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  چکیده

 و روحیات همچنین. دارد زیادی تأثیر منطقه یک زیست محیط و اقتصاد بر رشد سریع آن، و شهرنشیني
شود. از مي زیادی نسبتاً هایدگرگوني دستخوش شهرنشیني گسترش با شهرنشین مردم زندگي شیوه

شکل  «شهر»ي در یک محیط اجتماعي و فرهنگي تحت عنوان محیطآنجایي که شهروندی زیست
باشد، تحقیق حاضر با هدف مطالعه ارائه مدل مي گیرد و تحت تأثیر بسیاری از عوامل فرهنگيمي

محیطي بر مبنای شهریت و سرمایه فرهنگي در بین شهروندان تبریزی انجام زیست ساختاری شهروندی
ساخته جهت است. از ابزار پرسشنامه محقق پیمایشي حاضر حقیقدر ت استفاده مورد روش .یافته است

سال کالن شهر تبریز  15-64شده است. جامعه آماری ساکنان بین های مورد نیاز استفاده آوری دادهجمع
ای گیری خوشهگیری کوکران تعیین و به روش نمونهنفر بر اساس فرمول نمونه 407به تعداد 
شهروندی زیست  و متغیر شهریت دهد که بیناند. نتایج نشان ميه انتخاب شدهای، برای مطالعچندمرحله
 ( همبستگي736/0شهروندی زیست محیطي ) متغیر سرمایه فرهنگي و بین ( و همچنین658/0محیطي )

شهری، بهداشت  ضرایب مسیر مربوط به شهریت نشان داد که مدیریت داری وجود دارد.مثبت و معني
واریانس شهریت را تبیین  72/0و  45/0، 52/0و فناوری شهری به ترتیب با مقادیر محیطي و امکانات 

یافته، فرهنگي عینیتفرهنگي نشان داد که سرمایةکنند. همچنین ضرایب مسیر مربوط به سرمایةمي
 نند.کواریانس سرمایة فرهنگي را تبیین مي 68/0و  65/0، 53/0تجسم یافته و نهادی به ترتیب با مقادیر 

 محیطي، شهریت و سرمایه فرهنگيشهروندی زیستواژگان کلیدي: 
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 بیان مسأله .1

های زیست محیطي، در جهان معاصر شهروندان با یک معضل دائمي، پویا و مهمي به نام بحران
محیطي و پیامدهای آن روبرو هستند. چیزی که با عامل زیست، خطرات زیستحفاظت از محیط

. این مفهوم با رشد سریع باشندمي محیطي در ارتباطزیست شهروندیانساني تحت عنوان 
 مدني و بحث شهروندی گره خورده است. شهرنشیني از یک طرف، پیدایش و ظهور جامعه

 همچنین. دارد زیادی تأثیر منطقه یک زیست محیط و اقتصاد بر آن، افزایش و شهرنشیني
 نسبتاً  هایدگرگوني دستخوش شهرنشیني گسترش با شهرنشین مردم زندگي شیوه و روحیات
های توان گفت اکثریت قریب به اتفاق فعالیتمي(. از طرفي، 2014، 1)بروسر شودمي زیادی
مفهومي  محیطيزیست شهروندی ،فرهنگي هستند. بنابراین محیطي شهروندان اعمالزیست

تعاقب آن دسترسي شهروندان کامالً عجین شده است. شهریت و م است که با سرمایه فرهنگي
زیست و سالمتي انسان دارد که این تاثیرات هم خوب به امکانات شهری تاثیرات مهمي بر محیط

هستند و هم بد. فواید یا تاثیر خوب زندگي شهری شامل دسترسي بهتر به بهداشت و حفظ 
 های بهداشتي وسالمتي، تحصیل و حمایت اجتماعي، بهبود آب آشامیدني و وجود زیر ساخت

های زیست افزایش آلودگي شود و مضرات آن شامل. ميدسترسي به وسایل حمل و نقل و..
 (.1408: 2007 همکاران، و شود )داليمحیطي و تخریب محیط زیست و... مي

دهدد کده سداکنان شدهری نسدبت بده نشان مي 2همکاران و کندی مطالعات اولیه هادارت
ری نسبت به محیط زیست دارندد. اسدتد ل ایدن ساکنان مناطق روستایي دغدغه و نگراني بیشت

دسته از مطالعات بر این اصل استوار بوده که در مناطق روستایي سطح تحصیالت و متعاقدب آن 
 و کنددی هستند )هدادارت 3گرایانهگیری ارزشي فایدهدرآمد پایین است و ساکنان آن دارای جهت

 تخریدب یدا وندالیسم همچون زیادی قبعوا شهروندان شهرگرایي نبود (.311: 2009 ،4همکاران
 بدرای. .. و مالیدات پرداخدت شهری، تخریب زیست محیط، عددم مشارکت نبود تا عمومي اموال
 (.1388 میرزاپور،) دارد شهر

که بین طوریهمان»کند: محیطي مطرح ميفرهنگ زیست  در گزارش (2015)5هولدن
 سیاسي، محیط و بین فرهنگ شکل، همان ای وجود دارد، بهزیست رابطهجنگل باراني و محیط

(. با توجه به شواهد 2015)هولدن،  دارد وجود و نزدیکي تررابطه گسترده اقتصادی و اجتماعي
؛ تحقیق حاضر به دنبال ارائه تیشهر محیطي وهای زیستمذکور و پیامدهای ناشي از بحران

                                                           
1. Browser 

2. Huddart-Kennedy et al 

3. Utilitarian Value Orientation 

4. Huddart-Kennedy et al 

5. Holden 
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فرهنگي در بین )شهروندان محیطي بر مبنای شهریت و سرمایهشهروندی زیست ساختاریمدل 
تا چه حدی متغیرهای شهریت  سوال اساسي پژوهش حاضر عبارتند از: ،یناتبریز( بوده است. بنابر

 کنند؟محیطي را تبیین مي زیست فرهنگي متغیر شهروندیو سرمایه

 . پیشینه تجربی2

 رفتار نندهک تبیین عوامل بررسي»( تحقیقي با عنوان 1397فرد و همکاران)مقدم هوشمندان
 است پیمایشي نوع از مطالعه این اند.انجام داده «زنجان استان کشاورزی هنرجویان زیستيمحیط
نشان داد ها یافته زنجان انجام گرفته است. استان کشاورزی هایهنرستان هنرجویان روی بر که
مجموع زیستي هنرجویان در دو متغیر نگرش و دانش محیط بیننتایج تحلیل رگرسیوني  که
 د.کنندرصد از واریانس رفتار هنرجویان را تبیین مي 2/54

 سرمایه رابطه شناختيجامعه تحلیل»( تحقیقي با عنوان 1396) رضاییه زادهکریم کبیری و
تحقیق،  این تحلیل انجام دادند. روش «مختلف کشورهای محیطي در زیست دغدغه و اجتماعي
 آن مشاهده واحد و کشور آن تحلیل واحد و بوده ودموج هایداده برپایة کمّي، تطبیقي روش
 و رفتارها بر اجتماعي و فرهنگي سرمایة مثبت تأثیر دهندۀها نشانیافته .است سال/کشور
 است. کشورها درون در محیطيزیست هاینگرش

در تحقق  يفرهنگ هینقش سرما»تحقیقي با عنوان  (1396) همکاران اقدم و علیزاده
با استفاده از  1394سال شهر تبریز در سال  15شهروندان با ی  در بین «يختبوم شنا یشهروند

 بعد از غیر) آن ابعاد و فرهنگي سرمایه بین که ها نشان دادیافته اند.انجام داده روش پیمایشي
 . دارد وجود داریمعني و مثبت ارتباط شناختي،بوم شهروندی با( نهادی

 رفتارهای با اجتماعي سرمایة رابطة بررسي»ا عنوان ( تحقیقي ب1396) همکاران بخشي و
 میاندر  همبستگي -توصیفي استفاده از روش با «بیرجند دانشگاه دانشجویان زیستي محیط

 و اجتماعي سرمایة که بین داد ها نشانیافته .دادند قرار مطالعه بیرجند مورد دانشگاه دانشجویان
 دارد. وجود مستقیم و مثبت رابطة دانشجویان زیستي محیط رفتارهای

 د اجتماعي عوامل بررسي»( تحقیقي با عنوان 1396) الدینفلک میمندی و زادهحاجي
آباد انجام دادند. خرم شهر در بین شهروندان «مسئو نه محیطيزیست رفتارهای بر مؤثر فرهنگي

آباد خرم شهر یساله 69 تا 19 شهروندان از نفر 384 روی بر که بوده پیمایشي نوع از مطالعه این
 و فرهنگي، یسرمایه محیطي،زیست آگاهي ها نشان داد که بینانجام گرفته است. یافته

 دارد. وجود داریمعني رابطه مسئو نه محیطيزیست رفتارهای
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 با ارزشي گیریجهت رابطه بررسي»تحقیقي با عنوان  (1396) رستگارخالد و همکاران
 تهران انجام دادند. پژوهش 19 و 11 ،3 مناطق شهروندان بین در «محیطي زیست شهروندی

 18 با ی شهروندانشامل  تحقیق آماری یجامعه و است شده انجام پیمایش روش با حاضر
 شهروندی و فردگرایي ها نشان داد که بینبوده است. یافته تهران شهر ساکن( سال 60 تا) سال
 دارد. وجود داری معني رابطه محیطيزیست

 دانشجویان زیستيمحیط سواد بررسي»تحقیقي با عنوان ( 1396) رضائي و همکاران
 «اکوفمنیسم و اسالم دیدگاه از آن مقایسه و جنسیت بر تاکید با مرکزی استان نور پیام دانشگاه

 هدف، نظر از پژوهش انجام دادند. این مرکزی استان نور پیام دانشگاه در بین دانشجویان
 رفتار و ها نشان داد که نگرشیافته .است پیمایشي نوع از توصیفي روش، حاظل از و کاربردی

 .دهدمي نشان را زیستيمحیط سواداز  با تری سطح آنان دانش به نسبت دانشجویان

 «آن با مرتبط عوامل و مصرف اکولوژیک ردپای بررسي»تحقیقي با عنوان ( 1395) هنرور
نفر از  516ی آماری آن آماری شامل شهروندان ارومیه و نمونه در شهر ارومیه انجام دادند. جامعه

ای گیری طبقهباشند که با بکارگیری روش پیمایش و استفاده از نمونهسال مي 15-65شهروندان 
 مصرف ها نشان داد که بینیافته. اندمبتني بر سهم جمعیتي منطقه، مورد بررسي قرار گرفته

 داریمعني رابطه محیطيزیست سواد و شهرنشیني و فرهنگي، اجتماعي هایسرمایه مسئو نه،
 .دارد وجود

 نهادینه( بر فرهنگي)بعد سرمایه تأثیر بررسي»( تحقیقي با عنوان 1393واقفي و حقیقتیان )

شیراز  در بین شهروندان شهر «شهری پایدار توسعه رویکرد محیطي؛ با زیست اجتماعي رفتارهای
است.  رسیده انجام به پیمایشي، روش از استفاده با و کّمي رویکرد اانجام دادند. این تحقیق، ب

 یعني وابسته متغیر تغییرات از درصد 15 توانسته فرهنگي سرمایه متغیر که داد ها نشانیافته
 .کند تبیین را محیطيزیست اجتماعي رفتارهای

اروپایي  هروندانش نگرش»تحقیقي با عنوان  (2017) 1اروپا زیست کمیسیون محیط کل اداره
نتایج که  است پیمایشي نوع از مطالعه را انجام دادند. این« زیست )مطالعه میداني( محیط به

 اتحادیه کشور 28 در زیست نظرسنجي محیط دهد. اینمي نشان را مردم اروپا عموم نظرسنجي
 اروپا نمسئولیت آن بر عهده کمیسیو زیست انجام گرفته است که محیط کل اروپا توسط اداره

 زیستمحیط به مربوط و مسائل زیستمحیط از شهروندان ها نشان داد که نگرش، درکاست. یافته
 های شهرنشیني ارتباط مثبتي دارد.های فرهنگي و شاخصمثبت بوده است و با سرمایه

                                                           
1. European Commission, Directorate-General for Environment (2017) 
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 نظارتي پشتیباني و شرکت هایسیاست پیوند» عنوان با تحقیقي (2016) 2پائیله و 1راینری
انجام  «کارکنان محیطيزیست تعهدات و اعتقادات نقش: زیست محیطي شهروندی ارهایرفت با

 در افراد که را اجتماعي و رواني هایمکانیسم مطالعه اند. روش تحقیق کیفي بوده است. اینداده
 این که کندمي بررسي دهد،مي سوق محیطي شهروندی رفتارهای انجام سمت به را هاسازمان

نشان  هاییافته. است شرکت یک محیطي زیست امور در مشارکت و ماندن مگامه مستلزم امر
 شود،مي ترغیب و ارزشیابي خط مدیران و شرکت توسط زیستمحیط از حفاظت وقتي که داد

 محیطيزیست هایارزش و اهداف به نسبت مسئولیت و دلبستگي احساس سازمان اعضای
 .شودمي اعمال شهروندی رهایرفتا طریق از که کنند،مي تجربه را شرکت

 توسط شده ارائه گزارش زیستي؛ فرهنگ محیط»گزارش تحقیقي با عنوان  (2015) 3هولدن

تحقیق بر  ارائه دادند. در این «کنگدانشگاه هنگ انساني علوم فنون و علوم تحقیقات شورای

انجام  رهنگيف حوزه سراسر از کارشناسان و فرهنگي کارشناسان از نفر 38 با مصاحبه اساس

 فرهنگي پیشنهادات و هنر ای ازپیچیده دهد که وابستگيها نشان ميگرفته است. نتایج مصاحبه

ادبیاتي که مرور  بررسي و هامصاحبه از شواهدی دهد. براساسمي شکل را تولید و تقاضا که بین

بر اساس  باشد.مي توجه مورد شدت به انگلستان زیستي در دهد فرهنگ محیطمي نشان شده،

به  بلکه اقتصادی، یک عامل عنوان به تنها نه زیست،سازی برای محیطهای تحقیق فرهنگیافته

 عنوان دیدگاهي فرهنگي باید در نظر گرفته شود.

 بر آموزشي مدت کوتاه سفر هایبرنامه تأثیر»( تحقیقي با عنوان 2011) 4لیونز و تارنت

 استفاده نتایج با که است پیمایشي نوع از مطالعه نرا انجام دادند. ای «زیست محیطي شهروندی

 در کشور از خارج در مطالعه برای شده ثبت دانشجویان  650 از بیش تجربي داده پایگاه یک از

 که داد نشان هانیوزیلند بدست آمده است. یافته و استرالیا در شده ارائه پایدار توسعه زمینه

 شهروندی نمرات داری را بینو تفاوت معني توجهي قابل طور به آموزشي هایبرنامه در مشارکت

از  خارج در تحصیل در گذشته تجربه که کساني با مقایسه در) بار اولین برای را زیست محیط

 دارند. برنامه مقصد و( کشور

عمدومي  هداینگدرش بررسدي و سدنجش» عندوان بدا ( تحقیقدي2008) 5کمیسیون اروپدا

 در آنانهای زیست، دیدگاهمحیط با آنان شخصي زیست، رابطهمحیط سمت به اروپایي شهروندان

                                                           
1. Raineri 

2. Paillé  

3. Holden 

4. Michael Tarrant  & Kevin Lyons 

5. European Commission   
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زیست را انجدام داده اسدت. محیط در مورد آنها اطالعات سطح و زیستيهای محیطسیاست مورد

ها نشدان اروپایي انجام گرفته است. یافته روی شهروندان بر که است پیمایشي نوع از مطالعه این

 زیست مثبت بوده استمحیط به مربوط و مسائل زیستیطمح از شهروندان داد که نگرش، درک

 (.2008)کمیسیون اروپا، 

 چارچوب نظري .3

در ادبیات نظری، مباحث مربوط به شهروندی زیست محیطي، شهریت )شهرنشیني( و سرمایه 
 فرهنگي و ارتباط بین این سه موضوع مطرح گردیده است. 

 به علمي، کار و گذاریسیاست ایندهایفر محیطي درزیست شهروندی گذشته، دهه دو در
 هاینگراني ادغام و زیست محیط از حفاظت و پایداری اهداف ترویج برایای وسیله عنوان
 کلیدی عنصر. است آورده بار به سیاسي مشارکت نحوه و سیاسي هاینظریه در محیطيزیست

 لحاظ از شده یفتعر ناحیه یا خاص جامعه یک به تعلق حس شهروندی بین این دو مفهوم،
 شهروندان چگونه که است این آن پیامدهای و است( ملي کشور یا شهر یک مانند) جغرافیایي

محیطي اظهار شهروندی زیست (.3 :2017 ،1)هلن دهندمي انجام را آن و فهمندمي را خود هویت
نها موجودات کند که ما تعهدمان را نسبت به جانوران تشخیص دهیم و اینکه در این دنیا ما تمي
شعور نیستیم و باید اثر شیوه زندگي انسان را بر حیات جانوران و سایر موجودات زنده طبیعت ذی

 .(185: 1392 کهیل،) گیریمبدر نظر 

 در کار مسئولیت زیست محیطي شهروند یک پایدار، اندازیک چشم در نیز، 2دابسون نظر از
 هر که است هایيفعالیت تمامي یبرگیرنده در این و دارد؛ را پایدار یبه توسعه رسیدن برای جامعه
)بازیافت، بازسازی،  است سالمزیست محیط به وابسته شهروندی که یک عنوانبه طور نرمالبه شخص
 (.2007 دابسون،) بر عهده دارد را آنها انجام یزیست( وظیفه محیط به رسانيخدمت و تجدید

هستند.  عمومي اجتماعي و اعمال ما عمالا یهمه محیطيزیست شهروندان نگاه از
 شهروندی مفهوم مبنای که برباشد مي شهروندی از نوعي محیطيزیست شهروندی ،بنابراین
 شهروند یک که است شده محیطي تصریحزیست شهروندی است. در شده ساخته اجتماعي
 و فرهنگ نون،قا در آن گنجانیدن و محیطيزیست حقوق با مرتبط جهاني اصول گسترش بدنبال
 (.185: 1393 کهیل،) باشدمي سیاست

 در خود هایمسئولیت میان که شودمي گفته شهروندی محیطي بهزیست نهایتاً؛ شهروند
 محیطيزیست اصطالح شهروند. باشد توازن ایجاد دنبال به موجود، قوانین و زیستبرابر محیط

                                                           
1. Helen 

2. Dobson 
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 فردی را محیطيزیست شهروند نآنا. یافته است ( توسعه1990) 1ولک و هانگرفورد توسط
 :که دانندمي

  دارد؛ حساسیت و آگاهي آن مشکالت و زیستبه محیط نسبت (1

 دارد؛ آن مشکالت و زیستمحیط روشني از درک (2

 فعا نه مشارکت برای کافي انگیزه از و دارد خود زیستبه محیط نسبت نگراني احساس (3
 است؛ ورداربرخ آن از حفاظت و زیستبهبود محیط در

 و است برخوردار محیطيزیست مشکالت حل و شناسایي منظور  زم به هایمهارت ( از4

 پور )برک دارد تمامي سطوح در فعالي مشارکت محیطي،زیست مشکالت حل منظور به (5
 (.56: 1395جهانسیر،  و

 فرهنگی سرمایه

انساني  جوامع پذیرانعطاف ایهقابلیت به اشاره برای فرهنگي را سرمایه واژه 2فولک و برکس
 از فرهنگيسرمایه  عمده منبع برند. سهکار مي به آن اصطالح و زیست محیط به پرداختن برای
 سرمایه انباشت. شغلي فرهنگ و رسمي خانوادگي، آموزش پرورش :از عبارتند 3بودریو نظر

 و فرهنگي سرمایه دگاندارن در هایيبروز تفاوت سبب منبع، سه این طریق از افراد فرهنگي در
 فرهنگي بازتولید که است بوردیو معتقد (.1385 شود )جنکینز،مي هستند، آن که فاقد کساني
 بازتولید ساختار طبقاتي، طریق، آن از که است هایيراهترین مهم از آموزش( یکي از )ناشي
 و افکار از يکامل نظام دهد،مي سازمان مدرسه منظمي که کارآموزی طریق از فرد شود؛مي

 کندمي استفاده آن از فرهنگ خویش فهم در که آوردمي دست به ناآگاهانه صورت به ادراکات را
 (.1396 همکاران، و پور)شارع

 ؛4یافته تجسم حالت: باشد داشته وجود سه شکل به تواندمي فرهنگي سرمایه بوردیو، نظر از
 کا های شکل به 5یافته عینیتحالت  در جسمي، و فکری دیرپای به شکل خصائل یعني

 نقد یا هاتحقق نظریه یا ردپا غیره(که و آ تماشین ادوات، ها،نامهها، لغتکتاب )تصاویر فرهنگي
 که باید یافتگيعینیت از شکلي یعني ؛6شده نهادینه در حالت باألخره و است غیره و هانظریه این

                                                           
1. Hungerford & Volk 

2. Brex and Volk 

3. Bourdiuo 

4. Embeddable 

5. Objectified 

6. Organized 
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 فرض، به بنا که فرهنگي سرمایه به ور کامل،ط به را خود اصلي خواص زیرا کرد؛ جدا را حسابش
 شکل به فرهنگي سرمایه یابيشده، عینیت نهادینه کند. حالتمي واگذار است، کننده آن ضمانت
 تفاوت میان موجب که است چیزی یابيعنیت این. شودمنعکس مي مدارج آموزشي و مدارک
 شده ضمانت امتیازات و شيآموز به مدارج مستظهر فرهنگي سرمایه و خودآموخته سرمایه
 رسمیت نوعي حالت، (. این1390 )بوردیو، است حامل شخص از مستقل رسمي، نظر از و باشدمي

 پذیریمسئولیت حس باید هدف، این به دستیابي برای .است سرمایه فرهنگي به نهادی بخشیدن
، 1)اندرسون شودتقویت  جامعه افراد بین زیست پایداری محیط به دستیابي منظور به اجتماعي
 صورت به افراد که باشدمي یزیچ آن هر معنای به که محیط زیست مسئو نة . رفتار(2011
 .(397: 2013، 2)جین دهندمي بروز زیستي محیطي رفاه در مشارکت برای خود اعمال و رفتارها

 ن همراه است.های فرهنگي و اجتماعي آناو این امر کامالً با مشارکت، اعتماد شهروندان و سرمایه

 شهریت

 برخي خصوصیات که است نظراتي نقطه و هاارزش زندگي، هایسبک معنای به شهرگرایي
 چه تا که است شده مطرح افزایشي قابل طور به سوال این. است شهرها و هاشهرک ساکنان
 و هاارزش زندگي، هایسبک) معیار سه این به نسبت واقعاً روستایي و شهری جوامع ایدرجه
با توجه به اینکه در جهان امروزی، تفاوت (. 1390 الدیني،سیف) هستند متفاوت (نظرات نقطه

میان ساکنان شهری و روستایي به سبب افزایش امکانات و تسهیالت، رو به کاهش است، 
محققین برای بررسي مسائل مهم شهری نظیر مسائل زیست محیطي و مباحث سالمت عمومي، 

دهند. مفهوم جدیدی )یا ابزار روستایي را مد نظر قرار نمي -های مناطق شهریتفاوت و نابرابری
جدیدی( که برای نشان دادن سطح زندگي و میزان سالمت شهری )هم از نظر فیزیکي و هم از 

: 2007 ،4همکاران و است )دالي 3شود، مفهوم شهریتنظر زیست محیطي( مطرح و بکار برده مي
ناپذیر و مکمل شهرنشیني و بیانگر وجود یکسری از شرایط و ء جدایي(. شهریت در واقع جز1408
های خاص در مناطق شهری است. شهریت به اثرات زیستن در مناطق شهری در زندگي ویژگي

شود. به عبارت دیگر، شهریت به وجود یکسری از شهروندان در یک مدت زمان معین گفته مي
مناطق شهری است و یا نسبت به جایي که غیر  کند که مخصوصشرایط و امکانات اشاره مي

شود. در واقع؛ مکمل شهرنشیني، شهری است)مناطق حاشیه شهر(، آن امکانات بیشتر یافت مي
ی سالمت شهری )زیست محیطي و فیزیکي افراد( ها شکل دهندهشهریت است و هر دوی این

 (.1395)هنرور،  هستند
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 شهر توسعه برای اجتماعي و فرهنگي ایایهسرم شهرگرا شهروندان وجود که صورتي در
 هایدارایي از نیز شهرگرا شهروندان شهری، هایزیرساخت و مادی هایسرمایه بر عالوه و است
 و است انسان فرهنگ شهر، دهنده شکل عواملترین مهم از یکي که چرا شوندمي محسوب شهر

 سازیتصمیم روند در توانندمي زیادی دح تا شهری توسعه هایمولفه از یکي عنوان به شهروندان
در واقع منظور از شهریت همان رویکرد  (.1388 میرزاپور،) باشند موثر شهری هایبرنامه اجرای و

شهرنشیني و دسترسي به الزامات زندگي شهری همچون سرپناه مناسب، امنیت شغلي، آب سالم، 
ه و امنیت اجتماعي که کامالً از مندی از محیط زیست مناسب، آموزش، تغذیبهداشت و بهره

 تنظیم شده است. 1باشد. مدل نظری تحقیق به صورت شکل شماره مطالبات شهروندان مي

 
 : مدل نظري تحقیق1 شکل شماره

 . روش تحقیق4

است. از لحاظ معیار کاربرد پژوهش فعلي از  پیمایشي حاضر تحقیق در استفاده مورد روش
معیار زماني، از نوع تحقیقات مقطعي بوده است. جامعه آماری نوع تحقیق کاربردی، از لحاظ 

دهد. بر اساس آمار و سال به با ی کالن شهر تبریز را تشکیل مي 15تحقیق حاضر ساکنان 
نفر بوده است که از این  1125534برابر  1395ارقام سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال 

 فرمول از تحقیق نمونه تعداد تعیین برای اشند.بمي نفر زن 560990نفر مرد و  564544تعداد 
 .بوده است درصد 95 نمونه تعداد تعیین برای اطمینان سطح. شد استفاده زیر
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، محیطي(ورد مطالعه؛ شهروندی زیستاساس واریانس صفت م)بر بر اساس فرمول کوکران
 به توجه باشد. باميسال  15نفر از افراد با ی  384تعداد نمونه مناسب برای پژوهش حاضر 

 هایپرسشنامه حذف از پس است، شده انجامشهر تبریز  گانهده مناطق کل از گیرینمونه اینکه

 شهروندي 

 محیطیزیست
 

 سرمایه فرهنگی

 

 شهریت
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گیری برای این تحقیق، وش نمونهر .است گرفته قرار نهایي بررسي مورد نمونه 407 نقص دارای
ای بوده است. برای استفاده از این شیوه، با در نظر گرفتن این ای چندمرحلهگیری خوشهنمونه

منطقه بطور تصادفي  10باشد، از بین منطقه مي 10نکته که شهر تبریز، از لحاظ کاربری شامل
ناطق ده گانه به نسبت جمعیت انتخاب شده پس از تعیین حجم نمونه و تقسیم شهر تبریز به م

هایي به صورت تصادفي ها تخصیص یافته است. سپس از هر منطقه بلوکهر منطقه، نمونه
انتخاب شده و در مرحله آخر از هر بلوک، واحدهای مسکوني به صورت تصادفي انتخاب 

انجام  بنا بر ماهیت موضوع پژوهش و روش باشد.گردیدند. واحد مطالعه در این تحقیق فرد مي
 استفاده شده است.ها آن، از پرسشنامه برای گردآوری داده

 شود:پرداخته مي تحقیق متغیرهای عملیاتي و مفهومي تعریف به ادامه در

 : متغیرهاي مستقل وابسته و ابعاد آن1شماره  جدول

 تعداد گویه نوع متغیر عنوان متغیر

طي
حی
ت م
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ی ز
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هر
 ش
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 13 وابسته محیطيسواد زیست

 14 وابسته محیطينگرش زیست

 8 وابسته رفتار زیست محیطي

 9 وابسته محیطينگراني زیست

 12 وابسته مصرف مسئو نه و پایدار

 12 وابسته محیطياخالق زیست

 11 مستقل شهریت

 22 مستقل سرمایه فرهنگي

و وظایف)فردی )متغیر وابسته(؛ مفهومي است چندبعدی از تکالیف محیطیشهروندي زیست

محیطي، )آگاهي زیست محیطي در ابعاد مختلفو اجتماعي( که شهروندان را به مسائل زیست
محیطي و محیطي، مصرف مسئو نه و پایدار، نگراني زیستمحیطي، رفتار زیستنگرش زیست
 محیطي وزیست شهروندی تر کرده و به گسترش مطالباتمحیطي( حساساخالق زیست

 سیاسي و مادی و فرامادی و اجتماعي، فرهنگي فردی و ابعاد در محیطيب زیستمطلو رفتارهای
)به عنوان یک سازه( با  محیطي(. پرسشنامه شهروندی زیست1398)مولفان،  است شده منجر

گویه از  14محیطي با ترکیب و اقتباس از چندین پرسشنامه که در شش بعد نگرش زیست
 گویه از پرسشنامه بخشي و همکاران 8محیطي با ست(، رفتار زی1389) صالحيپرسشنامه 
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 1گویه از پرسشنامه استاندارد سواد زیست محیطي ابرِین 13محیطي با (، سواد زیست1396)
(، مصرف 1397) گویه از پرسشنامه نعیمي و همکاران 9محیطي با ، نگراني زیست(2007)

صرف مسئو نه و پایدار بولدرجان و گویه از پرسشنامه استاندارد م 12مسئو نه و پایدار با 
گویه  12محیطي با سازی شده و اخالق زیست( بومي1395) ( که توسط هنرور2013) همکاران

 مورد لیکرت طیف در قالب و ایگزینه 5 مقیاس با (1394) از پرسشنامه غیاثي و همکاران
 .است گرفته قرار سنجش

، نوعي محیطيزیستصود از نگرش از نظر دنلپ و ون  یر، مق محیطی:زیست نگرش

نگرش نسبت به محیط زیست است که براساس آن فرد معتقد است او ً انسان بر طبیعت غلبه 
ندارد؛ ثانیاً باید بین انسان و طبیعت تعادل وجود داشته باشد و ثالثاً، برای رشد و توسعه اقتصادی 

 بقا با جهت هاانسان ند)هماهنگيهای مانبا گویه(. 202 :1389 )صالحي، محدودیت وجود دارد
 توسعه نوعي نیازمند سالم اقتصاد بار، حفظفاجعه نتایج طبیعت توام با در انسان طبیعت، دخالت

حد  از بیش استفاده موجودات، سوء سایر برای صنعتي، حکومت انسان رشد و کنترل پایدار اقتصاد
 و محدودیت منابع طبیعت، حساس سیارخوردن تعادل ب همبه سرعت به زیست،محیط از هاانسان
 آنها استفاده جانوران، و گیاهان خلقت از اولیه فضایي، هدف سفینه یک شبیه زمین کره فضای
 صنعتي، جامعه از فراتر جمعیت، ساختن نیازهای در برآورده زمین کره بوده، ناتواني بشر توسط

 بر دستکاری محیط هاحق انسان د ودا افزایش تواننمي که دارد وجود رشد برای هایيمحدودیت
  خودشان.(. نیازهای طبق طبیعي

 زیست ازمحیط با برخورد در فرد که است رفتاری محیطي،زیست رفتار محیطی:رفتار زیست

)ریختن زباله در طبیعت،  های مانند(. با گویه70: 1390 همکاران، و کیا)فروتن دهدمي بروز خود
ومي، تفکیک زباله در محل زندگي، استفاده از محصو ت بازیافت استفاده از وسایل نقلیه عم

مندی به افزایش شده، حفاظت از منابع طبیعي، مشارکت در مراسم مرتبط با محیط زیست، عالقه
 زیست و استفاده از محصو ت ارگانیگ.(.آگاهي درباره محیط

ی برای درک مجموعه محیطي را توانایي افراداور سواد زیستدیوید محیطی:زیست سواد

کند که توانایي حمایت از زندگي در زمین را دارا های طبیعي تعریف مينظام
های مانند)حق حیات قائل شدن برای حیوانات و گیاهان، با گویه (.41: 2،2014هستند)مسني

محیطي از طریق تکنولوژی، رای دادن به محیطي، حل مشکالت زیستافزایش اطالعات زیست
-محیطي در انتخابات، کمک مالي برای حل مشکالت زیستی زیستای دارای دغدغهکاندیداه

محیطي منطقه، واقعیت نداشتن مسائلي مانند گرم شدن کره زمین، توجه به برچسب مصرف 

                                                           
1. O,brien 

2. Mastny 
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ها، اعتقاد به محیطي، توجه به بازیافت زبالهانرژی کا ها، بحث با دیگران در مورد مسائل زیست
های تلویزیوني در به عنوان یکي از وظایف دولت و تماشا کردن برنامهزیست حفاظت از محیط

 زیست(.مورد محیط

محیطي زیست مسائل از مردم آگاهي محیطي به میزانزیست نگراني محیطی:زیست نگرانی

 نحوه )نگراني از های مانندبا گویه (.2002 ،1)دانلپ و جونز دارد اشاره آنها برای حل تالش و
 شود، وجودمي محیط زیست تخریب باعث مراتع به دام رویهبي طبیعت، ورود با انانس برخورد
 رفتن بین از و زیاد ورزیخاک طبیعدت، عملیات از انسان بیرویه مزارع، سوءاستفاده کنار در زباله

 خاک فرسایش که موجب کشاورزی ادوات از از حدبیش  منطقه، استفاده خاک حاصلخیزی
 مزارع کُلَش و کاه زدن در مزارع، آتش استفاده آن قبل از مصرف سموم میزان شود، نگراني ازمي

 مزارع که باعث در شیمیایي کود رویهبي از استفاده های آن، نگرانيآسیب دیگر و زارعان توسط
 شود(. خاک شوری

 مصرف هایکنش که است معني بدان و پایدار مسئو نه مصرف مصرف مسئوالنه و پایدار:

 و بولدرجان) باشد جامعه قبال در مسئو نه و زیست محیط با سازگارای شیوه در نکنندگا

کنم که از )مانند یک کا  را به شرطي خریداری مي های مانندبا گویه (.546: 2013 همکاران،

مواد بازیافت شده تولید شود، در طبیعت زودتر تجزیه شود، به محیط زیست کمتر آسیب بزند و 

هایي مانند رعایت حقوق انساني کارگران، استفاده نکردن از کودکان کار اعي از گویهدر بعد اجتم

هایي نظیر؛ به شرطي در جریان تولید و برخورد منصفانه با کارگران و در بعد اقتصادی با گویه

خرم: به آن احتیاج داشته باشم، برایم مفید باشد، با خرید آن مجبور نشوم وام یک کا  را مي

مورد روی دست من بي پوشي من از سایر کا ها نشود و هزینهم، خرید آن موجب چشمبگیر

 (.1395 )هنرور، نگذارد(

 و انسان بین روابط اخالقي به که زیست محیطي اخالق مفهوم محیطی:زیست اخالق

 )اگر های مانند(. با گویه3: 2011 ،2)تیلور است شده مطرح علمي مجامع در است، مربوط طبیعت

بینیم، مي دیگر جای در را آن نتیجه بزنیم خسارت زیستمحیط به خودمان محل در هاانسان ما

 کود باشد، مصرف داشته اقتصادی سود کار این که نمود حفظ موقعي باید فقط را زیستمحیط

 شدن ندارد، صنعتي زیست محیط برای ضرری و است  زم بیشتر تولید برای مزرعه در شیمیایي

 زندگي آن در که است، طبیعتي شده زیست محیط به آسیب باعث هاانسان شدن راگمصرف و

 کنیم محافظت جانداران از باید گذاشت، ما احترام آن به باید پس کرده خلق خدا را کنیممي

                                                           
1. Dunlap & Jones 

2. Taylor 
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 آن از باید اما بزنیم صدمه زیستمحیط بر نباید مفیدند، ما انسان برای که جانداراني مخصوصاً

 زیست محیط آلودگي موجب نباید آسایش و رفاه به رسیدن برای نیم، انسانک استفاده درست

 که کارهایي شویم مطمئن باید است، همه مسئول زیست محیط آینده به نسبت شود، انسان

 زیستمحیط حفظ رساند، منافعنمي زیستمحیط به ایصدمه و آسیب کوچکترین دهیممي انجام

 را زیستمحیط باید شوند، مامي مندبهره آن از فرزندانمان آینده در ولي نیاید چشم به امروز شاید

 دهیم(. تحویل آینده هاینسل به سالم

 باشند که: مي ي و شهریتفرهنگ هیسرما متغیرهای مستقل وارد شده در این مدل

 نیروهای جمع بازنمای را فرهنگي سرمایه اصطالح (2004) 1هایسسرمایه فرهنگی: 

 نسبت تعهدات و گوناگونهای گذاری سرمایه اجتماعي، طبقه خانوادگي، زمینهمثل  غیراقتصادی؛

 تحصیلي( یا آکادمیک )علمي موفقیت بر که داندمي آنها مانند و منابع مختلف تربیت، و تعلیم به

سیستم  طریق از فرهنگ که است این فرهنگي تئوری سرمایه اصلي تمرکز. گذاردمي تأثیر

 موجب نهایتاً و شودمي تشویق و انتقال یافته است، حاکم طبقه هنگفر بازتابش که آموزشي

 به اشاره برای فرهنگي را سرمایه واژه 2فولک و برکس. شد خواهد همان فرهنگ بازتولید

 کار به آن اصطالح و زیست محیط به پرداختن انساني برای جوامع پذیرانعطافهای قابلیت

 خانوادگي، آموزش پرورش: از عبارتند 3بودریو نظر از گيفرهنسرمایه  عمده منبع برند. سهمي

بروز  سبب منبع، سه این طریق از افراد فرهنگي در سرمایه انباشت. شغلي فرهنگ و رسمي

 (.1385 )جنکینز، شودمي هستند، آن که فاقد کساني و فرهنگي سرمایه دارندگان در هایيتفاوت

( مورد 1398) خانم روغنیان گویه از پرسشنامه 11با در این تحقیق، سرمایة فرهنگي در سه بعد  

 استفاده قرار گرفته است:

والدینم بطور مرتب مرا به حضور در »گویه )مانند  5یافته؛ با عینیت سرمایة فرهنگي

به همراه اعضای خانواده در پارک و »، «کنندفرهنگي تشویق و ترغیب مي-های هنریکالس

یافته؛ متجس مورد سنجش قرار گرفته است. سرمایة فرهنگي«( مزنیهای طبیعت گشت ميموزه

های اجتماعي و فضای مجازی، میزان تمایل به گویه مانند: میزان تمایل به شرکت در شبکه 6با 

های زیست محیطي شهر خودم، مورد سنجش قرار گرفته است. ها و انجمنشرکت در گروه

محیطي های زیستها و انجمنمیزان مشارکت در گروه» )مانند گویه 6نهادی؛ با سرمایة فرهنگي 

                                                           
1. Hayes 

2. Brex and Volk 

3. Bourdiuo 
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محیطي های زیست)بسیج و انجمن میزان مشارکت در احزاب سیاسي مختلف»و « شهر خودم

 مورد سنجش قرار گرفته است.« و...( محل زندگي

؛ به عنوان تاثیر زندگي شهری در یک نقطه از زمان بر زندگي افراد ساکن در آن شهر شهریت

کند شود. بنابراین، شهریت به حضور یا وجود برخي از شرایط ویژه و خاص اشاره ميميتعریف 

(. در این پژوهش متغیر شهریت با 5: 2002، 1که در مناطق شهری وجود دارد)و هو و گالیا

 شهری، بهداشت محیطي و امکانات و فناوری شهری( از پرسشنامه )در ابعاد؛ مدیریت گویه11

( اقتباس شده است. مانند: برخورداری از فضای سبز و بوستان در نزدیکي محل 1395) هنرور

زندگي، دسترسي به امکانات بهداشتي، دسترسي به امکاناتي مانند تلفن، اینترنت و ایمیل، 

)تاکسي و  برخورداری از امکانات فاضالب شهری، دسترسي به وسایل حمل و نقل عمومي

ها(، دسترسي به )مانند بیمارستان، مراکز بهداشتي و داروخانهدرماني  اتوبوس(، دسترسي به مراکز

ها و مراکز خرید چند منظوره، حاکمیت قانون و شفافیت در مدیریت سوپرمارکت و خواربار فروشي

های مدیریت شهری، مشارکت در تمیز و پاکیزه گیریشهری، سهیم بودن شهروندان در تصمیم

اس عدالت در دسترسي به امکانات شهری، مسئولیت و پاسخگویي نگه داشتن محل زندگي، احس

 های شهروندان، مورد سنجش قرار گرفته است.مسئو ن شهری در قبال خواسته

محاسبه گردید. در این روش، که بر اساس  3از طریق آلفای کرونباخ پرسشنامه 2پایایي

تر از چه این مقدار بیش. چنانشودهمبستگي دروني سوا ت مقدار آلفای کرونباخ استخراج مي

(. در 359: 1388 پور و صفری،)حبیب توان گفت که ابزار دارای پایایي با یي استباشد مي 7/0

 این به است، شده استفاده اعتبار محتوایي روش از ها،مقیاس اعتبار سنجش برای حاضر پژوهش

 هایسازه دسترس، در ناسانکارش نظر اساس بر شده، تهیه هایاست معرف شده تالش که نحو

 سنجش، ابزار پایایي از اطمینان پوشش دهند. همچنین، برای قبولي قابل حد در را بررسي مورد

 که داد نشان حاصله نتایج شد. استفاده کرونباخ آلفای از ضریب آزمون، پیش مرحله در

 و ارزیابي اندبوده با یي برخوردار دروني همبستگي از هاسازه تفکیک به شده مطرح هایگویه

 دهند.مي نشان را 7/0 با ی ( عموما2ً) تحقیق در جدول متغیرهای تمامي مقادیر بررسي

 و متغیرها : پایایی پرسشنامه2شماره  جدول

 مقدار آلفای کرونباخ نوع متغیر عنوان متغیر

                                                           
1. Vlahov and Galea 

2. Reliability 

3. Cronbach Alpha Test 
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 86/0 وابسته محیطيسواد زیست

 89/0 بستهوا محیطينگرش زیست

 86/0 وابسته رفتار زیست محیطي

 87/0 وابسته محیطينگراني زیست

 83/0 وابسته مصرف مسئو نه و پایدار

 90/0 وابسته محیطياخالق زیست

 82/0 مستقل شهریت

 83/0 مستقل سرمایه فرهنگي

 هااطالعات و داده
 توصیف نمونه

سال تبریز بوده است که به تفکیک  15-64ن نفر از شهروندا 407نمونه تحقیق حاضر شامل 
باشد. بر درصد مي 4/47نفر زن در حدود  193درصد و  6/52نفر مرد در حدود  214جنسیت 

 8/55نفر متاهل در حدود  227درصد و  2/44نفر مجرد در حدود  180اساس وضعیت تاهل 
درصد و  1/36ر حدود نفر شاغل در بخش دولتي د 147باشد. بر اساس وضعیت اشتغال درصد مي

 باشد.درصد مي 9/63نفر شغل آزاد در حدود  260

سدرمایه و محیطدي، شدهریت شدهروندی زیسدتهای توصیفي مربوط بده متغیرهدای آماره
شدهروندی دهد که مقدار میانگین بدسدت آمدده بدرای متغیرهدای نشان مي(  3جدول) فرهنگي
یدک  ( در45/3) و سرمایه فرهنگي ( 69/3شهریت ) (،1-5)در یک مقیاس( 67/3محیطي)زیست
 .باشدطیف مي )میانگین فراواني(مورد، با تر از مقدار متوسط سهبوده و در هر ( 1-5)مقیاس

 محیطی، شهریت و سرمایه فرهنگیهاي توصیفی شهروندي زیست: آماره3شماره  جدول

 انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه نوع متغیر عنوان متغیر
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 ش
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 59/0 38/3 5 1 وابسته محیطيسواد زیست

 65/0 47/3 5 1 وابسته محیطينگرش زیست

 47/0 18/4 5 1 وابسته رفتار زیست محیطي

 56/0 54/3 5 1 وابسته محیطينگراني زیست

 65/0 81/3 5 1 وابسته مصرف مسئو نه و پایدار
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 77/0 62/3 5 1 وابسته محیطياخالق زیست

 41/0 67/3 5 1 وابسته شهروندی زیست محیطي

 59/0 69/3 5 1 مستقل شهریت

 54/0 45/3 5 1 مستقل سرمایه فرهنگي

محیطي( های سازنده متغیر وابسته)شهروندی زیستهای مربوط به مؤلفهبررسي میانگین
 و و نهمسئ محیطي، مصرفدهد شهروندان تبریزی به ترتیب در ابعاد رفتار زیستنشان مي

محیطي زیست محیطي و سوادزیست محیطي، نگرشنگراني زیست محیطي،زیست پایدار، اخالق
دارای میانگین با تری هستند؛ به عبارتي دیگر، آنها کمترین نمره را در بعد شهروندی 

اند. در شش بعد شاخص شهروندی محیطي دریافت کردهزیست محیطي شاخص سوادزیست
محیطي تعلق داشته و چهار بعد  ترین میانگین مربوط به بعد رفتار زیستمحیطي نیز بازیست
محیطي از زیست محیطي، نگرشنگراني زیست محیطي،زیست پایدار، اخالق و مسئو نه مصرف

های سازنده های مربوط به مؤلفهاند. بررسي میانگینهای بعدی قرار گرفتهاین جهت در رتبه
دهد نمره شهریت با تر از سرمایه رمایه فرهنگي نشان ميمتغیرهای مستقل شهریت و س

 باشد.فرهنگي مي

 محیطیشهریت و شهروندي زیست

و متغیر شدهروندی زیسدت محیطدي بدا  پاسخگویان برای سنجش همبستگي بین متغیر شهریت

گانه آن )اخالق زیست محیطي، نگرش زیستي، رفتار زیسدت محیطدي، سدواد زیسدت ابعاد شش

ف مسئو نه و پایدار، نگراني زیست محیطي( از ضریب همبستگي پیرسون استفاده محیطي، مصر

 سدطح ( بدا658/0) شهروندی زیست محیطي در کدل متغیر با متغیر شهریت بین شد. همبستگي

 مسدتقیم جهدت آن و متوسط دو متغیر مذکور بین یرابطه شدت. رسید تأیید به 01/0 داریمعني

میدزان  بدا تر باشدد، پاسدخگویان شهریت هایاز شاخص مندیبهرههرچه  عبارتي، به. باشدمي

( نشان داد که: نتدایج 4) همچنین نتایج جدول شود.مي بیشتر نیز هاآن شهروندی زیست محیطي

داری (  در سطح معندي269/0با بعد اخالق زیست محیطي ) تحلیل همبستگي بین متغیر شهریت

، بعد رفتار زیسدت 01/0داری ( در سطح معني731/0یستي)، بعد نگرش ز05/0تر از مربوطه پایین

( در سددطح 471/0) ، بعددد سددواد زیسددت محیطددي01/0داری ( در سددطح معنددي504/0) محیطددي

( با توجده بده 337/0) با بعد مصرف مسئو نه و پایدار ، همبستگي متغیر شهریت01/0داری معني

( در سدطح 344/0) ندي زیسدت محیطديو بعدد نگرا 05/0اینکه سطح معنادری مربوطه کمتر از 

باشد. بدین معني که ها مستقیم و مثبت ميبه تایید رسید. نوع رابطه نیز بین آن 01/0داری معني
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افراد مورد مطالعه با تر برود، میزان ابعاد شهروندی زیست محیطي آنها نیز با تر  هرچه شهریت

 خواهد رفت.

 هروندي زیست محیطی و ابعاد آن: آزمون همبستگی شهریت و ش4شماره  جدول

شهروندی  

زیست 

 محیطي

 ابعاد شهروندی زیست محیطي

اخالق 

زیست 

 محیطي

نگرش 

 زیستي

رفتار 

زیست 

 محیطي

سواد 

زیست 

 محیطي

مصرف 

مسئو نه و 

 پایدار

نگراني 

زیست 

 محیطي

ضریب  شهریت

 همبستگي
658/0 269/0 731/0 504/0 471/0 337/0 344/0 

sig 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

 و شهروندي زیست محیطی فرهنگی سرمایه

و  برای سنجش همبستگي بین متغیر سرمایه فرهنگي و ابعاد آن )عیني، تجسم یافتده و نهدادی(
گانه آن )اخالق زیسدت محیطدي، نگدرش زیسدتي، متغیر شهروندی زیست محیطي با ابعاد شش

حیطي، مصرف مسئو نه و پایدار، نگراني زیست محیطي( از رفتار زیست محیطي، سواد زیست م
 ( نشان داد که: 4ضریب همبستگي پیرسون استفاده شد. نتایج جدول)

شهروندی زیست محیطي  و همه ابعاد آن  متغیر متغیر سرمایه فرهنگي با بین همبستگي -
مصدرف )اخالق زیست محیطي، نگرش زیستي، رفتار زیست محیطدي، سدواد زیسدت محیطدي، 

ضدریب . رسدید تأییدد بده 99/0مسئو نه و پایدار، نگراندي زیسدت محیطدي( در حدد اطمیندان 
سرمایه فرهنگي با شهروندی زیست  بین یرابطه ت( بوده و شد736/0ّهمبستگي بین دو متغیر )

ت رابطه بین سدرمایه فرهنگدي بدا ابعداد اخدالق باشد. شدّمحیطي و بعد نگرش زیستي قوی مي
رفتار زیست محیطي، سواد زیست محیطي و نگراندي زیسدت محیطدي متوسدط  زیست محیطي،

باشد. جهت ت رابطه بین سرمایه فرهنگي و مصرف مسئو نه و پایدار نیز ضعیف ميشدّ. باشدمي
باشد. رابطه بین سرمایه فرهنگي و شهروندی زیست محیطي و همه ابعاد آن مستقیم و مثبت مي

یزان سرمایه فرهنگي، میزان شهروندی زیست محیطي و همده ابعداد بدین معنا که با با  رفتن م
آن )اخالق زیست محیطي، نگرش زیستي، رفتار زیست محیطي، سواد زیست محیطدي، مصدرف 

 رود.مسئو نه و پایدار، نگراني زیست محیطي( با تر مي

 ی و ابعاد آن: آزمون همبستگی سرمایه فرهنگی و ابعاد آن و شهروندي زیست محیط5شماره  جدول

 شهروندی زیست محیطي
 ابعاد شهروندی زیست محیطي

اخالق 
زیست 

نگرش 
 زیستي

رفتار 
زیست 

سواد 
زیست 

مصرف 
مسئو نه 

نگراني 
زیست 
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 محیطي و پایدار محیطي محیطي محیطي

ضریب  سرمایه فرهنگي
 همبستگي

736/0 417/0 797/0 347/0 620/0 237/0 498/0 

sig 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

گي
هن
فر
ه 
مای
سر
اد 
ابع

 

ضریب  عیني
 همبستگي

689/0 291/0 784/0 227/0 616/0 292/0 484/0 

sig 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

تجسم 
 یافته

ضریب 
 همبستگي

663/0 316/0 912/0 401/0 448/0 243/0 332/0 

sig 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

ضریب  نهادی
 همبستگي

202/0 248/0 027/0 104/0 229/0 019/0- 217/0 

sig 000/0 000/0 594/0 035/0 000/0 699/0 000/0 

 محیطیشهروندي زیست ساختاري معادالت نهایی مدل

محیطي، به منظور آزمون تأثیرگذاری متغیر شهریت با واسط سرمایة فرهنگي بر شهروندی زیست
 کالینهای معاد ت ساختاری، مدل مفروض مورد آزمون قرار گرفت. فرضپس از بررسي پیش

 ها،یابي معاد ت ساختاری، قبل از تحلیل دادهدلمکند که در استفاده از روش ( تأکید مي2005)
شده، بهنجاری مقادیر گم ،های زیربنایي این روش ضروری است. در این بخشبررسي مفروضه

 ( نمایان گردید.2و ضرایب رگرسیون در شکل ) چندگانه خطيهمو  بودنخطي، یچندمتغیر
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 استاندارد( ضرایب محیطی )باشهروندي زیست ساختاري معادالت نهایی مدل :2شماره شکل 

محیطي (، شهریت بطور مناسبي باعث افزایش شهروندی زیست2براساس نتایج شکل)
شهری، بهداشت محیطي و  نشان داد که مدیریتضرایب مسیر مربوط به شهریت  گردد.مي

واریانس شهریت را تبیین  72/0و  45/0، 52/0امکانات و فناوری شهری به ترتیب با مقادیر 
ضرایب  گردد.محیطي ميکنند. همچنین سرمایة فرهنگي نیز باعث افزایش شهروندی زیستمي

یافته و نهادی م یافته، تجسعینیت فرهنگيفرهنگي نشان داد که سرمایةمسیر مربوط به سرمایة
کنند و همچنین واریانس سرمایة فرهنگي را تبیین مي 68/0و  65/0، 53/0به ترتیب با مقادیر 
، محیطيزیستي، رفتار زیستمحیطي، نگرشمحیطي که شامل: اخالق زیستابعاد شهروندی زیست

یطي هستند، به ترتیب با مقادیر محمحیطي، مصرف مسئو نه و پایدار، نگراني زیستسواد زیست
 محیطي را دارند.امکان تبیین متغیر زیست  25/0و  01/0، 85/0،53/0، 62/0، 69/0

از ود دارند که در این تحقیق، های مختلف برای ارزیابي و تأیید برازش مدل وجشاخص
 شاخص(، GFI) شاخص نیکویي برازش( χ2) های مجذور خيروش حداکثر احتمال و شاخص
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مجذور  ةو خطای ریش( CFI) ایشاخص برازش مقایسه(، AGFI) یکویي برازش انطباقين
 .است استفاده شده( RMSEA) ین تقریبگمیان

 یابی معادالت ساختاريمدلها شاخص نتایج :3شماره جدول 

 برازش نتیجه   موردقبول دامنه نتیجه           های مربوط به برازش مدلشاخص

3 9/2 ی آزادیه درجهنسبت کای اسکوئر ب

2


df

x
 

 برازش مطلوب

 برازش مطلوب GFI <90/0 91/0 نیکویي برازش

 برازش ضعیف AGFI <90/0 88/0 انطباقي برازش نیکویي شاخص

 برازش مطلوب CFI <90/0 90/0 ایمقایسه برازش شاخص

 برازش مطلوب NFI <90/0 91/0 شده هنجار برازش شاخص

 برازش مطلوب RMSEA >10/0 058/0 تقریب میانگین مجذور ریشه خطای

 برازش مطلوب > RMR 08/0 072/0 میانگین مجذور باقیمانده

اما ازآنجاکه  ؛مناسب است بر برازش بسیار دالّ ،اگر مجذور خي از لحاظ آماری معنادار نباشد
ای لذا شاخص مناسبي بر ،آیددست مي معنادار به 100از  رگترهای بزاین شاخص غالباً در نمونه

آزادی، کوچکتر  ةدرج گردد. چنانکه شاخص نسبت مجذور بربرازش مدل محسوب نميش سنج
و   GFI ،AGFIهایدهد. درصورتیکه شاخصيبرازش بسیار مطلوب را نشان م ،باشد( 3مقدار ) از

CFI های و شاخص 90/0 بزرگتر ازRMSEA و RMR  بر برازش  دال، دناشب 05/0کوچکتر از
برازش مطلوب و مناسب د لت بر  08/0 کوچکتر ازمقدار و وده سیار مناسب ببسیار مطلوب و ب

 ( نشان داده شده است.3های مدل ساختاری فوق در جدول ). نتایج شاخصدارد

 گیريبحث و نتیجه

رویه صنایع در کنار کشور ما در دو دهه اخیر تحت تاثیر خشکسالي از یک طرف، رشد بي
زن شهرها مسائل فرهنگي و اجتماعي زیادی از طرف دیگر بوده است. ها و توسعه نامتوارودخانه

روند این تغییرات همیشه پیامدهای سیاسي، اجتماعي و فرهنگي زیادی را هم در سطح ملي و 
محیطي و . این مسائل به نوبه خود اهمیت شهروندی زیستاندهم در سطح ملي بوجود آورده

 کند. را دو چندان ميارتباط آن با شهریت و سرمایه فرهنگي 

و دو عامل شهریت  محیطيشهروندی زیست در این پژوهش نتایج حاصل پیرامون وضعیت
 محیطيزیستشهروندی مقدار میانگین بدست آمده برای متغیرهای  نشان داد کهفرهنگي و سرمایه

( 1-5) یک مقیاس ( در45/3) ( و سرمایه فرهنگي69/3شهریت ) (،1-5)در یک مقیاس( 67/3)
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حساسیت  نوعي نشانگر ین وضعیتا .باشدمورد، با تر از مقدار متوسط طیف مي سهبوده و در هر 
 باشد.محیطي در بین شهروندان تبریزی ميو اهمیت بحث شهروندی زیست

 محل محیطي،زیست ( شهروندی2017با توجه به نتایج حاصله و بر اساس تعریف هلن)
 در و روند، و سیاسي مشارکت از ترگسترده مسائل آنها ریقط از که است مشاجره و مبارزه اصلي
شاید یکي از د یل با تر  .است شده ساخته مشارکت با  آینده هایدیدگاه شهروندان که جایي

محیطي و ابعاد آن، مشارکت فردی و اجتماعي شهروندان و زیست بودن میانگین نمره شهروندی
های محیطي شهروندان، نگرانيمطالبات زیست باشد، از یکطرفدولت در این زمینه مي

 و اجتماعي محیطي،زیست اقتصادی، هایمحیطي شهروندان و از طرفي توجه به جنبهزیست
های فرهنگي محیطي، سرمایهزیست توسعه توسط دولت موجب تقویت ابعاد شهروندی فرهنگي

 و شهریت گردیده است.

 برای جامعه در کار مسئولیت محیطيزیست ( شهروندی2007) دابسونبه اعتقاد دابسون، 
 شخص هر که است هایيفعالیت تمامي یبرگیرنده در این و دارد؛ را پایدار یتوسعه به رسیدن

 بازیافت، شامل که) است سالم زیستمحیط به وابسته که شهروندی یک عنوانبه نرمال طوربه
 .دارد عهده بر را آنها انجام یظیفهو( شودمي زیستمحیط به رسانيخدمت و تجدید بازسازی،

 محیطي در کلو شهروندی زیست همچنین بر اساس نتایج همبستگي بین متغیر شهریت
(، 731/0محیطي)زیست(، نگرش 269/0) محیطيگانه آن )اخالق زیست( و با ابعاد شش658/0)

(، 337/0یدار)(، مصرف مسئو نه و پا471/0) محیطي(، سواد زیست504/0محیطي)رفتار زیست
افراد  داری وجود دارد. بدین معني که هرچه شهریت( مثبت و معني344/0محیطي)نگراني زیست

همچنین باید  محیطي و ابعاد آنها نیز بیشتر خواهد بود.مورد بررسي با تر باشد، شهروندی زیست
(، 1395های هنرور)محیطي با یافتهشهریت بر شهروندی زیست اذعان اشت که اثرگذاری

(، بخشي 1391آبادی و همکاران) ملک مختاری (،1396شفیعي) آزاده گلوگاه و فیروزجاییان
 همخواني دارد. (1397فرد وهمکاران) مقدم (، هوشمندان1396وهمکاران)

 کواوسکي و (، اوزان1990) ولکو  (، هانگرفورد1999) آلبستر و اساس استد ل هاوثورنبر
 ( و هلن2014) (، کهیل2012) (، مور2012) استرالیا زیستيحیطم (، سند2011) (، میولر2009)
 شامل که است پایدار توسعه در شهروندان فعال مشارکت محیطي،زیست ( شهروندی2017)

 هایمسئولیت میان باشد و محیطيزیست نگرش و محیطيزیست مهارت محیطي،زیست آموزش
این موضوعي است که با  .باشد توازن ایجاد لدنبا به موجود، قوانین و زیستمحیط برابر در خود

 نتایج حاصله همخواني دارد.

( و همه 736/0محیطي)شهروندی زیست متغیر متغیر سرمایه فرهنگي با بین همبستگي
محیطي، محیطي، سواد زیستمحیطي، رفتار زیستمحیطي، نگرش زیستابعاد آن )اخالق زیست
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داری وجود دارد. بدین معنا که با محیطي( مثبت و معنيمصرف مسئو نه و پایدار، نگراني زیست
محیطي و همه ابعاد آن )اخالق با  رفتن میزان سرمایه فرهنگي، میزان شهروندی زیست

محیطي، مصرف محیطي، سواد زیستمحیطي، رفتار زیستمحیطي، نگرش زیستزیست
 اقدم و های علیزادهیافتهبا ج حاصله رود. نتایمحیطي( با تر ميمسئو نه و پایدار و نگراني زیست

های و یافته (1394)حقیقتیان ( و واقفي و1396) رضاییه زادهکریم (، کبیری و1396) همکاران
 . ( همخواني دارد2017)1اروپا زیست کمیسیون محیط کل اداره

 مفهوم مبنای شهروندی که بر از نوعي محیطيزیست بعد نظری؛ شهروندی اساس بر
 یک که است شده محیطي تصریحزیست شهروندی است. در شده ساخته جتماعيا شهروندی
 قانون، در آن گنجانیدن و محیطيزیست حقوق با مرتبط جهاني اصول گسترش بدنبال شهروند
 به موجود، قوانین و زیستبرابر محیط در خود هایمسئولیت باشد و میانمي سیاست و فرهنگ
 که تقویت حس (2011) این امر با نظر اندرسون .(2007 ن،)دابسو باشد توازن ایجاد دنبال

منجر  جامعه افراد بین زیست پایداری محیط به دستیابي منظور به اجتماعي مسئولیت پذیری
ی سالمت شهری )زیست محیطي و باشد. نهایتاً شهریت شکل دهندهخواهد شد، منطبق مي

های محیطي، شهریت و سرمایهزیست دیفیزیکي افراد( هستند. نوعي ارتباط مثبت بین شهرون
 فرهنگي وجود دارد. 

و با توجه به وجود همبستگي مثبت بین شهریت و سرمایه  پژوهش هاییافته اساسبر 
رسد انجام هر نوعي مداخله، سیاستگذاری و ي، به نظر ميطمحیستیز یشهروند فرهنگي با

در بین شهروندان تبریزی که دارای  محیطيشهروندی زیست ریزی جهت تقویت و ارتقایبرنامه
سطح با تری از دسترسي به خدمات شهری و عمومي و همچنین دارای سطوح با تری از 

باشد. همچینن آموزش شهروندی در حوزه سرمایه فرهنگي باشند از الویت با تری برخوردار مي
های اجتماعي و و شبکهها و رسانه های دانشگاهي، شهرداریسیلمحیطي و استفاده از پتانزیست

های شهرنشیني شاخص یهای فرهنگي، ارتقاتواند از اهم پیشنهادات جهت سرمایهفرهنگي مي
 ي گردد.طمحیستیز یشهروند و

 منابع

 محیط رفتارهای با اجتماعي سرمایة رابطة (، بررسي1396فلکي، م ) بیرانوند،ک و پیرداده م؛ بخشي،
 .451-473(،3)4 ،اجتماعی سرمایه فصلنامه مدیریت، بیرجند دانشگاه دانشجویان زیستي

 رفتارهای با اجتماعيسرمایة  رابطة (، بررسي1396) فلکي، م بیرانوند،ک و پیرداده م؛ بخشي،
 .473-451(،3)4 ،اجتماعی سرمایه فصلنامه مدیریتبیرجند،  دانشگاه دانشجویان زیستيمحیط

                                                           
1. European Commission, Directorate-General for Environment (2017) 
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شهر قزوین،  در شهروندی رفتار تحلیل و زیستي حیطم (، شهروندی1395جهانسیر، ف) و ن پور، برک
 .53- 66(، 25)10 ،شهر فصلنامه هویت

 تاج کیان گردآوری: ،توسعه و دموکراسی اعتماد، :سرمایه اجتماعی هايشکل (،1390پ) بوردیو،
 .شیرازه نشر: تهران پویان، حسن و خاکباز افشین بخش، ترجمه:

  .انتشارات نيتهران:  .حسن چاووشیان، لیال، جوافشاني: ترجمه، پیر بوردیو (،1385)ر، جنکینز

 رفتارهای با مرتبط فرهنگي عوامل بررسي (،1393) فر، کسیارخلج، ح؛ شکوهي م؛ میمندی، زادهحاجي
 .9-32 (،3)3 ،فرهنگی اجتماعی يتوسعه مطالعات يفصلنامهزیست محیطي، 

پیمایشی)تحلیل  تحقیقات در SPSS کاربرد معجا راهنماي (،1388شالي، ر )صفری و  پور، کحبیب

  ، موسسه راهبرد پژوهش.هاي کمی(داده

 زیست شهروندی با ارزشي گیریجهت رابطه بررسي ،(1396)ص صالحي، و ق مشکیني، ا؛ خالد، رستگار
 .37-58 (،1)12 ،اجتماعی توسعه فصلنامه تهران، 19 و 11 ،3 مناطق شهروندان بین در محیطي

 دانشجویان زیستيمحیط سواد (، بررسي1396 ریجاني، م) ؛ شبیری، س؛ سرمدی، م ورضائي، م
اکوفمنیسم،  و اسالم دیدگاه از آن مقایسه و جنسیت بر تاکید با مرکزی استان نورپیام دانشگاه

 .107-120 ، (2)15 ،زیست محیط و انسان فصلنامه

 شهری مشارکت بر فرهنگي سرمایه تاثیر ي(، بررس1396) ه مله، رازقي ص؛ متولیان، م؛ پور،شارع
 .29 -46 ،(38)1،فرهنگی مدیریت مجله، (ساری شهر شهروندان: موردی مطالعه)

 ایرانی انجمن فصلنامه ،«انرژی مصرف و زیست محیط به نسبت جدید نگرش» ،(1389)ص صالحي،

 .196-216 (،20)6 ارتباطات، ،فرهنگی مطالعات

 در فرهنگي سرمایه (. نقش1396) بهرام، سسلطاني م و زاده،عباس ح؛ ،فاطمهبني م؛ اقدم، علیزاده
 علوم در ايرشتهمیان پژوهشی مطالعات ـ علمی فصلنامه شناختي،بوم شهروندی تحقق

 .107-133 (،2)9، انسانی

 فصلنامه کشاورزان، محیطيزیست اخالق و اجتماعي (، سرمایة1394ج ) ساراني، و؛ پاریاب، غیاثي، ع؛

 زابل، دانشگاه کشاورزی، دانشکدۀ کشاورزی، آموزش و ترویج گروه ،فنّاوري و علوم در خالقا
11(4 ،)11-1. 

 دهيشکل در رسانه نقش بررسي (،1390حیدری، آ) و م؛ پورترکاروني، ک؛ رضادوست، ش؛ کیا، فروتن
 داره کلاهواز(، ا شهری جامعه: مطالعه )مورد شهروندان محیطي رفتارهای زیست و هانگرش
 و رسانه مقاالت سمینارآموزش شهروندی،  و تهران، رسانه شهرداری شهروندی هایآموزش

 .9 – 10 ،شهروندي آموزش

 زیست دغدغه و اجتماعي سرمایه رابطه شناختيجامعه (، تحلیل1396) س رضاییه، زادهکبیری، ا وکریم
 .53-66 (،1)28، شناسی کاربرديفصلنامه جامعهمحیطي، 
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نژاد، حاتمي حسین و امیریان ، ترجمه: سهراباجتماعی سیاست و زیست محیط (،1393م )کهیل، 
 تهران. دانشگاه تهران: انتشارات

(، مطالعات پالئولیمونولژی و علل کاهش ناگهاني تراز آب 1391خاتوني، ج و محمدی، ع )لک، ر؛ درویشي
 .343-358(،4)7، شناسی کاربرديفصلنامه زمیندریاچه ارومیه، 

 محیطي زیست رفتارهای بازشناسي و (، تحلیل1391صادقي، ح) عبداللهي، ع؛ ر؛آبادی،  ملک مختاری
 .1-20(،18)5 ،شهري ریزيبرنامه و پژوهش فصلنامه، (اصفهان شهر: موردی مطالعه) شهری

 نامهپایان ،آبادخرم شهري محالت در مکان به تعلق حس تطبیقی مقایسه (،1388س ) میرزاپور،
 زابل. دانشگاه ارشد رشناسيکا

 از حفاظت رفتار بر تأثیرگذار زیستيمحیط هایسازه تحلیل (،1397) پور، سموسي رضائي، ر و ا؛ نعیمي،
 آموزش و ترویج فصلنامه علومخوزستان.  استان ملکباغ شهرستان روستاییان زیستمحیط

 .1-22 (،1)14 ،ایران کشاورزي

 ،فصلنامه دانش شهر حکمراني خوب شهری یک ضرورت تردیدناپذیر،(، 1389) نوبری، ن؛ رحیمي، م
1(2،)97-76. 

 مطالعه) محیطيزیست اجتماعي رفتارهای در فرهنگي سرمایه (، نقش1394) م حقیقتیان، ا؛ واقفي،
 .371 – 393 (،1) 84 ،«راهبرد و مجلس»فصلنامه ، (شیراز شهر: تجربي

: مطالعه مورد) آن با مرتبط عوامل و مصرف کاکولوژی ردپاي بررسی(، 1395) هنرور، ح

 و حقوق توسعه، دانشکده و اقتصادی شناسيجامعه تخصصي دکتری ، رساله(ارومیه شهروندان
 اجتماعي. علوم گروه اجتماعي، علوم

 زیستيمحیط رفتار کننده تبیین عوامل (، بررسي1397شمس، ع و اخبار، ا) فرد، ز؛ مقدم هوشمندان
 ،زیستهاي محیطدو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشزنجان،  استان زیکشاور هنرجویان

9(17 ،)273-263. 
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