینژاد، ناصر؛ تهران محرم 

 .  - ، (   یاپیپ -  ) ، شماره 0دوره  ست،زی طيفصلنامه انسان و مح. ستزی

 عوامل مؤثر بر رفتار  یبررس( 33  )اریماز ،یآصف ن؛یحق پرست، فرز ؛یمهددیس ،یرهاشمیم

و توسعه  ستیز طيآموزش مح، رانیا یاطق شهردر من یفیک یا مطالعه: یستیز طیمح

 . 8 تا   . صفحه  ، شماره  - 33  بهار  ،داریپا

 یطیمح ستیز یرفتارها یبر رو یفرهنگ هیسرما ریتاث یبررس ( 3  )جهیخد ی،ریم 

، همدان ن،يزم رانیا یگرد عتيو طب یگردشگر یمل شیهما نياولگردشگران، 

 .فردا ستیز طیمح شانیرکت هم اندواحد همدان، ش یدانشگاه آزاد اسالم

http://www.jsi-isa.ir/?_action=article&au=134458&_au=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82++%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
http://www.jsi-isa.ir/?_action=article&au=134458&_au=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82++%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
http://www.jsi-isa.ir/?_action=article&au=134459&_au=%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86++%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D9%82%D9%84%DB%8C
http://www.jsi-isa.ir/issue_3491_3494.html
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4830b28b91f1008036ff79961e2862a6/search/f24d6dfd7ba6cc6fd1e05ed656ab0c66
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4830b28b91f1008036ff79961e2862a6/search/f24d6dfd7ba6cc6fd1e05ed656ab0c66
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 یطیمح ستیز یو رفتارها یفرهنگ هیسرما( .3  )هشی، علینبوی، سیدحسین و مختاری 

 . شماره  .3  و زمستان  زییپا ،سال نهم ،رانیا یمسائل اجتماع ی،تهران یهاخانواده

  رفتارهای زیست عوامل موثر بر شناختی بررسی جامعه( 38  )نوروزیان، فرحناز

، العظمی بروجردی اهلل دانشگاه آیت ، کارشناسی ارشد،در شهر نورآباد دلفان حيطیم

 . دانشکده علوم انسانی

 ستیز یاجتماع یدر رفتارها یفرهنگ  هینقش سرما(30  )انیقتیحق ،منصورو  الهام؛ یواقف 

، 30  ، زمستان 00، شماره   دوره ، مجلس و راهبرد، (ازریمطالعه شهر ش)ی طیمح

 . 3 - . صفحه 

 بر ( نهیبعد نهاد)یفرهنگ هیسرما ریتاث یبررس( 3  )انیقتیحق ،منصورو  الهام؛ یواقف

شهر : یمطالعه مورد)یشهر داریتوسعه پا کردیبا رو یطیمح ستیز یاجتماع یرفتارها

 ..0-.8، صفحات ( 3   زییپا) 0 یاپیپ، یشهر تیریفصلنامه اقتصاد و مد، (رازیش
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