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تبیین مدل ارتباطی فرهنگ شهروندي و سبک زندگی سالمت 

  محیطی زیست

  )سال ساکن در استان همدان 18جامعه مورد مطالعه شهروندان باالي (

  **پویا طوافی،   *کریم رضادوست

  28/1/1400:تاریخ پذیرش  1/8/1399:تاریخ دریافت

  
چکیده

رهنـگ شـهروندي بـا سـبک زنـدگی      با هدف تبیین مدل ارتباطی میان متغیـر ف  حاضرپژوهش

. شـده اسـت   سال ساکن استان همدان انجـام  70-18محیطی در بین شهروندان  سالمت زیست

مارشال، ژانوسکی، گیدنز، (چارچوب نظري مطالعه رهیافت ترکیبی در حوزه فرهنگ شهروندي 

روش  تحقیق به. است) بک، هابرماس و کاستلز و بوردیو(محیطی  و سبک زندگی زیست) سدلر

حجـم نمونـه بـا    . اسـت پیمایشی با استفاده از تکنیک پرسشنامه محقق ساخته به اجرا درآمـده 

نفر در بین شـهروندان سـاکن در سـه شـهر اسـتان       660ی برابر با استفاده از فرمول کوکران کم

با بررسی . اند شده اي و تصادفی ساده انتخاب اي چندمرحله گیري خوشه همدان و به شیوه نمونه

سعی در تبیین  Amosو  spssها با استفاده از نرم افزار  اطالعات و همچنین تجزیه و تحلیل داده

بر مبناي نتایج آموس پس از بررسی و تأیید الگو براي . و مدل ارتباطی شده است ها دادهمناسب 

بـر  . استفاده شده است Pو  CRها از دو شاخص جزئی نسبت بحرانی  آزمون معناداري فرضیه

کـه نشـان دهنـده     ،بدست آمده است 96/1مقدار بحرانی بیشتر از  05/0اس سطح معناداري اس

اسـت کـه    796/5همچنین نسبت کاي اسکوئر به درجه آزادي برابر بـا  . باشد ها می تأیید فرضیه

نتایج آزمون همبسـتگی نشـان از معنـادار بـودن رابطـه بـین       . داللت بر مطلوب بودن مدل دارد

همچنـین همبسـتگی   . محیطـی دارد  و سبک زندگی سالمت زیسـت ) 36/0(فرهنگ شهروندي 

برخـورداري از حقـوق شـهروندي اجتمـاعی،     (مثبت و معناداري میان ابعاد فرهنگ شهروندي 

شده محیطی تأیید با سبک زندگی زیست) فرهنگی و مدنی، تمایل به انجام تعهدات شهروندي

 270/0از حقوق اجتماعی با مقدار ضریب بتا متغیر برخورداري  ،مطابق نتایج رگرسیونی. است

  .کند متغیر وابسته سبک زندگی سالمت را تبیین می ،به بهترین وجه
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  مسئله پژوهش

ـ  این امر نه. محیطی صدر خبرهاي جهان قرار دارد امروزه مسائل زیست ه پیـدایش  تنها ب

دهنده این است  زیست در ابعاد محلی و جهانی داللت دارد، بلکه نشان هاي محیط بحران

به طـوري  . زیست، اهمیت و ارزش آن، افزایش پیداکرده است که آگاهی مردم از محیط

که تابلر
1

دارد که افراد نسبت بـه گذشـته بیشـتر دربـاره آثـار مخـرب        بیان می) 2011(

اند، که این حاکی از تأثیر بسیار مؤثر این آگاهی بـر شـیوه    اه گشتهاي آگ گازهاي گلخانه

ــت   ــراد اس ــعیت   ). Tobler, 2011(مصــرف اف ــه وض ــت ک ــاکی از آن اس شــواهد ح

رو افراد نیاز دارند  ازاین. زیست جهان و جامعه ایران بحرانی و هشداردهنده است محیط

به دست آورند تا بتواننـد  زیست و نقش خود در تغییرات آن، فهمی  که از شرایط محیط

. زیسـت هماهنـگ کننـد    سبک زندگی و رفتارهاي اجتماعی خـود را بـا اصـول محـیط    

کننده میزان و نحوه مصـرف هـر فـرد از منـابع و امکانـات       بیان ،ازآنجاکه سبک زندگی

توانـد   گزینـد مـی   رسد که نوع سبک زندگی که هـر فـرد برمـی    محیط است، به نظر می

دهـد   زیسـت از خـود بـروز مـی     ایی باشد که هر فرد در قبال محیطتأثیرگذار بر رفتاره

بخش عمده سبک زندگی هر فرد توسط ). 12: 1393حاجی زاده میمندي و همکاران، (

. ناپذیر با رفتـار دارد  همچنین سبک زندگی پیوند اجتناب. شود هاي وي تعیین می ارزش

انــد ســبک زنــدگی تو زیسـت و رفتارهــاي مصــرفی مـی   رفتارهـاي حمــایتی از محــیط 

زیستی محیط
2

بـه سـبک    ،محیطـی  رو سبک زنـدگی زیسـت   ازاین. را نیز به وجود آورد 

زیسـت و جلـوگیري از    شود که با اجتناب از آسیب زدن بـه محـیط   گفته می اي زندگی

کـاپرا،  (زیسـت باشـد    کننده حد باالي سـالمت محـیط   محیطی، تضمین مشکالت زیست

1386 :287.(  

مربوط بـه شهرنشـینی امـروزه در قالـب شـهروندي تـداعی        از سوي دیگر قوانین

شود، اما باید دانست که تنها استقرار فیزیکی در شهر معـادل واژه شـهروند نیسـت،     می
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بلکه شهروند باید در مدیریت بهینه شهر ایفـاي نقـش کنـد؛ چراکـه شـهروندي بسـتر       

چیـز را در خـدمت    مـه کند تا او بتوانـد ه  اجتماعی مناسبی را براي فعالیت فرد مهیا می

؛ بنـابراین  )141: 1393همتـی و احمـدي،   (سوي تعالی به دست گیرد  پیشرفت خود به

توان گفت کارکرد اصلی شهروندي، اداره جامعه مبتنی بر رعایت حقـوق دیگـران و    می

منظور حفظ نهادهایی است که این حقوق را برقـرار و پایـدار    تعهد به انجام وظایف به

پایبندي به اخـالق و سـلوك شـهروندي، درواقـع     ). 167: 1381الکس، ف(دارند  نگه می

نوعی تمرین دموکراسی است که در فرهنگ شهروندي باید بـه آن اهمیـت بسـیار داده    

ــه مجموعــه . شــود ــاظر ب ــگ شــهروندي ن هــاي اجتمــاعی همچــون  اي از ارزش فرهن

شهروندان است پذیري مدنی  ساالري و مسئولیت طلبی، آزادي، فردگرایی، مردم مساوات

  ).141: 1393همتی و احمدي، (

گفتمـان جدیـدي دربــاره   . مفهـوم شـهروندي در بشـریت عمیقـاً متمرکـز اسـت       

اسـت، تـا حـد     محیطـی  زیستشهروندي اکولوژیکی که به دنبال برطرف کردن بحران 

زیادي این میراث را با تالش براي تعیین شهروند بوم شـناختی انسـان و آنچـه کـه در     

شهروندي اکولوژیکی بـر مسـئولیت   . دهد دهد، ادامه می ن شناختی انجام میفضاي انسا

یک عرف عمومی و اخالق مراقبت به دیگران غیرانسانی و همچنین طبیعـت بـه طـور    

کلی تأکید دارد، به عنوان مثال، این گفتمان به ویژه نقش مصرف و روابط آن با جوامـع  

  ).Spannring, 2019: 2(کند  و مراقبت را برجسته می

امروزه بشر در سراسر کره زمین براي رسیدن به پیشـرفت و توسـعه اقتصـادي بـا     

زیسـت زده   رویـه از محـیط   کشی بی کمک تکنولوژي و فناوري دست به استثمار و بهره

کنـد کـه نتـایج     زیست وارد می تحملی را به محیط کشی فشار غیرقابل این بهره کهاست؛ 

زیست ناخوشایند است؛ انزلر ود محیطهم براي انسان و هم براي خ، آن
1

نیز بر ) 2015(

محیطـی بخـش    بینی کننده رفتار زیسـت  عنوان پیش این باور است که بحران در آینده به

                                                  
1. Enzler
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هـاي   واسـطه نگرانـی   زند که این امـر بـه   محیطی را رقم می رفتار زیست ،توجهی از قابل

:Enzler, 2015(محیطی است  زیست ریع جمعیت و نیازهـاي  اما با توجه به رشد س). 1

آور اسـت،   زیسـت زیـان   توان توسعه مادي را کـه بـراي محـیط    ها نمی روزافزون انسان

متوقف کرد، بلکه باید با پذیرش نظـام خاصـی از اخالقیـات و برخـورداري و آگـاهی      

ــید    ــی بخش ــد فرهنگ ــعه، بع ــه توس ــهروندي ب ــاعی و ش ــوق اجتم ــهروندان از حق . ش

ئله برخورداري شهروندان از حقـوق اجتمـاعی، حقـوق    دیگر باید بر روي مس عبارت به

شده است که بهترین جایگاه  شهروندي و حقوق فرهنگی تأکید کرد چراکه امروزه ثابت

  ). Dobson, 2007: 280(فکر انسان است  ،زیست براي حفظ محیط

پارتیداریو
1

اي از  گذشته طیف گسـترده  هکند که طی دو ده به این مسئله اشاره می 

ت فناوري، اجتماعی و سیاسی به لحاظ درك مفهوم پایداري سبک زندگی ایجـاد  تغییرا

این تغییرات اساساً در تغییر مصرف منـابع طبیعـی، تغیـر الگـوي غلبـه بـر       . شده است

زیسـت در آن   هاي اقتصـادي کـه رعایـت قواعـد حفـظ محـیط       زیست و نوآوري محیط

شـتر بـر بسـترهاي خـاص حفـظ      به عبارتی تأکیـد بی . شود انعکاس یافته است دیده می

شود این اصول در انتخاب سبک زندگی، رفتـار و انگیـزه مصـرفی     پایداري موجب می

-Partidario et al, 2010: 2849(د نمردم بروز یاب هـاي   وضعیت فعلی و چالش). 2872

پیش رو، نیاز به تغییر در نحوه مدیریت محیط زیست ما در رابطـه بـا سـالمت و رفـاه     

اند که به طور پایدار و  اند، اما آنها ثابت نشده ها را برپا کرده هاي فعلی پایهرویکرد. است

  .را براي سالمتی اثبات کنند محیطی زیستمؤثر کاهش خطرات 

ی موتور توسعه پایداریفرهنگ عامل اصلی و به معنا
2

زیسـت   و حفاظت از محـیط  

فرهنگـی انسـان    زیست زمانی حاصل خواهد شد که محیط طبیعی و بهبود محیط. است

محیطـی، فرهنـگ    الزمه تحقق چنین هدفی، وجـود اخـالق زیسـت   . باهم مرتبط باشند

محیطی در تمام اقشـار یـک جامعـه در یـک      شهروندي و سبک زندگی سالمت زیست
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محیطی رفتار ایدئال بشر نسبت به محیط زندگی خود اعم از  اخالق زیست. کشور است

مجموعـه  ). 28-27: 1382اژدري، (اسـت   محیط طبیعی، محیط اجتمـاعی و فرهنگـی  

دهی در ابعاد مختلف زندگی خواهد  مند در بستر فرهنگ موجب جهت رفتارهاي ضابطه

محیطـی و سـبک زنـدگی     متأسفانه غالب جمعیت کشور در زمینه فرهنـگ زیسـت  . بود

وسعت دامنه، مقیـاس و پیچیـدگی    کهندسته هاي متنابهی روبرو وابسته به آن با چالش

  . سابقه است یآن ب

محیطی در مرز بحرانـی اسـت و هنـوز جامعـه فرهنگـی       هاي زیست فشار آلودگی

هاي نوین و غیره تـاکنون نتوانسـته اسـت     شناسی کشور در سطوح ادراك مفاهیم، روش

عنوان یک شهروند  محیطی و کاربردي به صورت فرهنگ زیست طور که بایدوشاید به آن

اینکه در اصل پنجاهم قـانون اساسـی، اهمیـت حفـظ     با. در کشور جایگاهی پیدا نماید

سونگر نگارش و قوانین و مقررات دیگري هم به تبعیت  هزیست بسیار زیبا و هم محیط

زیسـت تنهـا در شـعار     از آن تهیه و تدوین و مصوب گردیده اسـت امـا حفـظ محـیط    

بـود  محیطـی، ن  هـاي زیسـت   مانده است، چراکه به دلیل خألهاي آموزشی و آگاهی باقی

لیت در کل جامعه، عدم اخالق اجتمـاعی و پـایین بـودن سـطح فرهنـگ      ؤاحساس مس

طـور خالصـه فقـر فرهنگـی     شهروندي مناسب و غیره، به
1

هـاي   ناشـی از آن، آلـودگی   

نتایج تحقیقات مختلـف نشـان   . محیطی کشور را به مرز بحرانی سوق داده است زیست

شـهروندي ازجملـه مشـکالت    داده است کـه اوالً شـهروندي و عـدم رعایـت اصـول      

تبـع آن اخـالق    دار کشور اسـت و همچنـین رعایـت فرهنـگ شـهروندي و بـه       اولویت

  . شهروندي در سطح خوبی قرار ندارد

توسعه ازجملـه در کشـور    هاي اخیر در بیشتر کشورهاي درحال شهرنشینی در سال

همدان که  این قضیه در مورد شهرهاي بزرگی مانند. شدت گسترش پیداکرده است ما به

سال گذشته با توجه به افزایش رشد طبیعی جمعیت و مهاجرت روسـتاییان   20در طی 

                                                  
1. Cultural poverty
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چنـد برابـر شـده، بیشـتر نیـز بـه چشـم         ،جـوار  هاي هـم  و مهاجرت از شهرها و استان

ر شهرها، مسائل و مشکالت بویژه افزایش جمعیت مهاجر در اَ شهرنشینی و به. خورد می

شـیانی و  (زیسـت پدیـد آورده اسـت     مچنین در محیطخاصی را در زندگی شهري و ه

اهمیت و نقش فرهنگ شهروندي و همچنـین برخـورداري از   ). 105: 1388فاطمی نیا، 

هاي ایجاد جامعه خوب  ترین مؤلفه عنوان یکی از مهم سبک زندگی مطلوب و سالمت به

هاي  وهشطرف و فقدان پژ ها در حل مسائل شهري ازیک و شایسته و کارکرد این پدیده

محیطـی و   تجربی در خصوص فرهنگ شـهروندي و همچنـین سـبک زنـدگی زیسـت     

  .هاي آن در استان همدان از طرف دیگر بر اهمیت این موضوع داللت دارد مؤلفه

شناختی از مفهوم فرهنگ شهروندي و سبک  این پژوهش به مطالعه و تحلیل جامعه

ن واقـع در اسـتان همـدان    محیطی در سـه شـهر مالیـر، نهاونـد و همـدا      زندگی زیست

با توجه به اینکه، جامعه مورد مطالعه داراي تنوع فرهنگی و قومی است و از . پردازد می

برخوردار است و ازآنجاکـه در ایـران،   ) لر، کرد، فارس، ترك(هاي قومی همچون  گروه

شـود در طـول بـیش از     تجدد و مدرنیته عمدتاً در قالب شهر و شهرنشینی فهمیده مـی 

هـاي عشـایري و روسـتایی بـه سـود       ها به کار گرفته شد که بافـت  تمام تالش ،رنق نیم

هاي شهري ویران شوند، همدان نیز شـهري اسـت کـه جمعیـت روسـتایی آن بـا        بافت

  . نشده، به جمعیت شهري تبدیل شدند بینی سرعتی پیش

فرهنـگ شـهروندي را    و زیست ها و موانع رشد و حفظ محیط این اتفاق پیچیدگی

هاي سـاختمانی   دهد دفع نخاله برابر کرده است؛ به عنوان نمونه مستندات نشان می چند

هـاي   هاي منتهی به استان همدان و شهرستان در حاشیه جاده... هاي پالستیکی و و زباله

اي ناخوشایند و تصویر بسیار زشـتی   آن به یک امر عادي تبدل شده به نحوي که منظره

در . کنـد  هاي شهر را در ذهن رهگذر مجسم می ده ورودياز ریختن زباله در حاشیه جا

ها در محیط  هاي پالستیکی و در عین حال رهاسازي آن این بین افزایش روز افزون زباله

همچنین عواملی مانند . نداهاي استان با آن مواجه زیست از معضالتی است که شهرستان

ن براي تولید الـوار و مصـالح   سوزاندن و قطع درختان به منظور تهیه زغال، قطع درختا



  

  

  

  

37...     تبیین مدل ارتباطی فرهنگ شهروندي و سبک زندگی    

هـا باعـث از بـین رفـتن و      رویه شـهرها و کارخانـه   ساختمانی و صنعتی و گسترش بی

که خود سبب افزایش جمعیت و تغییر سبک زندگی بـه  . تخریب زیست بوم شده است

  .اندازي به طییعت و تخریب محیط زیست بوده است عنوان مهمترین عامل براي دست

زیسـت و مشـارکت شـهروندان جهـت حفـظ       مـدیریت محـیط  با توجه به اینکـه  

زیست بدون داشتن آگاهی و برخورداري از حقوق شهروندي و تمایل بـه انجـام    محیط

شهروندان ابتـدا   بنابراینپذیر نیست،  زیست امکان تعهدات خود در قبال جامعه و محیط

زیست  حفظ محیط باید نسبت به این مسائل آگاهی داشته باشند تا بتوانند در مدیریت و

تحقیـق حاضـر   ). Genevieve, 2006: 552(و توسعه پایدار مشارکت فعال داشته باشند 

ارزیابی شهروندان استان همدان از ابعاد فرهنـگ  : است زیردر پی پاسخگویی به سؤال 

در چه معیاري است و هریک از ابعاد فرهنگ  محیطی زیستشهروندي و سبک زندگی 

  اي دارند؟ چه سهمی و رابطه محیطی زیستن سبک زندگی شهروندي در تعیین میزا

  

  پیشینه پژوهش

بر اساس یک رویکـرد اجتمـاعی    ،1هاي مطرح شده در جدول  پژوهشسعی شده است که 

با توجه به موضوع مورد بررسی این پژوهش و نزدیک به آن مـورد مطالعـه و تحلیـل قـرار     

  .دنگیر
  

نابع داخلی و خارجیادبیات تجربی و پیشینه تحقیق م -1جدول 

نوع   نام پژوهش  پژوهشگران

  پژوهش

  نتایج

فلک الدین و 

حاجی زاده 

  میمندي

)1396.(  

بررسی رفتارهاي 

النه ؤمس محیطی زیست

در بین شهروندان شهر 

-یزد و عوامل اجتماعی

  فرهنگی مؤثر بر آن

پیمایش از 

  نوع

توصیفی و 

  همبستگی

جنس، دهد که بین متغیرهاي  نتایج تحقیق نشان می

، سبک زنـدگی سـالمت   محیطی زیستسن، آگاهی 

هـاي اجتمــاعی، ســرمایه   محـور، اســتفاده از شــبکه 

 محیطـی  زیسـت گرایی با رفتارهاي فرهنگی و قانون

    عـد  رابطه معنادار مشاهده شـد امـا بـین درآمـد و ب
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نوع   نام پژوهش  پژوهشگران

  پژوهش

  نتایج

ــاي       ــا رفتاره ــی ب ــرمایه فرهنگ ــده س ــه ش نهادین

 رابطه معنادار نبود و زنان نسـبت بـه   محیطی زیست

. تري داشتند مسؤالنهمحیطی زیستمردان رفتارهاي 

دهد که با توجه به  نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می

ضریب تعدیل شده متغیرهاي باقی مانده در معادلـه  

درصد از واریانس متغیر  36,8رگرسیون با همدیگر 

  .کنند وابسته را تبیین می

علیزاده اقدم و 

  همکاران

)1395(  

ختی شنا مطالعه جامعه

میزان آگاهی شهروندان 

از حقوق شهروندي و 

تأثیر آن بر سبک سالمت 

مورد (محیطی زیست

  )شهروندان تبریز: مطالعه

پیمایش از 

  نوع

توصیفی و 

  همبستگی

هـا حـاکی از    هاي آماري و تجزیه و تحلیل آن یافته

این بود که آگاهی از حقـوق شـهروندي بـا سـبک     

نتـایج  . اردري دمعنـادا رابطه  محیطی زیستسالمت 

دهد از کل واریانس رگرسیون چندگانه نیز نشان می

درصـد   19، محیطـی  زیسـت متغیر سـبک سـالمت   

توسط متغیرهاي مستقل آگاهی از حقوق شهروندي 

=) 153/0: ، حقوق مدنی=206/0: حقوق اجتماعی(

به عبارت بهتر با افزایش آگاهی از . تبیین شده است

ســبک  میــزان ،حقــوق مــدنی و حقــوق اجتمــاعی

  .کند افزایش پیدا می محیطی زیستسالمت 

احمدیان و 

  حقیقتیان

)1395(  

تحلیل جامعه شناختی 

نقش عوامل فرهنگی بر 

 محیطی زیسترفتارهاي 

شهري مورد مطالعه 

شهروندان شهر (

  )کرمانشاه

پیمایش از 

  نوع

توصیفی و 

  همبستگی

دهــد کــه میــانگین  هــاي پــژوهش نشــان مــی یافتــه

شهروندان متوسـط رو بـه    طیمحی زیسترفتارهاي 

اسـت و بــین متغیرهـاي ارزش، بــاور و   ) 3,1(بـاال  

 محیطـی  زیسـت با رفتـار   محیطی زیستهاي  آگاهی

رابطــه معنــاداري وجــود دارد در حــالی کــه متغیــر 

همچنین رفتارهـاي  . تحصیالت با آن رابطه نداشت

هاي  برحسب جنسیت، تأهل و گروه محیطی زیست

حلیل رگرسیون نیز نشان نتایج ت. سنی متفاوت است

درصـد از   0,13دهد متغیرهـاي مسـتقل تحقیـق     می



  

  

  

  

39...     تبیین مدل ارتباطی فرهنگ شهروندي و سبک زندگی    

نوع   نام پژوهش  پژوهشگران

  پژوهش

  نتایج

در یـک  . کننـد  واریانس متغیر وابسـته را تبیـین مـی   

توان گفت که عوامل فرهنگی در واقع  نتیجه کلی می

هـاي تـرویج    توانند پـیش بینـی کننـده سیاسـت     می

  .النه باشندؤمس محیطی زیسترفتارهاي 

برك پور و 

  جهان سیر

)1394(  

  

  

  

  

  

شهروندي محیط زیستی 

و تحلیل رفتار شهروندي 

  در شهر قزوین

پیمایش از 

  نوع

توصیفی و 

  همبستگی

  

دهد که درك عمومی شهروندان شهر  نتایج نشان می

محیط . قزوین از محیط شهري خود نسبتاً باال است

زیست شهري براي شهروندان شـهر قـزوین داراي   

فاي نقـش و  اهمیت است و آنان خود را توانا در ای

آگاهی مـردم  . دانندمیاتخاذ مسئولیت نسبت به آن

نسبت به مسائل مربوط به محیط شهري از دیـدگاه  

خودشان باال است، اما سطح آگاهی آنـان در مـورد   

نتایج . ري باال نیستهتمام مسائل مربوط به محیط ش

حاصل از تحلیل رفتار شـهروندي محـیط زیسـتی،    

بررسـی  . رفتـار اسـت  بودن سطح ایـن   نبیانگر پایی

متغیرهاي مورد مطالعه نیز نشا ندهنده باال بودن میزان 

انگیزه و رغبت شهروندان براي انجام رفتـار محـیط   

ترین مانعی کـه در ایـن زمینـه     زیستی است اما مهم

وجود دارد، پایین بودن سطح دانـش در میـان آنهـا    

ها و شوراها بیانگر این است  قوانین شهرداري. است

  .یفی از حقوق محیط زیست نشده استکه تعر

فرهمند و 

  همکاران

)1393(  

بررسی عوامل اجتماعی 

مؤثر بر رفتارهاي 

مورد  محیطی زیست

شهروندان شهر : مطالعه

  یزد

پیمایش از 

  نوع

توصیفی و 

  همبستگی

ــی  ــان م ــایج نش ــین    نت ــه ب ــه رابط ــد ک ــاهی آده گ

وجود دارد  محیطی زیستو رفتارهاي  محیطی زیست

رابطه منفی داشته  محیطی زیستبا رفتار  و فردگرایی

وجود یک هویت اجتماعی و روابط قوي در . است

جامعه باعث ایجاد احسـاس مسـئولیت در افـراد و    

و رضایت از  دشو می محیطی زیستبهبود رفتارهاي 
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نوع   نام پژوهش  پژوهشگران

  پژوهش

  نتایج

. دارد محیطی زیستزندگی رابطه مثبت با رفتارهاي 

 درتوانـد   همچنین نگرش مثبت افراد به زندگی مـی 

در بین متغیرهاي . اثرگذار باشد محیطی زیستفتار ر

اي سن و جنسـیت هـم مـرتبط بـا رفتارهـاي       زمینه

  .نداو اثر گذار بر آن بوده محیطی زیست

صالحی و امام 

  قلی

)1391(  

مطالعه تجربی رابطه 

آگاهی و رفتارهاي 

مطالعه (محیطی زیست

مناطق شهري و روستایی 

  )شهرستان سنندج

پیمایش از 

  نوع

وصیفی و ت

  همبستگی

درصد از افراد مـورد   69,4دهد که  ها نشان می یافته

 مسـؤالنه مطالعه در برابر محیط زیسـت رفتارهـاي   

ها حاکی از پایین بودن  عالوه بر این، یافته. اند داشته

بـین  . افراد مورد مطالعه است محیطی زیستآگاهی 

هـاي سـنی و    محل سکونت، وضعیت تأهل، گـروه 

 محیطـی  زیسـت با رفتارهـاي   طیمحی زیستآگاهی 

ــاي    ــیت و رفتاره ــین جنس ــود دارد و ب ــه وج رابط

همچنین، نتایج . اي وجود ندارد رابطه محیطی زیست

دهد کـه بـین سـطح تحصـیالت و      تحقیق نشان می

رابطه وجود دارد، اما جهت  محیطی زیسترفتارهاي 

در خاتمه، بـه دالیـِل   . رابطه منفی و معکوس است

ه معکـوس بـین تحصـیالت و    احتمالی وجود رابطـ 

و پــایین بــودن آگــاهی  محیطــی زیســترفتارهــاي 

  .پرداخته شده است محیطی زیست

نواح و 

  همکاران

)1391(  

بررسی رابطه بین میزان 

ها و  دینداري با ارزش

 محیطی زیسترفتارهاي 

مطالعه (شهروندان 

  )شهر اهواز: موردي

پیمایش از 

  نوع

توصیفی و 

  همبستگی

دهد که بین متغیرهاي  حقیق نشان میهاي این ت یافته

 محیطـی  زیسـت سن و جنس و تحصیالت با رفتار 

ضـریب همبسـتگی بـه    . رابطه معناداري وجود دارد

دست آمده براي رابطه متغیرهاي میـزان دینـداري و   

ــار  ــاداري  0,080محیطــی زیســترفت و ســطح معن

که نشان از این بود که بین دو متغیـر رابطـه    0,112

د نـدارد، امـا ضـریب همبسـتگی بـه      معناداري وجو



  

  

  

  

41...     تبیین مدل ارتباطی فرهنگ شهروندي و سبک زندگی    

نوع   نام پژوهش  پژوهشگران

  پژوهش

  نتایج

دست آمـده بـراي رابطـه میـزان دینـداري و ارزش      

بـا   محیطـی  زیسـت و ارزش  0,158محیطـی  زیست

به دست آمد که هـر دو   0,168محیطی زیسترفتار 

  .معنادار بودند 0,01رابطه در سطح 

شاهنوشی و 

عبداللهی 

)1386(  

تحلیلی بر فرهنگ 

مردم  محیطی زیست

از  اصفهان و برخی

  عوامل مؤثر بر آن

توصیفی و 

  همبستگی

ــطح     ــن، س ــأثیر س ــده ت ــان دهن ــق نش ــایج تحقی نت

تحصیالت، نـوع تحصـیالت، محـل تولـد، پایگـاه      

در  محیطی زیستهاي  اجتماعی و آگاهی -اقتصادي

  .بود محیطی زیستفرهنگ 

مس 

  1ویریشویل

)2019(  

هاي نگرشی  روش

هاي نمایندگی  سبک

  شهروندي در گرجستان

ي ها روش

  ترکیبی

دهـد کـه یـک سـبک شـهروندي       مطالعه نشان مـی 

. فرهنگی در بین دانشـجویان گرجـی غالـب اسـت    

بهترین میزان آن با سطح شناسایی ملی و بـه دنبـال   

هـاي درون   گرایـی، نگـرش  آن مـیهن پرسـتی، ملـی   

. شـود  بینـی مـی  گروهی و ارتدوکسی مـذهبی پـیش  

 هاي متضاد ملی گرایی و میهن ها همچنین نقش داده

هاي شـهروندي قـومی و مـدنی     پرستی را در سبک

شود که یک  در این مقاله استدالل می. دهد نشان می

تواند راه حل  شیوه نمایندگی شهروندي فرهنگی می

ها و دوگانگی شـهروندي مـدنی   سازش در قومیت

گرایی ملی-باشد و براي جوامعی که تمایالت قومی

.تر باشد دارند، مناسب

و  2اوتاویانو

کارانشهم

)2019(  

توانمند سازي شهروندان 

از طریق سنجش ادراکی 

و  محیطی زیستهاي  داده

بهداشت شهري به دنبال 

پیمایش از 

  نوع

توصیفی و 

  همبستگی

رشد جمعیت شهري به همراه غلظت باالي آلودگی 

هوا، تأثیرات مهمـی بـر سـالمتی شـهروندان مـورد      

و خطرات جـدي در ایجـاد و تکامـل     بررسی دارد

در ایـن  . کنـد  هاي مزمن مختلف ایجـاد مـی  بیماري

                                                  
1. Mestvirishvili
2. Ottaviano
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نوع   نام پژوهش  پژوهشگران

  پژوهش

  نتایج

یک رویکرد علمی 

  مشارکتی شهروندان

مقاله طراحی و توسعه یک برنامه کاربردي مبتنی بر 

ها ارائه  علم شهروند مشارکتی و مدل اکوسیستم داده

این تحوالت ضروري و از نظـر علمـی   . شده است

بــراي جمــع آوري و پــردازش ســنجش ادراکــی از 

و بهداشتی طراحـی   محیطی زیستهري، هاي ش داده

هـا بـه    ایـن رویکـرد جمـع آوري داده   . شده اسـت 

هاي مرتبط با محیط و  دهد داده شهروندان امکان می

هاي تلفن همراه جمـع   بهداشت را از طریق دستگاه

هاي شهروندان بـه   مجموع داده. آوري و تولید کنند

هـاي حاصـل از سنسـورها و     طور مداوم حجم داده

کنـد و   شهري را در نقاط جغرافیایی غنی مـی منابع 

هـاي تولیـد شـده علمـی،      این داده. دهد افزایش می

هـاي سنسـورها و منـابع شـهري، راه      همراه بـا داده 

ــازي    حــل ــراي توانمندس ــی را ب ــژه تحلیل ــاي وی ه

و  محیطـی  زیسـت هاي شـهري،   شهروندان با توصیه

 ،هاي جدید بهداشتی و در عین حال اجراي سیاست

اگرچـه ارتبـاط   . سـازند  حور امکان پـذیر مـی  مداده

شهروندان براي زندگی بـا مشـکالت بـزرگ ماننـد     

تغییر اوضاع، آلـودگی یـا بهداشـت عمـومی بـراي      

اکوسیستم توسعه یافتـه  اما شهروندان دشوار است، 

ابزارهاي الزم را براي فعـال کـردن سـبک زنـدگی     

تر، بهبود کیفیت زندگی و مشارکت در جهـت   سالم

  .آورد تر فراهم می ط محلی با ثباتیک محی
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نوع   نام پژوهش  پژوهشگران

  پژوهش

  نتایج

و  1کتس جرو

همکاران 

)2015(  

دوستانه  اقدامات نوع

محیطی و رفتار  زیست

محیطی در پنج  زیست

  کشور جهان

پیمایش از 

نوع 

توصیفی و 

  اي مقایسه

محیطی و  دوستانه زیست در این تحقیق اقدامات نوع

ــان  رفتارهــاي زیســت ــر از  8477محیطــی در می نف

پنج کشور کانادا، آلمـان، اسـرائیل، کـره    دانشجویان 

نتـایج  . جنوبی و آمریکا موردبررسـی قـرار گرفـت   

نشان داده است که اگرچه ایـن کشـورها از بعضـی    

میزان جمعیت، تحصیالت، (جهات متفاوت هستند 

، اما جمعیت دانشـجویان  )پیدایی هنجارهاي جهانی

همچنـین  . ها از این نظر نسبتاً شـبیه هـم هسـتند    آن

ــین دانشــجویان در رفتارهــاي  تفــاو ــاداري ب ت معن

هــاي  محیطــی و نگــرش  دوســتانه زیســت  نــوع

  .ها وجود دارد محیطی آن زیست

  )2015(2انزلر

در نظر گرفتن بحران در 

بینی  عنوان پیش آینده به

محیطی زیستکننده رفتار 

مدارك و شواهد از یک (

  )مطالعه جمعیتی

پیمایش از 

  نوع

توصیفی و 

  همبستگی

بینـی کننـده رفتـار     عنـوان پـیش   در آینـده بـه  بحران 

ــت ــی زیس ــل  ،محیط ــش قاب ــار   بخ ــوجهی از رفت ت

واسـطه   زند که این امـر بـه   محیطی را رقم می زیست

  .محیطی است هاي زیست نگرانی

  )2011(3تابلر
کنندگان  رفتار مصرف

  سبز

پیمایش از 

  نوع

توصیفی و 

  همبستگی

شـته  نتایج حاکی از آن است که افراد نسبت بـه گذ 

اي آگـاه   بیشتر درباره آثار مخرب گازهـاي گلخانـه  

نتایج حاکی از تأثیر بسیار مؤثر این آگاهی . اند گشته

  .بر شیوه مصرف افراد است

  

اسپارگان و 

4استریور

)2010(  

کننده  شهروندان مصرف

مثابه عوامل تغییر در  به

مطالعه : شدن جهانی

  موردي مصرف پایدار

  

پیمایش از 

  نوع

توصیفی و 

زیست، با تحلیل  شدن محیط درروند تغییرات جهانی

توانند اتخاذ کنند سه نوع تعهد را  نقشی که افراد می

عنــوان  بـه  -1: تـوان بــراي افـراد مشـاهده کــرد    مـی 

ــیط  ــافظ مح ــهروندان ح ــت، ش ــه -2زیس ــوان  ب عن

                                                  
1. Katz-Gerro
2. Enzler
3. Tobler
4. Spaargaren & Oosterveer
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نوع   نام پژوهش  پژوهشگران

  پژوهش

  نتایج

  

  

  

کننده  شهروندان مصرف

مثابه عوامل تغییر در  به

مطالعه : شدن جهانی

  موردي مصرف پایدار

  همبستگی

  

  

عنوان عوامل فردي و  به -3کنندگان سیاسی،  مصرف

در این مقاله محققان بـراي بررسـی نقـش    . اخالقی

عنـوان موجـد تغییـر در     کننـده بـه   شهروند مصـرف 

عنوان واحد اساسی  زیست، شیوه مصرف را به محیط

برنـد و نقـش تکنولـوژي را     تحلیل خود بکـار مـی  

اي صنعتی درروند ه عنوان عامل ایجاد زیرساخت به

در بررسی . اند جهانی مصرف مورد تحلیل قرار داده

روند مصرف سبز، روابط بین افراد و سیاره زمین را 

در نهایـت نویسـندگان   . دهنـد  موردمطالعه قرار مـی 

گیرند که در اولین قدم شـهروندان حـامی    نتیجه می

هـایی   هـا و شـیوه   رو راه زیسـت دنبـال   حفظ محـیط 

کننده متوجـه   عنوان مصرف ند بههستند که هر شهرو

به . پیامدهاي مصرف براي منطقه و محل خود است

کننده سیاسی در بستر  شکل مشابه زمانی که مصرف

شدن بازارها و تشکیل بازارهاي مختلف قرار  جهانی

هـاي   گیرد بحـث در مـورد تعهـدات و پتانسـیل     می

کننده و کنترل او بر مصرف آغـازمی   قدرت مصرف

  .شود

  

طـور   دهد که پژوهشـی کـه بـه    گرفته در این زمینه نشان می ی تحقیقات انجامبررس

مطالعات انجام شده بیانگر این . شده باشد وجود نداردکامل مشابه تحقیق حاضر انجام

در  محیطـی  زیسـت هاي مطرح شده در خصـوص مباحـث موضـوع     است که اکثر یافته

زیسـت محـیط اسـت و درحـوزه      مطالعات جامعه شناختی بیشتر متمرکز بر رفتارهـاي 

داري، آگـاهی شـهروندي،    مطالعات جامعه شناسی عوامل مـؤثر اجتمـاعی چـون دیـن    

. نـد اگرفتهمورد تحلیل و تبیین قرار محیطی زیستدر رابطه رفتار ... سرمایه اجتماعی و
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ها به بررسی رابطه میـان فرهنـگ شـهروندي، بـا سـبک زنـدگی        این دست از پژوهش

تحقیقات پیشین اغلب به دنبال تبیین مدل، موضـوع  . خته نشده استمحیطی پردا زیست

بخش  ،اند و همین امر باعث شده که در بعضی تحقیقات و دالیل وجود این مقوله نبوده

در پژوهش حاضـر  . ها به عنوان حلقه مفقوده عمل نماید تئوریکی مسئله در کارهاي آن

ر و همچنین سنجش میـزان پایبنـدي   ت تر و جامع تالش شده ضمن ارائه تعریفی گسترده

ها و تعیین میزان برخورداري  هاي آن شهروندان به فرهنگ شهروندي و هر یک از مؤلفه

محیطی، به تبیین مـدل ارتبـاطی ایـن دو متغیـر و      ها از سبک زندگی سالمت زیست آن

  .همچنین رابطه آن دو معطوف شود

  چارچوب نظري

توسط آلفرد آدلر 1929مفهوم سبک زندگی اولین بار در سال 
1

شناس اجتمـاعی،   ، روان

مـورد اقبـال اندیشـمندان     1961مطرح شد و پس از یک دوره افـول، مجـدداً از سـال    

شناسی از مفهوم سبک زندگی  در ادبیات جامعه. خصوص جامعه شناسان قرار گرفت به

کـه سـبک زنـدگی     1920هسازي وجود دارد، یکی مربوط به دهـ  دو برداشت و مفهوم

اجتمـاعی   هان شاخص تعیین طبقـ عنو عرف ثروت و موقعیت اجتماعی افراد و غالباً بهم

عنوان شکل اجتماعی نوینی که تنها در متن تغییـرات مدرنیتـه و    دوم به. بکار رفته است

یابد و در این معنا سبک زندگی راهی براي تعریـف   گرایی معنا می رشد فرهنگ مصرف

هـاي اجتمـاعی    افراد است که اهمیت آن براي تحلیـل ها و رفتارهاي  ها و نگرش ارزش

طورکلی سبک زندگی به  به). 132: 1390مجدي و همکاران، (یابد  روز افزایش می وزبهر

ها، الگوهاي رفتاري و عادت افراد در  هاي اجتماعی، فعالیت روش زندگی مردم، ارزش

  .فرهنگ جامعه است پذیري افراد و دهنده جامعه شود که نشان سراسر زندگی اطالق می

ترین پرابلماتیک هاي معرفتی و تجربی  یکی از مهم» زیست مسائل محیط«شک،  بی

هـاي   حـل  یافتن راهاست که جامعه بشري در دوره متأخر با آن روبرو گشته و سعی در

                                                  
1. Adler



  

  

  

1400، بهار 46شماره ، سال دوازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه      46

اي وجـود نـدارد کـه دانـش      در این خصـوص نیـز هـیچ شـبهه    . ها دارد پایدار براي آن

هـا برخـوردار    ین نقش در تحلیل این مسائل و پاسخ گفتن به آنتر شناسی از مهم جامعه

ریشه در رفتار انسان «هستند که » مشکالت اجتماعی«است؛ زیرا این مشکالت در بنیان 

با توجه به اینکـه امـروزه    .وي دارند »اجتماعی و فرآیندهاي حاکم بر زندگی اجتماعی

انـد بـه    مسـائل بغرنجـی شـده    زیست بیشتر شده اسـت و تبـدیل بـه    هاي محیط آالینده

ها سبک زندگی  یکی از این رهیافت. زیست نیاز است هاي نوینی در قبال محیط رهیافت

محیطی داللت بر رفتارهـا، الگوهـا و عـاداتی     سبک زندگی زیست. محیطی است زیست

بنـی فاطمـه و   (ورزنـد   دارد که در پیوستگی با محیط بوده و از آسیب به آن اجتناب می

  ). 38: 1391، همکاران

زیسـت   ناپذیر با رفتار دارد، رفتارهاي حمایتی از محیط سبک زندگی پیوند اجتناب

و رفتارهاي مصرفی، کنترل میزان مصرف و تولید جوامـع و همـاهنگی آن بـا سـاختار     

محیطـی   جاي ایدئولوژي فرهنگ، خودآگـاهی زیسـت   طبیعت، ایجاد فرهنگ مصرف به

).43: 1392نژاد، حسین(محیطی را به وجود آورد  تتواند سبک زندگی سالمت زیس می

هـا،   به الگوهاي رفتاري همسو بـا طبیعـت، تفکیـک زبالـه     محیطی زیستسبک زندگی 

کنـد و حمایـت از    زیسـت صـرف مـی    زمانی که یک شهروند براي مسائل محـیط  مدت

شود که بـا سـالمت فـرد و جامعـه، پیـدایش مسـائل        زیست گفته می هاي محیط جنبش

ســبک زنــدگی ). 144: 1394کــوهی و احمــدي، (هــا ارتبــاط دارد  ی و حــل آنمحیطــ

ــه محیطــی زیســت ــد  شــامل مؤلف ــر تهدی ــایی نظی ــر و تحــول محیطــی زیســته ، تغیی

 و رفتار حفاظت شخصی، تسلط بر طبیعـت، اسـتفاده از محـیط زیسـت     ،محیطی زیست

  . باشد هاي کنترل جمعیت می حمایت از سیاست

ا مفاهیم سبز شدنزیستی ب سبک زندگی محیط
1

و دوستی زیست بومی 
2

نیز مرتبط  

پایداري و تـأمین نیازهـاي جامعـه بـه     -1: سبز شدن که داراي شرایط زیر است. است

                                                  
1. Getting green
2. Native frienship



  

  

  

  

47...     تبیین مدل ارتباطی فرهنگ شهروندي و سبک زندگی    

تولیـد  -2. اي که به منابع آیندگان آسیبی وارد نشود و منابع طبیعـی کـاهش نیابـد    شیوه

هـا و آلـودگی از    کـاهش زبالـه   -3. محصوالتی که قابل اصالح و استفاده مجدد باشـند 

هـاي اقتصـادي پیرامـون     ایجاد مراکز فعالیـت  -4. طریق تغییر الگوهاي مصرف و تولید

 :Soos, 2011(نـد  نک زیست توجه و از آن محافظت مـی  تکنولوژي و تولید که به محیط

دوستی زیست بومی به تولید و مصرف کاالهاي هماهنگ با طبیعت، تغییـر سـبک   ). 16

تنهـا کاالهـاي مصـرفی بلکـه      که نـه  طوري به ،انرژي داللت داردزندگی و مصرف بهینه 

رفتارهاي افراد براي طبیعت مضر نباشند و از ارتباط انسان با طبیعت ارتباطی دوسـتانه  

  ).38: 1391بنی فاطمه، (باشد 

عنوان جزئی از طبیعت بـا   دهد که تعامل بشر به بررسی سرگذشت انسان نشان می

دوران تسلط طبیعت بـر انسـان،   : اند از شود که عبارت امل میپیرامونش سه مرحله را ش

دوره سـوم  . دوران تسلط انسان بر طبیعت و دوران همگرایی و تعامل انسان با طبیعـت 

رسد بشر در این مرحله قرار دارد دوران آگاهی، تعامـل و همزیسـتی   که به نظر می
1

بـا   

تهدیدکننده حیات پی بـرد و  در این مرحله بشر به عالئم . زیست است طبیعت و محیط

دریافت که براي نابودي حیات و زندگی در کره زمین، دیگر احتیاجی بـه برخوردهـاي   

هاي مخرب غیرمتعارف که آثار تخریبی زیادي دارند، نیست،  کارگیري سالح نظامی و به

هـاي تولیـد و مصـرف     بلکه اگر نظارتی بر کنترل جمعیت وجود نداشـته باشـد، روش  

غییر ندهند، به تغییرات آب و هوایی توجهی نکنند به همان انـدازه، نـابودي   موجود را ت

  ). 18: 1384فیروزي، . (زیست را به دنبال خواهد داشت محیط

محیطـی اسـت کـه در دوره سـوم      این همان مفهوم سبک زندگی سالمت زیسـت 

ک برخورد انسان با طبیعت باید کانون توجه شهروندان قرار گیـرد کـه در رعایـت سـب    

. زیست سالم حرکت کننـد  محیطی بتوانند در جهت داشتن محیط زندگی سالمت زیست

. البته این هم نیاز به داشتن آگاهی و برخورداري شهروندان از حقـوق شـهروندي دارد  

                                                  
1. Interaction & Coexistence
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عنوان حقی از  زیست سالم به چراکه بدون آگاهی شهروندان از اینکه مسئله داشتن محیط

توان امیدوار بود که سبک سالمت  نمی ،یک جامعهحقوق شهروندي تمام شهروندان در 

محیطـی   آگـاهی و تفکـر زیسـت   . شـود  محیطی در بین شـهروندان رعایـت مـی    زیست

زیسـت دارد   دهـی محـیط   گیـري مـدیریت و سـازمان    شهروندان نقش مهمـی در شـکل  

)Androw, 2008.(  

اي از تکـالیف اسـت    شهروندي برخورداري از برخی حقوق بـه ازاي قبـول پـاره   

موشار و دورماگن(
1

گیدنز معتقـد بـه پیونـد و ارتبـاط ناگسسـتنی و دو      ). 120: 1389، 

شـهروندي بـه سـه     ههم مفهوم و هم پدید. سویۀ میان مفهوم شهروندي و جامعه است

شود مفهوم و پدیده شـهروندي   که مشاهده می طوري به. شکل با جامعه در ارتباط است

سیاسی زمان با جامعه هم
2

ارتباط با دولت و حکومت در سـطوح ملّـی،    شهروندي در(

، جامعـه مـدنی  )محلی و شـهري 
3

و نظـام  ) شـهروندي در ارتبـاط بـا حـوزه عمـومی     (

اي جامعه
4

هـاي اقتصـادي، سیاسـی، حقـوقی، فرهنگـی،       شهروندي در ارتباط با نظـام (

,Giddens(در ارتباط است ) دهنده جامعه شکل 1993 .(  

پارسونز
5

دانـد و معتقـد    داري صنعتی مـی  جامعه سرمایه شهروندي را نتیجه ظهور 

عقالنیـت بسـتر    و داده، نظیـر شـهري شـدن    است که تغییراتی که در جامعه صنعتی رخ

وي با مبنا قرار دادن متغیرهاي الگویی. مناسبی را براي این پدیده به وجود آورده است
6

 

عنـوان   هروندي بـه گرایی و جامعه مبتنی بر قراردادهاي عرفی و مدنی تصویري از ش عام

ازنظـر او یـک   . کنـد  کردار اجتماعی معطوف به عضویت اجتماعی و انسجام عرضه می

دور از هرگونه تبعیض اجتماعی شهروند کامل به
7

به معنی برخـورداري همـه اقشـار و     

                                                  
1. Moshar & Dormagan
2. Political community
3. Civil society
4. Community system
5. Parsons
6. Model variables
7. social discrimnation
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هاي اجتماعی از حقوق و تعهدات شهروندي و آگاهی آنان از حقوق خود اسـت؛   گروه

شــهروندي نیازمنــد تـأمین انــواع مختلــف منــابع و ایجــاد  بنـابراین آگــاهی از حقــوق  

طـرف و نگـرش مناسـب بـه ایـن       هاي عام ازیک هاي مناسب و بازتولید ارزش فرصت

.حقوق از سوي دیگر است

شهروندي نوعی منزلت اجتماعی است که جامعه آن را ) 1994(از دیدگاه مارشال 

از جایگاه، وظایف و حقوق برابر که موجب آن تمام افراد  تمام اعضا اهدا نموده و بهبه

و ) 40: 1382توســلی و نجــاتی، (شــده برخوردارنــد  توســط قــانون حمایــت و تثبیــت

انـد   ازنظر مارشال این سه بعد شهروندي عبارت. اند موجب آن در برابر جامعه مسئول به

هـا، التـزام بـه     حقّی کـه امکـان تملّـک دارایـی    : حقوق مدنی و شهروندي مدنی) 1: از

حقوق سیاسـی  ) 2،کند هاي حزبی و آزادي فکر و اندیشه را فراهم می اردادها، آزاديقر

حقوقی که امکان مشارکت مردم را در تصمیمات عمومی کشور با : و شهروندي سیاسی

حقـوق اجتمـاعی و   ) 3و  کنـد  تشکیل احزاب سیاسی و برگزاري انتخابات فـراهم مـی  

هـاي   رفاهی حمـایتی از فـرد و خـانواده   حقوقی است که امکانات : شهروندي اجتماعی

آورد کـه شـامل    هـا فـراهم مـی    منظور ایجاد تعادل در زندگی رفاهی آن پذیر را به آسیب

هاي بیکـار، فـراهم    سال، معلول و افراد و خانواده هاي مالی و رفاهی به افراد کهن کمک

 ◌ٔ همندي امکانـات آموزشـی، مسـکن و سـالمتی بـراي همـ       آوردن شرایط مساوي بهره

وهش با عطـف توجـه بـه    در این پژ). 173: 1391فتحی و ثابتی، (اعضاي جامعه است 

حقـوق  (نظریه پارسونز فرهنگ شهروندي از دو مؤلفه برخورداري از حقوق شهروندي 

  .و تمایل به انجام تعهدات شهروندي تشکیل شده است) اجتماعی، فرهنگی و مدنی

ژانوسکی
1

هاي شهروندي تأکیـد دارد، زیـرا    لیتزمان بر حقوق و مسئو طور هم به«

 دیگر تعهدات اجراکننـده  عبارت حقوق براي اجرایی شدنش به تعهدات نیازمند است، به

او تعهـدات  . قوق است و اگر حقوق اجـرا نشـوند درواقـع وجـود نخواهنـد داشـت      ح

                                                  
1. Janovsky
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مالپـور،  (»دانـد  شهروندي را بر چهار نوع قانونی، سیاسی، اجتمـاعی و مشـارکتی مـی   

ـ     ،نظر ژانوسکیاز). 61-62: 1390 راد در یـک  شهروندي، عضـویت فعـال و منفعـل اف

اي از برابـري   شـده  ملّت با حقوق و تعهدات همگانی در یک سـطح مشـخص   -دولت

 ،به نظر او حقوق شهروندي نه حقوقی ضروري هستند و نه حقوقی تغییرناپـذیر . است

کننـد و توسـط دولـت     مـی ها حمایـت   هاي مختلف از آن بلکه حقوقی هستند که گروه

از طرف دیگـر ایـن حقـوق از    . شوند و داراي ضمانت اجرایی هستند تثبیت و تأیید می

هـا و   بنابراین شهروند خوب کسی است که در تمام این حـوزه . فضیلت مدنی متمایزند

ا حقوق و وظایف خویش آشنا باشد و همواره تالش کند تا به بهتـرین نحـو   بقلمروها 

  ). Hamatt & Staeheli, 2011(ف خویش بپردازد به انجام وظای

سدلر
1

بر این باور است که فرهنگ شـهروندي در یـک جامعـه ممکـن اسـت در       

جهت تربیت افرادي باشد که حافظ شرایط موجـود باشـند و تسـلیم سرنوشـت مقـدر      

شوند یا ممکن است تربیت انسانی باشد که حاکم بر سرنوشت خـود باشـد و در ایـن    

).212: 1395نیـازي و همکـاران،   (واهد بود  ،تاي سبک زندگی مطلوبصورت در راس

تواننـد در جهـت حـل مسـائل      هـایی مـی   حال اینکه نظریات مطرح شـده چـه پیامـدي   

کـه بـه بررسـی رابطـه فرهنـگ شـهروندي        زیرداشته باشند به نظریات  محیطی زیست

نـدگی  و سـبک ز ) آگاهی و برخورداري از حقوق شـهروندي و تعهـدات شـهروندي   (

  :شود اند اشاره می پرداخته محیطی زیستسالمت 

اي  آمیز، جهـان غـرب کنـونی را جامعـه     الریش بک با طرح فرضیه جامعه مخاطره

از (کند که در آن اشتغال خاطر مردم و عرصه سیاست از بابت توزیع شرها  توصیف می

ثالً درآمـد،  مـ (بیش از مشغله فکري آنان به خیرها ...) محیطی و  قبیل مخاطرات زیست

زعم وي چیزي که ما در عرصه حاضـر شـاهد آن هسـتیم، ظهـور      به. است...) شغل و 

هـاي   ویژگـی  ءگریـزي جـز   -آگاهی، مخاطره -جامعه جدیدي است که در آن مخاطره

                                                  
1. Sedller
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جان کالم نظریه بک این اسـت کـه زیـان و    ). 144: 1393ساتن، (اش شده است  اصلی

د، یا به عبارت بهتر بـه خطـر   نگیر واید آن پیشی میرفته دارند بر ف هاي تجدد رفته هزینه

افتادن بشر به دست خودش و ویران کردن طبیعت دارد به موتور محرکـه تـاریخ بـدل    

  . شود می

تـرین اهمیـت را دارد،    بک معتقد است آن چیزي که در تحلیـل مخـاطرات بـیش   

تقـال ایـن   برخورداري از دانش و آگاهی از حقوق شهروندي شـهروندان و اشـاعه و ان  

چون این آگاهی است که در شناسایی مخاطرات و مطلع کـردن مـردم از   . آگاهی است

ازنظـر بـک   ). 72: 1381بـک،  (آید  ها و در تعریف شکل و محتواي مخاطره بکار می آن

اصل احتیـاط جنبـه مهمـی از    . ها مهم هستند دانش و آگاهی اشاعه و انتقال این ریسک

این اصل در . دهد محیطی را تشکیل می هاي زیست ریسکرابطه میان نظریه اجتماعی و 

هاي اخیر به نظرات ارزیابی ریسک و مدیریت، وارد شده اسـت و بـر ایـن محـور      سال

کند محتاط باشـیم و بـه اعمـال     چرخد که در شرایط عدم تعیین، عقالنیت حکم می می

نشـدنی   هـاي جبـران   ر را از شـکل شـ این اصل برآن است تـا ب . خطرآفرین دست نزنیم

بري(زیست منع نماید  دخالت در محیط
1

 ،1381 :216.(  

بـوم   ها با زیست همچنین هابرماس در این خصوص معتقد است که رابطه ما انسان

کشی  خود، رابطه ابزاري، فنی و حسابگرایانه است که همیشه در این رابطه به دنبال بهره

د که این رابطه ابزاري از طریق شو البته هابرماس متذکر می. زیست هستیم بهتر از محیط

هابرمـاس معتقـد   . شـود  زیست تحمیل می داري بر محیط هاي حامی نظام سرمایه سیستم

زیست و منابع آن  است که شهروندان دیگر و همچنین بعد از ما نیز سهمی از این محیط

محیطـی را   هاي زیسـت  پیدایی سیاست) رابطه ابزاري(براي حل این مشکل  پسدارند، 

که بیـانگر توجـه بـه    ) محیطی هاي زیست محیطی، جنبش چون سبک زندگی زیستهم(

هـاي   چراکـه جنـبش  . دانـد  زیست طبیعی است را مهـم مـی   مراقبت و حمایت از محیط

                                                  
1. Beree
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هاي اجتماعی دیگر عزم آن دارند کـه نظـم نهـادي و     محیطی همراه سایر جنبش زیست

منجر به توسعه حوزه عمـومی در   اخالقی موجود را به مبارزه بطلبند، چراکه این مبارزه

سطوح عمودي و افقی در جامعه خواهد شد و این خود مسـیري اسـت کـه بـه ایجـاد      

  . شود جامعه مدنی منجر می

دوراز سـلطه اقتصـادي و    در جامعه مدنی امکان گفتگوي آزاد و خردمندانـه و بـه  

. باشـند  میشهروندان از حقوق شهروندي کامل برخوردار  هاجتماعی وجود دارد؛ و هم

گیرند و ایـن امـر منجـر     خود را بر عهده می در این جامعه افراد تمام مسئولیت کارهاي

محیطی مسئول بوده و چه در زندگی فردي  شود که افراد در مقابل تهدیدهاي زیست می

بـري،  (بخـش شـوند    داري آن فعاالنه وارد کنش رهـایی  و چه اجتماعی در حفظ و نگه

  ).1395لیزاده اقدم و همکاران، به نقل از ع 119: 1380

کاستلز
1

کند و معتقد است اجتماعات  محیطی را مطرح می نیز مفهوم عدالت زیست 

ها بیش از  اند، زیرا آن محیطی بسیج شده هاي زیست هاي قومی علیه تبعیض فقیر و اقلیت

ی، محیط کاستلز معتقد است عدالت زیست. ها قرار دارند دیگران در معرض انواع آلودگی

صور آن اسـت، در   اممندي از حیات در تم عنوان مفهومی فراگیر که مؤید ارزش بهره به

ها را تسـخیر   برابر منابع قدرت، ثروت، تکتولوژي قرارگرفته و تدریجاً اذهان و سیاست

کند  کاستلز بیان می. شود اي می محیطی وارد مرحله تازه سان نهضت زیست بدین. کند می

هاي فرهنگی خود و دیگران آگاهی  انیم و بیشتر از حقوق و گرایشکه هرچقدر بیشتر بد

کاستلز، (توانیم امکانات تکنولوژي و محیط طبیعی خود را درك کنیم  داشته باشیم بهتر می

  ).1395به نقل از علیزاده اقدم و همکاران،  165: 1380

شهروندان هـر  گرا، معتقد است که میزان احترام اي محیط تومه نیز در مقام نویسنده

زیست، ازجمله معیارهاي سـنجش میـزان    جامعه به اخالق محیطی و حفاظت از محیط

ژرژ تومـه معتقـد   ). 15: 1380تومـه،  (شـود   توسعه فرهنگی در آن جامعه محسوب مـی 

                                                  
1. Castells
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کننـده عملکـرد افـراد     است فرهنگ و جامعه باهم در تعامل هستند و فرهنـگ هـدایت  

ان رفتار مردم را تغییر داد اما فرهنگ فقط یک عامل تو با تغییر فرهنگ، می. جامعه است

فرهنگ متشکل از عـادات و  . اي است یا یک واژه و عبارت نیست، بلکه دنیاي گسترده

کننـد   ها رفتـار مـی   اند و مردم مطابق آن گرفته عاداتی که در طی زمان شکل ،آداب است

  ). 5: 1380تومه، (

متوقف کرد، بلکـه بایسـتی بـا پـذیرش      او معتقد نیست که بایستی توسعه مادي را

هـا و اخـالق    هـدف نهـایی آمـوزش   . عدي فرهنگی بخشـید به توسعه ب ،اخالق محیطی

زیسـتی و   بـین سـبک زنـدگی محـیط    . محیطی، ایجاد تقویت رفتار ایدئال محیطی است

عـد فرهنگـی   اگـر توسـعه داراي ب  . توسعه فرهنگی شهروندان ارتباط متقابل وجود دارد

زیست محافظت شود، ایـن   زیست حفاظت کرد و اگر محیط توان از محیط می باشد بهتر

بـدین ترتیـب هـدف نهـایی، متـرادف      . عمل سبب تقویت هویت فرهنگی خواهد شـد 

  .)13: همان(فرهنگ است با ،ساختن توسعه

در میان همه جامعه شناسان جایگاه پیر بوردیو
1

و نگاه او بر اساس منطق  

بحث کلی بوردیو براین . در این زمینه خاص و ویژه استدیالکتیک ساختار و کنش 

واسطه منش افراد به فضاي کنش  هاي اجتماعی به اساس استوار است که فضاي موقعیت

منش محل تالقی موقعیت و کنش بر اساس فهم فرد از جهان را نشان . شود تبدیل می

دهد، منجر به  یترتیب مصرف که بر اساس منش و ذائقه افراد رخ م این به. دهد می

ها  ها را به اولویت این ذائقه است که دائماً ضرورت. شود هاي زندگی متفاوت می سبک

کند کنشگران چگونه زندگی کنند و چه چیز را  سبک زندگی تعیین می. کند تبدیل می

کنیم، بر  براین اساس چون آنچه خرید و مصرف می. ارجح و چه چیز را زیبا بشمارند

انتخابی که کمترین مخاطرات را  ، پسزیست مؤثر است سیب به محیطمیزان و شیوه آ

  . شود نوعی به انتخاب فرهنگی تبدیل می براي جامعه در پی دارد به

                                                  
1. Bourdieu
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که از  کننده بیش از آن از همین رو است که جامعه شناسان معتقدند فرهنگ مصرف

بنابراین ارتقاء جایگاه اقتصادي او تأثیر بپذیرد، تحت تأثیر سرمایه فرهنگی اوست و 

. دهد ها را تحت تأثیر قرار می شناختی افراد قطعًا سبک زندگی آن سرمایه فرهنگی بوم

کنند، اما در انتخاب آن تحت تأثیر ساختار  شان را خودشان تعیین می افراد سبک زندگی

رو اگر افراد در تغییر سبک زندگی تالش و به سمت  ازاین. فرهنگی جامعه هم هستند

زیست که در  صورت عادت واره حفظ محیط ه پایداري حرکت کنند بدینرسیدن ب

هاي  گیرد متعاقب سیستم اجتماعی، کنش ارتباطی متقابل با ساختار اجتماعی قرار می

با . دهد منظور حفظ ساختار طبیعت جهت می دار به هاي هدف مردم را به سمت کنش

  .شده است نگارندگان طراحیتوجه به مبانی نظري در سطور باال مدل مفهومی توسط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بر سبک زندگی سالمت ) و ابعادش(مدل مفهومی تأثیر فرهنگ شهروندي  -1شکل 

محیطی زیست

متغیر مستقل

سبک زندگی سالمت 

زیست محیطی
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با توجه به آنچه که در سطور قبل و مباحث نظري و تدوین مدل مفهومی بیان شد، 

  .گردد گونه بیان می هاي این تحقیق این فرضیه

  

هاي تحقیق فرضیه

ین میزان برخورداري شهروندان از فرهنگ شهروندي و سبک زندگی سالمت ب)1

  .محیطی رابطه وجود دارد زیست

بین برخورداري شهروندان از حقوق اجتماعی شهروندي و سبک زندگی )2

.محیطی رابطه وجود دارد سالمت زیست

بین برخورداري شهروندان از حقوق مدنی شهروندي و سبک زندگی سالمت )3

.رابطه وجود دارد محیطی زیست

بین برخورداري شهروندان از حقوق فرهنگی شهروندي و سبک زندگی )4

.محیطی رابطه وجود دارد سالمت زیست

بین تمایل شهروندان به انجام تعهدات خود در قبال سایر شـهروندان و سـبک   )5

.محیطی رابطه وجود دارد زندگی سالمت زیست

محیطی در بین مردم  المت زیسترسد میزان میانگین سبک زندگی س به نظر می)6

.متفاوت است) همدان، نهاوند و مالیر(شهرهاي مختلف استان همدان 

  

  شناسی روش

در این تحقیق، از روش پیمایشی
1

جامعه آماري این تحقیق شهروندان . شده است استفاده

بـوده اسـت؛   ) مالیر، نهاوند و همـدان (ساله ساکن در سه شهر استان همدان  70تا  18

 574477، تعداد کل افراد جامعه مورد مطالعـه  )1395(سرشماري نفوس و مسکن طبق 

ی با توجـه بـه واریـانس کـه از     نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران کم

                                                  
1. Survey
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در ایـن پـژوهش از   . نفر انتخاب شـد  660آمده است، برابر با  دست آزمون به طریق پیش

اطالعـات موردنیـاز از   . شـده اسـت   اسـتفاده  اي اي چندمرحله گیري خوشه روش نمونه

سـنجش سـؤاالت   . شـده اسـت   آوري شهروندان با استفاده از تکنیک پرسشـنامه جمـع  

میلفونت و دوکیت 1)محیطی زیستسبک زندگی سالمت (پرسشنامه استاندارد شده 
2

و  

  . بر اساس طیف لیکرت بوده است) فرهنگ شهروندي(پرسشنامه محقق ساخته 

نفري اقدام بـه احتسـاب    35ق پس از تکمیل پرسشنامه در یک نمونه در این تحقی

مقـدار آلفـاي کرونبـاخ بـراي     . ضریب آلفاي کرونباخ مقیاس پرسشنامه گردیـده اسـت  

و بـراي شـاخص فرهنـگ     76/0برابر بـا   محیطی زیستشاخص سبک زندگی سالمت 

هـاي اصـلی نیـز    هاي متغیر هر یک از مؤلفه. برآورد شده است 79/0شهروندي برابر با 

عتبارا. اند آلفاي کرونباخ را در حد قابل قبول بدست آورده
3

هاي سنجش  یا روایی طیف 

و کارشناسـان امـر مـورد تأییـد      ادانمتغیرهاي مستقل و وابسته از طریق مشورت با است

و کارشناسـان   تادانصورت که گویه هاي اولیه که طراحی شد اس بدین. قرارگرفته است

ی ظاهري، منطقی بودن و همپوشانی و نامفهوم بودن برخی گویـه هـا   در خصوص روای

هـا   ها طبق نظر اجماعی آننظر داشتند و نظرات اصالحی خودشان را بیان کردند، گویه

ها رسیدند، بدین ترتیب اعتبـار صـوري    اصالح شد و در مرتبه دوم گویه ها به تأیید آن

  . ابزار تحقیق به دست آمد

گـزارش  (هش عالوه بر اعتبار صوري، اقدام بـه اعتبـار سـازه    همچنین در این پژو

براي شاخص سبک زندگی سـالمت   KMOمقدار آزمون . گردیده است) تحلیل عاملی

در ) 82/7726(بدست آمده است و نتیجه آزمون بارتلـت   719/0محیطی برابر با  زیست

بـراي  kMOهمچنـین مقـدار آزمـون     ،دار اسـت  معنی 01/0تر از  سطح خطاي کوچک

آمده است و نتیجه آزمون بارتلـت نیـز در    دست به) 726/0(شاخص فرهنگ شهروندي 

                                                  
1. Environmental Attitude Inventory(EAI)
2. Milfont & Duckitt
3. Validity
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نتایج نشان از . دار است امعن 01/0تر از  سازه فرهنگ شهروندي در سطح خطاي کوچک

طـرف بـین    این دارد که ماتریس همبستگی بین گویه ها همانی و واحد نیسـت، ازیـک  

ط و خوبی وجود دارد و از طرف دیگر بـین  گویه هاي داخل هر عامل همبستگی متوس

شود کـه   گونه همبستگی مشاهده نمی گویه هاي یک عامل با گویه هاي عامل دیگر هیچ

  .ها در تحقیق دارد نشان از اعتبار این سازه

هـاي   به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوري شده از پاسـخگویان از روش 

هاي آماري  راف معیار، حداقل و حداکثر و روشآماري توصیفی، میانگین، واریانس، انح

، تحلیـل واریـانس، آزمـون همبسـتگی     )k-S(اسمیرنف  –استنباطی آزمون کلموگروف 

گیري و مدل سـاختاري  و براي آزمون مدل اندازهspssپیرسون و رگرسیون از نرم افزار 

از نـرم افـزار   و تبیین مدل ارتباطی بین متغیرها از روش معادالت ساختاري با اسـتفاده  

ها  در پژوهش حاضر به منظور تحلیل داده. استفاده شده است 24آموس گرافیک نسخه

یابی معادالت ساختاري استفاده شده است هاي پژوهش از روش مدلو پاسخ به پرسش

ی میان متغیرها مورد بررسی و مقدار واریانس گیري روابط علّهاي اندازه که با ارائه مدل

حجم نمونه این پـژوهش بـا اسـتفاده از    . درهر مدل مشخص شده است تبیین شده نیز

و  %95، سـطح اطمینـان   %5ی و با احتساب واریانس در سطح دقـت  فرمول کوکران کم

در ادامه باید اشاره به این کـرد  .نفر محاسبه گردیده است 660به تعداد  66/0واریانس 

مهتـرین تعریـف مفهـومی و    تـوان   که با توجه به مدل مفهومی و چارچوب نظـري مـی  

  .مورد مطالعه قرار داد 2عملیاتی این پژوهش را در جدول 
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  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها-2جدول 

  گویه  تعریف مفهومی  متغیر مستقل

سبک زندگی 

سالمت 

  محیطی زیست

تهدید 

  محیطی زیست

عدم استفاده از منابع 

محیطی به روش پایدار 

ردن نیازهاي وجهت برآ

اعی در کنار اجتم

حفاظت و تعادل 

اکولوژیکی

ها در محیط زیست غالبأ باعث به  دخالت انسان-1

  .شود وجود آمدن پیامدهاي ناخوشایند می

تعادل محیط زیست به اندازه کافی قوي است  -2

  .پیامدهاي صنعت مدرن بر آید هکه بتواند از عهد

من در محیط زیست هیچ مشکل خاصـی کـه   -3

بینم، همه  زیست صدمه بزند را نمیبتواند به محیط 

  .چیز به نفع ماست

، این ایده که تعادل محیط زیست شکننده است -4

  .بسیار بدبینانه است

هایی که می گویند بهره برداري بی امـان از   آن -5

محیط زیست ما را به آسـتانه بحـران اکولـوژیکی    

  .کنند میکند، اشتباه  هدایت می

تغییر و تحول 

  محیطی زیست

تغییر به معناي رفتن از 

یک حال به حال دیگر 

اســـت، بـــه صـــورت 

اجباري

تحول به معنی رفتن از 

یک حال به حال دیگر 

اســـت، بـــه صـــورت 

آگاهانـــه، اختیـــاري و 

تغییــر و تحــول . ارادي

ــت ــی زیســـ  محیطـــ

هـاي انسـان در    دخالت

محیط زیست و استفاده 

هـاي   بی رویه از زمـین 

  ...بایر، کشاورزي و 

در محط زیست دخالت کند حتی اگر انسان نباید 

  .محیط زیست براي ما ناراحت کننده و ناجور باشد

هاي بایر و دست نخورده به  اختصاص دادن زمین

  .توسعه کشاورزي باید متوقف شود

زمانی که محیط زیست براي انسان ناراحت کننده 

است، انسان حق دارد که در آن تغییراتی را اعمال 

  کند

ابودي محیط زیست هستم حتی من واقعأ مخالف ن

اگر با حفظ آن سود اقتصادي ناشی از نابودي آن از 

  .بین برود
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رفتار حفاظت 

  شخصی

ــراد در   ــاي افـ رفتارهـ

محیط خانه، محل کار، 

زندگی و شـهر کـه بـا    

ــات   ــه مالحظ ــه ب توج

و با نیت  محیطی زیست

انجــام  محیطــی زیســت

ماننــد عــدم . شــود مــی

اسراف و صرفه جویی 

  صرف انرژيدر زمینه م

توانم  من در ذخیره آب یا سایر منابع طبیعی نمی-1

  .بی تفاوت باشم

توانم اطمینان بدهم که در طول زمستان  من می-2

سیستم گرمایشی در منزل یا اتاق یا در محل کارم 

  .براي مدت زیادي در درجه باال قرار نگرفته است

ام  ام، من فقط عالقه نداشـته  در زندگی روزمره-3

  .انرژي مورد استفاده را ذخیره کنم که

گیرم تا  در هر زمان ممکن من دوش کوتاه می -4

  .به این ترتیب آب ذخیره شود

در منزل وقتی که من کـار خاصـی نداشـته باشـم     

  .کنم هاي اضافه را خاموش می چراغ

کنم راهی براي  در زندگی روزمره من سعی می -6

  .ذخیره آب و انرژي پیدا کنم

کنم منابع طبیعی را  ممکن من سعی می هر زمان -7

  .حفظ کنم

کـنم   من از اتومبیل شخصی خودم استفاده می -8

حتی اگر وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی در سطح 

  .شهر کارآمدتر از وسایل نقلیه شخصی باشد

تسلط انسان   

  بر محیط

بدین مفهوم که انسان  

تواند بر طبیعت غلبه  می

کند و تبدیل به انسـان  

  .یعت ستیز شودطب

از اول خلقت اصل بر این است که انسان بـر  -1

  .سایر موجودات غلبه کند

ها حـق   گیاهان و حیوانات نیز به اندازه انسان-2

.زیستن دارند

هـا از   گیاهان و حیوانات وجود دارند تا انسان-3

  .آنها استفاده کنند

انسان نیز همانند سایر حیوانات و گیاهان جزئی -4

  .وسیستم استاز اک

انسان نسـبت بـه سـایر جانـداران از اهمیـت       -5

  .بیشتري برخوردار نیست
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طبیعت از اول خلقت براي استفاده انسان وجود -6

  .دارد

طبیعت باید در همه اشکالش در اختیار و کنترل  -7

  .انسان باشد

من اعتقادي به این مسئله که انسان باید بر سایر  -8

  .د ندارمحیوانات و گیاهان غلبه کن

استفاده از   

  محیط زیست

به مفهوم استفاده بی 

رویه از زیست محیط 

گیري اقتصادي از با بهره

  آن

هاست کـه از طبیعـت بـه     این حق همه انسان-1

.عنوان یک منبع براي اهداف اقتصادي استفاده کنند

تر از  ها خیلی مهم حفاظت کردن از شغل انسان-2

  .حفظ محیط زیست است

ها جز در جهت رسیدن به رشد اقتصادي  انسان -3

  .حق ندارند به محیط زیست آسیب برسانند

مسئله محیط زیست امري ثانویـه بـراي رشـد     -4

  .اقتصادي است

منفعت ناشی از فروش کاال به مشـتري بسـیار   -5

تر از آلودگی است که در فرآیند تولید کاال به  مهم

  .آید وجود می

حمایت کردن   

از 

هاي  سیاست

ترل کن

  جمعیت

هـاي   منظور از سیاست

کنترل جمعیـت ایجـاد   

تغییـــري عامدانـــه و  

ساختگی در نرخ رشد 

از  .جمعیت انسان است

ــرل  ــاریخی، کنت نظــر ت

ــانی از   ــت انسـ جمعیـ

ــق محدودســازي   طری

نرخ زایـش، و معمـوالً   

ــت   ــتور دولـ ــه دسـ بـ

تا . است صورت گرفته

ــرل   ــروز، کنتـ ــه امـ بـ

  .ما باید میزان رشد جمعیت را به صفر برسانیم-1

این ایده که ما باید رشد جمعیت را کنترل کنیم -2

  .اشتباه است

فرزند تشویق  2داشتن ها باید به سمت  خانواده-3

.شوند

اي که آرزو دارند و  هر زوج حق دارند به اندازه-4

ها را تأمین کننـد، بـه دنیـا     هاي آن توانند هزینه می

  .بیاورند

دولت ما باید درباره اهمیت داشتن دو فرزند یا -5

  .ش بدهدزکمتر به مردم آمو

دسته از افرادي که می گویند انفجار جمعیت آن-6

  .ل است کامأل در اشتباه هستندیک مشک



  

  

  

  

61...     تبیین مدل ارتباطی فرهنگ شهروندي و سبک زندگی    

ــه    ــانی ب ــت انس جمعی

عنوان یک واکـنش بـه   

واملی نظیر سطح باال ع

یا رو به افـزایش فقـر،   

ــی ــاي نگران ــته زیس

محیطی، دالیل مـذهبی  

و دینی، و جمعیت بیش 

از اندازه صورت گرفته

.است 

اگر ما جلوي افزایش جمعیت را بگیریم، جهان -7

  .رود به سمت بهتر شدن می

هایی که  وقت محدودیتی براي زوجما نباید هیچ-8

  .خواهند بگذاریم بچه بیشتري می

ها بهتر خواهد بود اگر به صورت  براي ما انسان -9

ش پیدا هاي روي زمین کاه چشمگیري تعداد انسان

  .کند

ها بخواهد محدودیتی  دولت حق ندارد از زوج -10

توانند داشته باشند، قائل  که میهاییبراي تعداد بچه

  .شوند

فرهنگ 

  شهروندي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سالمت 

حقوق 

  اجتماعی

ــه حــق  ــا و  مجموع ه

هایی است کـه   حمایت

ــایش،  ــق آن آس از طری

ــه   ــتی ب ــاه و بهزیس رف

ه بـه  حداکثر و عدم رفا

حقوق . رسد حداقل می

اجتماعی ناظر بر حـق  

برخـــورداري از رفـــاه 

اقتصادي و اجتماعی که 

ــه ــاي   بـ ــوان مزایـ عنـ

عضویت و مشارکت در 

حیات جامعه بـه افـراد   

گیرد تا شخص  تعلق می

در مسیر کمال و رشـد  

خـــویش از شـــرایط  

ــدگی   ــه زنـ آبرومندانـ

اصغري (برخوردار شود 

1390.(  

هر و روستا از امکانات برخورداري همه مردم ش-1

  .مناسب و کافی آموزشی، بهداشتی، بیمه و مسکن

وجود فرصت یکسان و برابر براي همه افـراد  -2

  .جامعه براي رشد و پیشرفت

حق بیمه بیکاري و داشتن شغل مناسب-3

  فرصت تحصیل براي همه افراد جامعه-4

همه افراد حق برخورداري از تأمین اجتمـاعی  -5

دارند و دولت باید حـداقلی از زنـدگی   رایگان را 

  .مناسب را براي افراد فراهم کند

ه زیان آور هسـتند بایـد   عافرادي که براي جام-6

  .مورد حمایت اجتماعی و خدماتی قرار بگیرند
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اجتماعی

  

ترین شاخص  مهم  حقوق مدنی

حقوق خصوصی به 

حقوق افراد در زندگی 

پردازد و  اجتماعی می

شامل آزادي بیان، 

مالکیت، مذهب، حق 

حق دادرسی یکسان در 

را شامل ... برابر قانون و

اصغري، (شود  می

1390.(  

لزوم برخورداري مسلمانان از امتیازات ویژه به -1

  ها در ایران علت در اکثریت بودن آن

  لزوم برخورداري برخی اقوام از امتیازات خاص-2

هـاي مختلـف فرهنگـی،     امکان انتشار نشـریه -3

و سیاسی اجتماعی، اقتصادي

ضرورت انعکاس انتقادات و نظرات مردم در -4

  هاي جمعی رسانه

حاظ کـردن مصـالح و منـافع همـه اقشـار و      ل-5

  هاي اجتماعی در تصویب قانونگروه

لزوم رعایت احترام به شأن و منزلت همه افراد  -6

  جامعه

حقوق 

  فرهنگی

اي از حقوق بشـر   دسته

است که از حق انسـان  

یـات  به مشارکت در ح

ــه،   ــی جامعــ فرهنگــ

هاي  مندي از توسعه بهره

علمی، حفظ اخـالق و  

منافع اصولی در علوم، 

کسب دانش یا تولیدات 

ــه    ــتیابی ب ــري، دس هن

آموزش و حفظ هویت 

فرهنگی و قومی، زبانی 

ــق   و آداب ــوم، ح ورس

برخورداري عادالنـه و  

دوراز تبعیضات ناروا  به

هاي مادي  در تمام زمینه

ت حمای... و معنوي و 

ــی ــد  م ــماعیلی، (کن اس

1389(  

مندي همه افراد جامعه از کاالهـاي  امکان بهره-1

  ...ها و  ها، کتاب فرهنگی مانند رسانه

هاي خاص و  حق تعلق داشتن افراد به فرهنگ-2

  ها ها در شکوفایی فرهنگ سهیم شدن آن

برخورداري از حق حفاظت از زبان به عنـوان  -3

  نماد فرهنگی خاص براي اقوام

 :برخورداري همه افراد از حقوق فرهنگی مانند-4

  ....تألیف کتاب، اختراع و 

حق اعتقاد و عمل بر اساس دینی که هر فرد به  -5

  .آن اعتقاد دارد



  

  

  

  

63...     تبیین مدل ارتباطی فرهنگ شهروندي و سبک زندگی    

تمایل به 

انجام تعهدات 

  شهروندي

یک احساس مستقیم از 

عضویت اجتماعی بر 

اساس وفاداري به 

مدنیتی است که یک 

دارایی عمومی 

در . دشو محسوب می

واقع وضعیتی احساسی، 

شناختی و رفتاري است 

که در شهروند التزامی 

ها،  نسبت به جمع نقش

ها  هنجارها و ارزش

کند و فرد با  ایجاد می

انتظارات دیگران 

سازگار شده و به 

وظایف و تکالیف خود 

  .کند عمل می

عدم تمسخر یا شوخی کردن با افراد متعلق به -1

رك، لر و کرد در خصوص هاي دیگر از جمله ت قوم

  هاي رفتاري زبان یا برخی ویژگی

تمایل به پذیرش یا برقراري ارتباط با فردي که -2

  هم مسلک و هم دین نبوده است

هاي فرهنگی، اجتماعی  شنیدن و تحمل دیدگاه-3

  و سیاسی مخالف دیدگاهتان

 :مشارکت کردن در امـور عـام المنفعـه ماننـد    -4

هاي داوطلبانه و بدون  فعالیتها و انجام دادن  خیریه

  .نوعانمزد براي کمک به هم

بازي و سفارش گرفتن روي نیاوردن به پارتی-5

  .در مواردي مانند اشتغال یا انجام کارهاي اداري

گیري یا برخورد سریع نداشتن در عدم موضع -6

  مقابل دیگران نسبت به عملکرد و رفتارتان

  

  ها وتحلیل داده تجزیه: ها یافته

  هاي توصیفی یافته

هاي آماري متغیرهاي جنسیت، سن،  در این بخش به بررسی چگونگی توزیع نمونه

پرداخته وضعیت تأهل که در این پژوهش به عنوان متغیرهاي جمعیت شناختی هستند، 

  .شود می
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  شهرونداناي توزیع فراوانی متغیرهاي زمینهخالصه-3جدول 

  ددرص 1/51: مرد  درصد 9/48: زن  جنس

  سال 65- 70درصد افراد  8/6کمترین   سال 28تا  –24درصد افراد  4/16: بیشترین  سن

  درصد 1/46: متأهل  1/15: مطلقه  درصد 8/38: مجرد  وضعیت تأهل

  

طور کل در جامعه مورد مطالعه شهروندان در سه شـهر   ها به با توجه به نتایج یافته

 دوسـوم نزدیـک . دان تشـکیل دادنـد  درصد پاسخگویان را مر 50استان همدان بیش از 

پاسـخگویان هـم در گـروه     سوم یکاند، در حدود پاسخگویان این پژوهش متأهل بوده

سـال و بـازه سـنی     5/38اند که میانگین سنی برابر با  سال قرار داشته 28-24سنی بین 

  .سال بوده است 70سال تا  18بین 

  

فرهنگ شهروندي محیطی و هاي آماري سبک زندگی زیست شاخص -4جدول 

ها شاخص
میانگینتعداد

انحراف 

معیار

  واریانس
بیشترینکمترین

سبک زندگی سالمت 

محیطی زیست
66050/11573/1223/162  82159

43112  66034/7089/804/79فرهنگ شهروندي

  

 و محیطـی  هاي آماري متغیرهاي سبک زندگی سـالمت زیسـت   ، شاخص4جدول 

محیطی برابـر بـا    دهد، میانگین متغیر سبک زندگی زیست شان میفرهنگ شهروندي را ن

محیطی در حـد   ، که نشان دهنده برخورداري شهروندان از سبک زندگی زیست50/115

همچنین بـا توجـه بـه میـانگین متغیـر فرهنـگ شـهروندي        . اند تر از متوسط کمی پایین

شـهروندي در سـطح   شهروندان مورد بررسی از فرهنـگ  که باید اذعان نمود ) 34/70(

  .متوسط باال برخوردار هستند



  

  

  

  

65...     تبیین مدل ارتباطی فرهنگ شهروندي و سبک زندگی    

  ها هاي آن توزیع فراوانی متغیرهاي اصلی تحقیق و مؤلفه -5جدول 

  پایین  متوسط  باال  مقادیر  ها شاخص

  برخورداري از حقوق مدنی شهروندي
  196  245  219  فراوانی

  9/20  1/41  38  درصد

  برخورداري از حقوق اجتماعی شهروندي
  165  179  316  فراوانی

  1/22  2/29  7/48  درصد

  برخورداري از حقوق فرهنگی شهروندي
  187  281  192  فراوانی

  5/29  5/39  31  درصد

  تمایل به انجام تعهدات شهروندي
  203  216  241  فراوانی

  5/24  5/35  40  درصد

  فرهنگ شهروندي
  188  230  242  فراوانی

  5/24  32/37  18/38  درصد

  ل جمعیتهاي کنتر حمایت از سیاست
  190  221  249  فراوانی

  28/31  3/30  42/38  درصد

  استفاده از محیط زیست
  295  200  165  فراوانی

  2/42  31  8/26  درصد

  تسلط بر محیط
  140  320  200  فراوانی

  5/21  5/48  30  درصد

  رفتار حفاظت شخصی
  288  190  182  فراوانی

  9/39  5/31  6/28  درصد

  محیطی زیستتغییر و تحول 
  167  331  162  وانیفرا

  26  50  24  درصد

  محیطی زیستتهدید 
  100  294  266  فراوانی

  21  5/41  5/37  درصد

  محیطی زیستسبک زندگی سالمت 
  196  259  204  فراوانی

  32/30  8/38  88/30  درصد
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هـاي   باالترین فراوانی متعلق به مؤلفه حمایـت کـردن از سیاسـت    5مطابق جدول 

که اکثر شهروندان حامی کنترل جمعیت و  طوري است به 42/38کنترل جمعیت با مقدار 

ترین فراوانی در این میان متعلق به مؤلفه  هاي مربوط به این مهم هستند و پایین سیاست

ـ  5/21زیست با مقدار  تسلط بر محیط  هاست؛ که اکثر پاسخگویان با گویه هاي مربوط ب

هاي فرهنـگ   هر یک از مؤلفهدر توصیف وضعیت . اند زیست مخالف بوده تسلط محیط

شهروندي نتایج گویاي این حقیقت است که فراوانی برخورداري شهروندان از حقـوق  

فراوانـی برخـورداري   و درصد در سطح متوسط اسـت   1/41مدنی در بین پاسخگویان 

شده است  درصد ارزیابی 7/48شهروندان از حقوق اجتماعی در بین پاسخگویان برابر با 

است که میزان آگاهی و برخورداري شهروندان از حقوق اجتماعی خود از که بیانگر آن 

فراوانی برخورداري شهروندان از حقـوق فرهنگـی برابـر بـا     . مقدار متوسط باالتر است

درصد میزان انجام  5/35در بین پاسخگویان نیز . باشد درصد در سطح متوسط می 5/39

درصـد در   40و ) متوسـط (حدودي و تمایل به تعهدات شهروندي خود را در سطح تا 

به عبارتی میانگین افرادي که به انجام تکالیف خود نسبت بـه  . اند سطح باالارزیابی کرده

  .متوسط رو به باال است ،سایر شهروندان جامعه تمایل دارند

  

  هاي تحقیق آزمون فرضیه

هاي اندازه گیري برآورد و آزمون مدل

باشـد کـه بـه     آموس شامل تحلیل تأییدي مـی  گیري در نرم افزارآزمون مدل اندازه

این مفهوم اشاره به این امر دارد که متغیرهاي مشـاهده  . پردازد بررسی اعتبار افتراقی می

. دنسـنج  شده یا گویه هاي یک پرسشنامه تا چه حدي دقیقأ سازه مورد نظر خود را مـی 

ـ   در مدل معادالت ساختاري ابتدا هر یک از سازه ل نمـوده و در  وهش را تحلیـ ژهـاي پ

 2پژوهش حاضر مشتمل بر . کنیم نهایت کل ابزارهاي اندازه گیري را تحلیل تأییدي می

) متغیر مسـتقل (و فرهنگ شهروندي ) متغیر وابسته(محیطی زیستسبک زندگی (سازه 



  

  

  

  

67...     تبیین مدل ارتباطی فرهنگ شهروندي و سبک زندگی    

پـس  . اند متغیر مشاهده شده مورد سنجش قرار گرفته 2، 6است که هر یک به ترتیب با 

 2ا و آزمون در نرم افزار اموس در زیر نتایج گرافیکی هر یـک از  از طراحی مدل و اجر

  .شود ه مییدسازه د

  
حل اصالح شده استاندارد مدل اندازه گیري سازه سبک زندگی سالمت  -2شکل 

  محیطی زیست

  

6بـه همـراه    محیطـی  زیسـت در شکل باال مدل اندازه گیري سازه سـبک زنـدگی   

، تغییـر و تحـول   محیطـی  زیسـت عنـاوین تهدیـد    ، باs6تا  s1شاخص آن به ترتیب از 

، رفتار حفاظت شخصی، تسلط بر محیط زیست، استفاده از محیط زیست و محیطی زیست

بارهـاي عـاملی و همچنـین    . هاي کنترل جمعیت آورده شده اسـت  حمایت از سیاست

شـود بیشـترین بـار     همانطور که در شکل مشاهده می. واریانس تبیین شده هویدا هستند

و ) S4(تسلط بر محیط زیست (ملی و واریانس تبیین شده مربوط به شاخص چهارم عا

از آنجایی که . باشد می) S6(حمایت از سیاست کنترل جمعیت (بعد از آن شاخص ششم 

جـدول  . مطابق با نتایج بدست آمده درجه آزادي مدل مثبت است، مدل زیر مانند است

یا همـان نسـبت بحرانـی در تمـام      C.R. دده هاي رگرسیونی مدل را نشان می ذیل وزن

  .باشند معنادار می 01/0باشد و همگی در سطح کوچکتر از  می 96/1روابط بزرگتر از 
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ضرایب رگرسیونی و مقادیر نسبت بحرانی مدل سبک زندگی زسیت محیطی -6جدول 

Estimat
e

S.E
.

C.R
.

P

حمایت از 

هاي کنترل  سیاست

جمعیت

<--- محیطی زیستسبک  1,000

استفاده از محیط 

زیست
<--- محیطی زیستسبک  275. 022. 12,255 **

*

تسلط بر محیط 

زیست
<--- محیطی زیستسبک  410. 026. 15,755 **

*

رفتار حفاطت 

شخصی
<--- محیطی زیستسبک  907. 092. 9,842 **

*

تغییر و تحول 

زیست محیط
<--- محیطی زیستسبک  256. 022. 11,459 **

*

محیطی زیستتهدید  <--- محیطی زیستسبک  0,342 0,23. 14,868 **
*

  :شود ه مییدد 7در جدول  یادشدهنتایج برازش مدل 

  

  معیارهاي برازش مدل پژوهش -7جدول 

  نتیجه  حدقابل قبول  مقدار  معیار برازش  نوع شاخص

شاخص مطلق 

و برازندگی 

  مدل

      CMIN(  854/15(کاي اسکوئر 

      df(  5(دي درجه آزا

  قابل قبول  05/0کمتر از   P(  007/0(سطح معناداري 

  قابل قبول  5-1بین   171/3  نسبت کاي اسکوئر به درجه آزادي

هاي  شاخص

  نسبی

RMSEA05/0  10/0 قابل قبول  به پایین  

  قابل قبول  به باال GFI(  99/0  90/0(شاخص نکویی برازش 

شاخص نکویی برازش اصالح 

  )AGFI(شده 

  قابل قبول  به باال 90/0  96/0



  

  

  

  

69...     تبیین مدل ارتباطی فرهنگ شهروندي و سبک زندگی    

  قابل قبول  نزدیک به یک  NFI(  98/0(برازش اصالح شده 

  قابل قبول  به باال TLI97/0  90/0توکر لوئیس 

  قابل قبول  به باال IFI99/0  90/0برازندگی فزاینده 

  قابل قبول  به باال CFI99/0  90/0برازندگی تطبیقی 

  قابل قبول  االبه ب RFI  96/0  90/0برازش نسبی 

  -  به باال PCFI33/0  60/0تطبیقی مقتصد 

  -  به باال PNFI32/0  60/0برازش هنجار شده مقتصد 

  

شود این است که هر چند مدل تدوین شده  آنچه از محاسبات انجام شده نتیجه می

باعث شده است که تا حد زیادي از مقدار کاي اسکوئر یک مدل استقالل کاسته شـود،  

توان نتیجه گرفت که مدل نیـاز بـه    دلیل معنادار شدن مقدار کاي اسکوئر مدل می اما به

شـود، در جهـت    اصالح دارد که ما با همبسته کردن متغیرهایی که در شکل مشاهده می

به دلیل همبسته کردن متغیرها و از دست  PCFIشاخص مقتصد . برازش بیشتر برآمدیم

تري  هاي دیگر در وضعیت مطلوب لیه شاخصدادن درجه آزادي افت کرده است، اما ک

  .اند قرار گرفته

  
  حل استاندارد مدل اندازه گیري سازه فرهنگ شهروندي - 3شکل
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گیري فرهنگ شهروندي به همراه دو شاخص آن به ترتیب در شکل باال مدل اندازه

q1  وq5         با عنـاوین برخـورداري از حقـوق شـهروندي و تمایـل بـه انجـام تعهـدات ،

بارهاي عـاملی و همچنـین واریـانس تبیـین شـده هویـدا       . ي آورده شده استشهروند

شود بیشترین بار عاملی و واریانس تبیین شده  همانطور که در شکل مشاهده می. هستند

از آنجایی که مطابق . باشد می) برخورداري از حقوق شهروندي(مربوط به شاخص اول 

جدول شـماره  . ، مدل زیر مانند استبا نتایج بدست آمده درجه آزادي مدل مثبت است

یـا همـان نسـبت بحرانـی روابـط       C.R. دهـد  هاي رگرسیونی مدل را نشان مـی  ، وزن6

  .باشند معنادار می 01/0باشد و در سطح خطاي کوچکتر از  می 96/1بزرگتر از 

هاي رگرسیونی مدل اندازه گیري سازه فرهنگ شهروندي وزن-8جدول 

Estimate S.E. C.R. P

برخورداري از حقوق شهروندي <---
فرهنگ 

شهروندي
1,000

تمایل به انجام تعهدات 

شهروندي
<---

فرهنگ 

شهروندي
233. 124. 1,974 051.

تـرین   مطابق نتایج زیر مدل در برازش کامل است و مقدار کاي اسکوئر بـه پـایین  

  .مقدار خود رسیده است
  

  رونديمعیار برازش مدل فرهنگ شه-9جدول 

  نتیجه  حدقابل قبول  مقدار  معیار برازش  نوع شاخص

شاخص مطلق 

و برازندگی 

  مدل

  -  -  CMIN(  000/0(کاي اسکوئر 

  -  -  df(  0(درجه آزادي 

  قابل قبول  05/0کمتر از   -  )P(سطح معناداري 

  قابل قبول  5-1بین   -  نسبت کاي اسکوئر به درجه آزادي

هاي  شاخص

  نسبی

RMSEA06/0  10/0 قابل قبول  به پایین  

  قابل قبول  به باال GFI(  000/1  90/0(شاخص نکویی برازش 



  

  

  

  

71...     تبیین مدل ارتباطی فرهنگ شهروندي و سبک زندگی    

شاخص نکویی برازش اصالح شده 

)AGFI(  

  قابل قبول  به باال 90/0  -

  قابل قبول  نزدیک به یک  NFI(  000/1(برازش اصالح شده 

  قابل قبول  به باال TLI-  90/0توکر لوئیس 

  قابل قبول  به باال IFI000/1  90/0برازندگی فزاینده 

  قابل قبول  به باال CFI000/1  90/0برازندگی تطبیقی 

  قابل قبول  به باال RFI  -  90/0برازش نسبی 

  -  به باال PCFI-  60/0تطبیقی مقتصد 

  -  به باال PNFI000/0  60/0برازش هنجار شده مقتصد 

  

  برآورد و آزمون مدل کامل

 ،شود وي معادالت ساختاري از چند شاخص استفاده میبراي ارزیابی برازندگی الگ

کـه یـک شـاخص    . اسـت ) X2(یک شاخص مـورد اسـتفاده، شـاخص مجـذور کـاي      

تر باشد، برازندگی مـدل   آید و هر چه از صفر بزرگ برازندگی مطلق مدل به حساب می

باشد، مقدار کاي اسـکوئر یـک انـدازه     200-75وقتی حجم نمونه برابر با . کمتر است

تقریبـأ از نظـر آمـاري     x2تر،  هایی با نمونه بزرگ اما براي مدل. عقول برازندگی استم

از . کنـد  شود که آماره کاي اسکوئر تقریبأ مدل را رد می و این موجب می. معنادار است

انجا که کاي اسکوئر نسبت به حجم نمونه بسیار حساس است، بسیاري از پژوهشگران 

نسبت این شاخص اثر اندازه مـدل  . سنجند آزادي آن میمجذور کاي را نسبت به درجه 

باشد، برازنـدگی   2چنانچه این شاخص کمتر از . رساند را بر مجذور کاي به حداقل می

تر باشد  بزرگ 5باشد برازندگی خوب و چنانچه از  5-2مدل عالی است و چنانچه بین 

یکـی از  . ددهـ  الگـو را نشـان مـی   بـودن  برازندگی ضـعیف اسـت و غیـر قابـل قبـول      

) GFI(هاي مورد نظر در الگوي معادالت ساختاري، شـاخص نکـویی بـرازش     شاخص

تـر باشـد، مـدل بـرازش      نزدیک 1هرچه به . متغیر است 1تا  0آن بین که مقادیر . است

یـک سـنجه کلـی    ) AGFI(همچنین شاخص نکویی برازش اصالح شده . بیشتري دارد
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وقتی این شاخص برابر با . آورد حساب می برازندگی است و تعداد درجات آزادي را به

یک بـرازش   95/0یا بیشتر باشد، برازش الگو قابل قبول است و مقادیر نزدیک به  85/0

  . دهد خوب را نشان می

و شاخص برازندگی افزایشـی  ) CFI(هاي برازندگی مانند برازش تطبیقی  شاخص

)IFI (وجود کوواریانس میـان   هایی هستند که برازش یک مدل پایه که قائل به شاخص

تـر   نزدیـک  1ها به  هرچه این شاخص). 1990بنتلر، . (کنند مقایسه میرا متغیرها نیست، 

باشد تا مدل پذیرفته شود  90/0البته این مقدار باید حداقل . باشند، برازش مدل بهتر است

شاخص برازندگی هنجار شده که به نام توکر و لوئیس شناخته شـده اسـت   از ). همان(

. شـود  اسـتفاده مـی  ) الگو صـفر (مستقل  يبراي سنجش برازش بهتر الگو نسبت به الگو

که یک شاخص برازندگی ) NFI(همچنین شاخص برازندگی هنجار شده ). 1990بنتلر، (

مقدار این دو شاخص . رود افزایشی هنجار شده است در تعیین برازش یک الگو بکار می

ریشـه خطــاي تقریـب میـانگین مجــذورات    شـاخص  . باشــد 90/0نیـز بایـد بـاالتر از    

)RAMSEA (  هـاي برازنـدگی اسـت کـه ریشـه دوم میـانگین        یکی دیگـر از شـاخص

براون و . شود مجذورات باقی مانده است و به عنوان تابعی از مقدار کوواریانس تفسیر می

تا  08/0هاي با برازش ضضعیف، بین  را براي مدل 10/0مقادیر باالتر از ) 1993(کودك 

هـاي بـا بـرازش     براي مدل 08/0تا  05/0ها با برازش متوسط و بین  را براي مدل 10/0

  .دانند ها با برازش عالی متناسب می براي مدل 05/0مناسب و کمتر از 



  

  

  

  

73...     تبیین مدل ارتباطی فرهنگ شهروندي و سبک زندگی    

  
حل اصالح شده استاندارد مدل کلی تأثیر فرهنگ شهروندي بر سبک  -4شکل 

  محیطی زیستزندگی 

  

هاي مسیر یا بتا هستند و اعـداد روي   وزن ، اعداد روي مسیرها،3در شکل شماره 

واریـانس تبیـین شـده برخـورداري از     . مستعطیل ها، میزان واریانس تبیین شده هسـتند 

، واریانس تبیین شده متغیـر  75/0درصد و میزان بتا آن  56و یا  56/0حقوق شهروندي 

ریانس تبیـین  ، وا11/0درصد، با میزان بتا  1یا  01/0تمایل به انجام تعهدات شهروندي 

درصـد و واریـانس تبیـین     23یـا   23/0محیطی زیستشده سازه سبک زندگی سالمت 

 محیطی زیستهاي فرهنگ شهروندي بر روي سبک زندگی سالمت  شده تأثیر شاخص

  .درصد بدست آمده است 48یا  48/0برابر با 

ر گـ در توضیح مقدار کاي اسکوئر مدل و سطح معناداري الزم است ذکر شود کـه  

ممکـن اسـت    ، امـا ه مقدار کاي اسکوئر برازش مدل بهتر و رضایت بخش تر اسـت چ

در ). 145: 1392قاسمی، (دهاي جزئی مدل به لحاظ آماري قابل قبول نباش برخی بخش

اسـت کـه داللـت بـر      796/5نسبت کاي اسکوئر به درجه آزادي برابر بـا   یادشدهمدل 
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است که حاکی  10/0طاي برآورد ریشه میانگین مجذورات خ. مطلوب بودن مدل است

هاي برازش و همچنین حد مقبول  اطالعات سایر شاخص. از قابل قبول بودن مدل است

به ) هاي مقتصد شاخص(دو شاخص آخر . شود مشاهده می 8و نتیجه در جدول شماره 

دلیل همبسته کردن متغیرها و از دست دادن درجه آزادي افـت کـرده اسـت، امـا کلیـه      

  .اند تري قرار گرفته گر در وضعیت مطلوبهاي دی شاخص

  معیارهاي برازش مدل کلی پژوهش -10جدول 

حد قابل   مقدار  معیار برازش  نوع شاخص

  قبول

  نتیجه

شاخص مطلق و 

  برازندگی مدل

      CMIN(  057/255(کاي اسکوئر 

      df(  44(درجه آزادي 

  تأیید  05/0کمتر از   P(  000/0(سطح معناداري 

  تأیید  5تا  1بین   5//796  سکوئر به درجه آزادينسبت کاي ا

  

  

  

  هاي نسبی شاخص

  

  

  

  

  

RMSEA10/0  10/0 تأیید  به پایین  

  تأیید  به باال GFI(  915/0  90/0(شاخص نکویی برازش 

شاخص نکویی برازش اصالح شده 

)AGFI(  

  تأیید  به باال 90/0  808/0

  تأیید  1نزدیک به   NFI(  844/0(برازش اصالح شده 

  تأیید  به باال TLI839/0  90/0توکر لوئیس 

  تأیید  به باال IFI852/0  90/0برازندگی فزاینده 

  تأیید  به باال CFI851/0  90/0برازندگی تطبیقی 

  تأیید  به باال RFI  726/0  60/0برازش نسبی 

  تأیید  به باال PCFI482/0  60/0تطبیقی مقتصد 

  تأیید  به باال PNFI486/0  60/0برازش هنجار شده مقتصد 



  

  

  

  

75...     تبیین مدل ارتباطی فرهنگ شهروندي و سبک زندگی    

ترین معیارها براي صحت و  ترین و اصلی گیري مطلق از اساسیهاي اندازه شاخص

باشند که بر مبناي تفاوت  ها بر اساس مدل یا فرضیات پیشنهاد شده می سقم برازش داده

گیـري  هاي دو مدل مشاهده شـده و تـدوین شـده انـدازه     ها و کوواریانس میان واریانس

هاي بـرازش مطلـق بهبـود     هرچه تعداد پارامترهاي مدل بیشتر باشد، شاخصد؛ نشو می

هاي  شاخص. دنشو تر می نزدیک) برازش کامل(خواهند یافت و به سمت مدل اشباع شده 

شوند که مقادیر کاي اسـکوئر را بـا مـدل     ها می برازش نسبی، شامل گروهی از شاخص

بدنبال مقایسه بین یک مدل خـاص بـا    ها د در واقع این شاخصننمای اي مقایسه می پایه

ها  پس از بررسی و تأیید الگو براي آزمون معناداري فرضیه. پردازد سایر مدلهاي ممکن می

بر اساس سطح معناداري . استفاده شده است Pو  CRاز دو شاخص جزئی نسبت بحرانی 

در الگـو مهـم    مقدار پارامتر کمتر از ایـن . باشد 96/1مقدار بحرانی باید بیشتر از  05/0

حاکی از تفاوت معنادار مقدار محاسبه  Pبراي  05/0تر از  مقادیر کوچک. شود شمرده نمی

  .درصد دارد 95هاي رگرسیونی با مقدار صفر در سطح  شده براي وزن

  

هاي رگرسیونی و نسبت بحرانی در مدل کلی پژوهش وزن -11جدول 

Estimate S.E. C.R. P

محیطی زیستسبک زندگی سالمت  <--- فرهنگ شهروندي 456. 055. 8,228 ***  

محیطی زیستتهدید  <--- محیطی زیستسبک سالمت  1,000

محیطی زیستتغییر و تحول  <--- محیطی زیستسبک سالمت  572. 064. 8,924 ***

رفتار حفاطت شخصی <--- محیطی زیستسبک سالمت  2,174 249. 8,718 ***

تسلط بر محیط زیست <--- محیطی زیستسبک سالمت  975. 080. 12,184 ***

استفاده از محیط زیست <--- محیطی زیستسبک سالمت  659. 067. 9,798 ***

هاي کنترل جمعیت حمایت از سیاست <--- محیطی زیستسبک سالمت  3,388 226. 14,960 ***

تمایل به انجام تعهدات شهروندي <--- فرهنگ شهروندي 1,000

ورداري از حقوق شهرونديبرخ <--- فرهنگ شهروندي 270. 119. 2,273 023.
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هویداست مقادیر بحرانی در هر یک از روابـط بیشـتر از    9همانطور که در جدول 

کـه در ایـن    ،معنادار هستند 01/0و  05/0باشد و در سطح خطاي کوچکتر از  می 96/1

ده است و برازش مدل نیز در حد صورت و با توجه به مقادیر برآورد شده مدل تأیید ش

توان گفت بین فرهنـگ شـهروندي و سـبک زنـدگی      به عبارتی می. باشد قابل قبول می

  .ارتباطی مثبت و مستقیم وجود دارد محیطی زیستسالمت 
  
  و فرهنگ شهروندي محیطی زیستارزیابی همبستگی میان دو شاخص سبک زندگی سالمت  - 12جدول 

سبک زندگی سالمت 

حیطیم زیست فرهنگ شهروندي

سبک زندگی سالمت 

محیطی زیست

Pearson 
Correlation

1 0,363

Sig. (2-tailed) .000

N 660 660

فرهنگ شهروندي

Pearson 
Correlation

0,363 1

Sig. (2-tailed) 0,000

N 660 660

  

دي و فرهنگ شهرون(میزان و شدت رابطه میان متغیرهاي اصلی تحقیق  12جدول 

میـزان همبسـتگی بـین فرهنـگ     . دهد را نشان می) محیطی سبک زندگی سالمت زیست

و شـدت   000/0داري  با سطح معنـی  محیطی زیستشهروندي و سبک زندگی سالمت 

جهت رابطه مثبت و مسـتقیم  . دهنده رابطه معنادار بین دو متغیر است نشان 36/0رابطه 

ها  ندان، میزان برخورداري یا پایبندي آناست، یعنی با افزایش فرهنگ شهروندي شهرو

یابد بدین مفهوم که تغییـرات در   محیطی نیز افزایش می به سبک زندگی سالمت زیست

سـبک زنـدگی   (باعث ایجاد نوسان در متغیر وابسـته  ) فرهنگ شهروندي(متغیر مستقل 

 سدلر بر این باور است که فرهنگ شهروندي در یک جامعه. خواهد شد) محیطی زیست
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ممکن است در جهت تربیت افرادي باشد که حـافظ شـرایط موجـود باشـند و تسـلیم      

سرنوشت مقدر شوند یا ممکن است تربیت انسانی باشد که حاکم بر سرنوشـت خـود   

نیازي و همکاران، (باشد و در این صورت در راستاي سبک زندگی مطلوب خواهد بود 

1395 :212.(  
  

محیطی زیستهاي فرهنگ شهروندي با سبک زندگی سالمت  لفهارزیابی همبستگی میان مؤ -13جدول 

سبک زندگی 

سالمت 

محیطیزیست

بررخورداري 

از حقوق 

مدنی

برخورداري 

از حقوق 

اجتماعی

برخورداري 

از حقوق 

فرهنگی

تمایل به 

تعهدات انجام

شهروندي

سبک زندگی 

سالمت 

محیطی زیست

Pearson 
Correlation

1 118/0 298/0 101/0 157/0

Sig. (2-tailed) 002/0 000/0 010/0 000/0

N 660 660 660 660 660

برخورداري از 

شهروندي حقوق

مدنی

Pearson 
Correlation

118/0 1  123/0 01/0 090/0

Sig. (2-tailed) 002/0 001/0 08/0 02/0

N 660 660 660 660 660

برخورداري از 

شهروندي حقوق

اجتماعی

Pearson 
Correlation

298/0 123/0 1 276/0 174/0

Sig. (2-tailed) 000/0 001/0 000/0 0000

N 660 660 660 660 660

برخورداري از 

شهروندي حقوق

فرهنگی

Pearson 
Correlation

101/0 01/0 276/0 1 237/0

Sig. (2-tailed) 010/0 08/0 000/0 000/0

N 660 660 660 660 660

به انجام تمایل 

تعهدات 

شهروندي

Pearson 
Correlation

157/0 09/0 174/0 237/0 1

Sig. (2-tailed) 000/0 021/0 000/0 000/0

N  660 660 660 660 660
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انـد و   هـاي تحقیـق تأییـد شـده     با توجه به دو جدول باال باید بیان کرد که فرضـیه 

هروندي بـا سـبک زنـدگی سـالمت     هاي فرهنگ ش ارتباط مثبت و معناداري میان مؤلفه

ها، برخورداري  به عبارتی با باال رفتن میزان هر یک از مؤلفه. وجود دارد محیطی زیست

هـا بـا    شـود و زنـدگی آن   محیطی بیشتر مـی  شهروندان از سبک زندگی سالمت زیست

سـبک  . کنـد  محیطی بیشتر مطابقت می هاي سبک زندگی سالمت زیست شرایط و مؤلفه

رفتار نوع بشر با طبیعـت اطـراف خـود     همحیطی درواقع به نحو زیست زندگی سالمت

نیاز به برخورداري و داشتن آگـاهی شـهروندان از حقـوق    البته این هم . شود مربوط می

زیست سالم  چراکه بدون آگاهی شهروندان از اینکه مسئله داشتن محیط ؛شهروندي دارد

تـوان   نمـی اسـت؛  ر یـک جامعـه   عنوان حقی از حقوق شهروندي تمام شـهروندان د  به

آگاهی و . شود محیطی در بین شهروندان رعایت می امیدوار بود که سبک سالمت زیست

دهـی   گیـري مـدیریت و سـازمان    محیطی شهروندان نقش مهمـی در شـکل   تفکر زیست

کند که هرچقدر بیشتر بدانیم و  کاستلز نیز بیان می). Androw, 2008(زیست دارد  محیط

توانیم  هاي فرهنگی خود و دیگران آگاهی داشته باشیم بهتر می ق و گرایشبیشتر از حقو

بـه نقـل از    165: 1380کاستلز، (امکانات تکنولوژي و محیط طبیعی خود را درك کنیم 

  ).1395علیزاده اقدم و همکاران، 

محیطـی را در بـین    کـه تفـاوت میـزان سـبک زنـدگی سـالمت زیسـت        6فرضیه

براي تحلیل و آزمـون ایـن   . دهد همدان مورد بررسی قرار میشهروندان سه شهر استان 

نتـایج در  . بهره برده شده است) آنووا(طرفه  یا تحلیل واریانس یک) F(فرضیه از آزمون 

  .شود جداول زیر مشاهده می
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  محیطی و هر سه گروه هاي متغیر سبک زندگی زیست مقادیر توصیفی داده -14جدول 

حداک

  ثر

حداق

  ل

  %95ان فاصله اطمین

خطاي 

استاندار

  د

انحرا

ف 

  معیار

  میانگین
تعدا

  د

سبک زندگی 

محیط زیست

ي برحسب 

سه گروه 

  )شهر(

کران 

  باال

کران 

  پایین

152  

141  

159  

159  

88  

82  

92  

82  

218/

120  

938/

111  

192/

119  

481/

116  

990/

116  

825/

108  

835/

115  

534/

114  

818/0  

801/0  

851/0  

495/0  

147/

12  

884/

11  

631/

12  

737/

12  

605/

118  

405/

110  

514/

117  

508/

115  

220  

220  

220  

660  

  همدان

  مالیر

  نهاوند

  کل

  

محیطی را در بین سه شـهر اسـتان    مقادیر توصیفی سبک زندگی زیست 14جدول 

بیشـترین میـانگین سـبک زنـدگی از آن     . دهد نشان می) مالیر، نهاوند و همدان(همدان 

  .است) 405/110(و مالیر ) 117/ 514(د و بعدازآن نهاون) 605/118(شهر همدان 

  

محیطی و شهرهاي استان همدان  جدول تحلیل واریانس سبک زندگی سالمت زیست -15جدول 

  )آزمون فیشر(

  مقادیر    درجه آزادي  میانگین مجذورات  F  سطح معناداري

000/0  188/29  206/4362  

453/149  

2  

657  

659  

412/8724  

6/98190  

106915  

  هیتغییرات بین گرو

  گروهی تغییرات درون

  کل
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شده است و نتایج حـاکی   نیز انجام) لون(ها  در این آزمون، آزمون همگنی واریانس

به دست آمـد، بنـابراین نشـان از     05/0تر از  از آن است که معناداري آزمون لون بزرگ

 16همچنـین نتـایج آزمـون فیشـر در جـدول      . هـا دارد  ها در بین گروه برابري واریانس

و  188/29کـه برابـر بـا     Fطور که هویداست با توجه به میزان  همان. مشاهده است قابل

دهد که تفاوت میانگین میزان سبک زندگی  نشان می 01/0تر از  سطح معناداري کوچک

پس فـرض تحقیـق   . دار است امحیطی در بین شهرهاي استان همدان معن سالمت زیست

  .شود تأیید می

  

  محیطی زیستنده متغیر سبک زندگی سالمت رگرسیون چندگانه تبیین کن

میـزان  کـه  ایـن بـراي . دهـد  مـی نشـان رارگرسیوناصلینتایج16شماره جدول

متغیرهاي مسـتقل  توسط محیطی زیستواریانس تبیین شده متغیر سبک زندگی سالمت 

برخورداري از حقوق شهروندي مدنی، فرهنگی، اجتماعی و تمایل بـه انجـام تعهـدات    

الزم به ذکر است بـا توجـه بـه    . شده است استفادهنتایجایننجیده شود ازشهروندي س

برخـورداري از حقـوق   (مؤلفـه   4اینکه متغیـر اصـلی فرهنـگ شـهروندي بـر اسـاس       

در ایـن  ) شهروندي فرهنگی، اجتماعی، مدنی و تمایـل بـه انجـام تعهـدات شـهروندي     

غیر فرهنگ شـهروندي وارد  مت) مؤلفه(عد ب 4تحقیق ساخته شدند در تحلیل رگرسیونی 

هـا بـر متغیـر وابسـته سـبک زنـدگی سـالمت         انـد و تـأثیر آن   معادله رگرسـیونی شـده  

باید خاطرنشان کرد که از رگرسـیون بـه   . مورد سنجش قرار گرفته است محیطی زیست

  ).Enter. (شده است شیوه همزمان استفاده

  

  )محیطی زیستسبک زندگی سالمت (رگرسیون خطی چند متغیره مستقل و متغیر وابسته -16جدول 

متغیرهاي مستقل
ضرایب معیار شدهضرایب معیار نشده

Tسطح معناداري  
Bبتاخطاي معیار  

487/21000/0-340/84925/3  مقدار ثابت
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  222/0111/009/0523/2004/0  برخورداري از حقوق مدنی

054/1152/0270/0913/6000/0  برخورداري از حقوق اجتماعی

21/0204/006/0431/2003/0  برخورداري از حقوق فرهنگی

283/0106/0103/0679/2000/0  تمایل به انجام تعهدات شهروندي

رگرسیون خطی چند متغیر مستقل و متغیـر وابسـته را نشـان     16هاي جدول  یافته

داري از حقـوق  متغیر مستقل موجود در مدل رگرسیونی متغیر برخور 4د از میان نده می

متغیر وابسته سبک زندگی سالمت  ،به بهترین وجه 270/0اجتماعی با مقدار ضریب بتا 

کند و بعد از این متغیر، متغیر تمایل به انجام تعهدات شـهروندي بـا مقـدار     را تبیین می

مـابقی  . داشـته اسـت   محیطی زیستسهمی در تبیین سبک زندگی سالمت  106/0بتاي 

اهمیـت نسـبی    tمقدار. اند دول؟ سهمی در تبیین متغیر وابسته داشتهمتغیرها توجه به ج

که در این تحقیق مقدار  دهد با توجه به این حضور هر متغیر مستقل را در مدل نشان می

t    و در سـطح   33/2تـر از   براي متغیرهاي مستقل موجود در معادلـه رگرسـیونی بـزرگ

شود که متغیرهـاي   بنابراین نتیجه می دار هستند؛ معنی 05/0و  01/0تر از  خطاي کوچک

  . اند داري در تبیین متغیر وابسته داشته مورد نظر تأثیر معنی

نشـان   اسـت، 325/0بـین متغیرهـا   ) R(که مقدار ضریب همبستگی  با توجه به این

بین مجموعه متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته همبسـتگی چندگانـه متوسـط    که دهد  می

که با توجه به اینکه این  ،است 10/0شده برابر  یب تعیین تعدیلوجود دارد و مقدار ضر

ضریب با درجات آزادي تعدیل شده است به منظور انعکاس بیشتر میزان نکویی برازش 

درصـد از کـل تغییـرات میـزان سـبک       10دهد  شود، که نشان می مدل از آن استفاده می

شـده در ایـن   مسـتقل ذکـر   وابسته به متغیر ،در این شهر محیطی زیستزندگی سالمت 

تحلیـل واریـانس در سـطح خطـاي     310/19معادله است؛ با توجـه بـه مقـدار آزمـون     

توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مـدل   معنادار است، می 01/0تر از  کوچک

المت ســخــوبی بــوده و مجموعــه متغیرهــاي مســتقل قادرنــد میــزان ســبک زنــدگی  

همچنـین  . تعمیم به جامعـه اسـت   آمده قابل دست ایج بهرا تبیین کنند و نت محیطی زیست
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شـده اسـت؛    560/1برابر بـا  ) استقالل خطا(باید متذکر شد مقدارِ آماره دوربین واتسن 

هـا مسـتقل    هاي مدل همبستگی وجود نداشـته اسـت و باقیمانـده    بنابراین بین باقیمانده

  .هستند

  

گیري بحث و نتیجه

زیسـتی   هـاي گونـاگون محـیط    هاي مختلف و بحـران  دههاي ناشی از آالین شیوع بیماري

هاي مختلف گیاهی و جانوري، پدیده  ازجمله از بین رفتن تنوع زیستی و انقراض گونه

رفـتن  هاي قطبی در اثر گرم شدن تدریجی کره زمین، پـایین   ریزگردها، ذوب شدن یخ

یده سبک زندگی محیطی دیگر، زای ها معضل زیست و دههاي زیرزمینی  ساالنه سطح آب

 ،کنـد  روزه کـره زمـین را دچـار فرسـایش و تخریـب مـی       انسان امروزي است که همه

که تداوم حیات و دستاوردهاي تمدنی بشر در معرض نابودي قرارگرفته و حتی  طوريبه

ها و نیازهاي اقتصادي،  این تغییرات، برآیند زمینه. آینده بشر را با ابهام روبرو کرده است

رود و در گستره علوم طبیعی و زیستی  رهنگی جوامع در محیط به شمار میاجتماعی و ف

  ). 23: 1388کاویانی راد، (شود  نیز عموماً بر ابعاد کالبدي و طبیعی تأکید می

محیطـی عمـدتاً    هـاي زیسـت   کار رفته براي رفع بحران تاکنون رویکرد پژوهشی به

گرا هاي علمی اثبات مبتنی بر پارادایم
1

با ضـرورت در نظـر گـرفتن فرهنـگ     هستند که  

بـوم گـرا   محیطی باید زیسـت  هاي زیست این در حالی است که تالش. راستا نیستند هم
2

 

نواح و فـروتن  (محیطی مردم استوار باشند  آگاهی زیست و ها، باورها باشند و بر ارزش

محیطـی در زمـان    هاي زیست واقعیت این است که ریشه اصلی بحران). 80: 1390کیا، 

زیست طبیعی جسـتجو   اجتماعی بشر از محیط -ضر را باید در نگاه و تفسیر فرهنگیحا

رو دیدگاه جدید در پایداري باید عالوه بر عوامل فنی، متوجه انسان و ابعـاد   کرد، ازاین

  ).30-7: 1380محقق داماد، (فرهنگی و اجتماعی رفتارهاي او نیز باشد 

                                                  
1. Positivism
2. Ecosystems
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منزلـه مسـئله اجتمـاعی     زیست به محیط از زمانی که نگرانی در حال رشد در مورد

زیستی مطالعات را به  شناسی محیط هاي پژوهشی که در جامعه شده است، از حوزه تبدیل

محیطی  هاي شهروندان، رفتارهاي زیست اند، مطالعه نگرش و ارزش خود اختصاص داده

از دیدگاه جامعه شناسان طبیعت و جامعه . محیطی است و سبک زندگی سالمت زیست

رو تـالش   ازاین. ها را جدا از هم در نظر گرفت توان آن درك هستند و نمی کنار هم قابل

زیست و پایبنـدي بـه    ها بر این است تا عوامل مؤثر بر گرایش انسان در حفظ محیط آن

از عوامل مهم و اثرگذار بر سبک . محیطی را شناسایی کنند سبک زندگی سالمت زیست

با توجـه بـه اینکـه    . هنگ شهروندي شهروندان استمحیطی، فر زندگی سالمت زیست

زیسـت بـدون داشـتن     زیست و مشارکت شهروندان جهت حفظ محـیط  مدیریت محیط

آگاهی و برخورداري از حقوق شهروندي و تمایـل بـه انجـام تعهـدات خـود در قبـال       

شهروندان ابتدا باید نسبت به این مسـائل   پسپذیر نیست،  زیست امکان جامعه و محیط

زیست و توسعه پایدار مشارکت  هی داشته باشند تا بتوانند در مدیریت و حفظ محیطآگا

  ).Genevieve, 2006: 552(فعال داشته باشند 

برخـورداري از  (هـاي آن   در این نوشتار به بررسـی فرهنـگ شـهروندي و مؤلفـه     

و ) رونديهحقوق شهروندي مدنی، اجتماعی و فرهنگی، تمایل بـه انجـام تعهـدات شـ    

مالیـر،  (محیطی در سه شهر اسـتان همـدان    ها با سبک زندگی سالمت زیست ه آنرابط

شده است و سعی شد ماهیت مفهومی و عوامل تأثیرگـذار بـر    پرداخته) نهاوند، همدان

در این مطالعه تالش شده است کـه  . سبک زندگی شهروندان در این استان روشن شود

چیــدگی مفهــوم ســبک زنــدگی عنــوان یــک گــام مقــدماتی و ضــمن اذعــان بــر پی بــه

محیطی و فرهنگ شهروندي در این استان که از اقوام مختلفی ازجمله لـر، کـرد،    زیست

هاي فرهنگ شهروندي و سـبک زنـدگی    شده است، برخی از مؤلفه ترك، فارس تشکیل

محیطی از متون مربوطه استخراج و در نمونه بزرگی از شـهروندان در سـه شـهر     زیست

  .آزمون تجربی قرار گیرداستان همدان مورد 
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تهدیدهاي (محیطی  هاي سبک زندگی زیست در توصیف وضعیت هر یک از مؤلفه

زیست، رفتار حفاظت شخصـی، تسـلط انسـان بـر      محیطی، تغییر و تحول محیط زیست

نتـایج  ) هاي کنترل جمعیت زیست، استفاده انسان از طبیعت و حمایت از سیاست محیط

ترین فراوانـی متعلـق بـه مؤلفـه حمایـت کـردن از       گویاي این حقیقت اسـت کـه بـاال   

کـه اکثـر شـهروندان     طوري است به 42/38هاي کنترل جمعیت با مقدار فراوانی  سیاست

ترین میانگین در  هاي مربوط به این مهم هستند و پایین حامی کنترل جمعیت و سیاست

اسـت؛ کـه اکثـر     5/21زیست با مقدار میانگین  این میان متعلق به مؤلفه تسلط بر محیط

  .اند زیست مخالف بوده محیطبر تسلط  هپاسخگویان با گویه هاي مربوط ب

همچنین نتایج حاکی از آن است که میـزان فرهنـگ شـهروندي شـهروندان مـورد      

در توصیف وضعیت هر یک از . شده است گزارش) 34/70میانگین (بررسی در حد باال 

درصـد از   7/60حقیقت است که حدود هاي فرهنگ شهروندي نتایج گویاي این  مؤلفه

در . برخـوردار از حقـوق شـهروندي هسـتند    ) در سطح متوسط(شهروندان تا حدودي 

حقیقت میانگین برخورداري پاسخگویان از حقوق شهروندي خود با توجـه بـه تعـداد    

فراوانی برخورداري شـهروندان از حقـوق   . شده است گویه ها در سطح متوسط ارزیابی

فراوانـی برخـورداري   و درصد در سطح متوسط اسـت   1/41اسخگویان مدنی در بین پ

شده است  درصد ارزیابی 7/48شهروندان از حقوق اجتماعی در بین پاسخگویان برابر با 

که بیانگر آن است که میزان آگاهی و برخورداري شهروندان از حقوق اجتماعی خود از 

  . مقدار متوسط باالتر است

در سـطح  و درصد  5/39ندان از حقوق فرهنگی برابر با فراوانی برخورداري شهرو

درصد میزان انجام و تمایل بـه تعهـدات    5/35در بین پاسخگویان نیز . باشد متوسط می

ارزیـابی  درصـد در سـطح بـاال    40و ) متوسط(شهروندي خود را در سطح تا حدودي 

به سایر شـهروندان  به عبارتی میانگین افرادي که به انجام تکالیف خود نسبت . اند کرده

دهـد   هـاي ایـن دو متغیـر نشـان مـی      داده. جامعه تمایل دارند متوسط رو به بـاال اسـت  

شان  شان تمایل دارند ولی آگاهیپاسخگویان موردنظر بیشتر به انجام وظایف و تکالیف
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شـهروندان مـورد   کـه  نسبت به حقوقی که دارند کم است؛ که این حـاکی از آن اسـت   

اراي احساس تعهد و احترام نسبت به یکدیگر هسـتند و همچنـین   مطالعه تا حدودي د

  .دهند حقوق و تعهدات شهروندي را تشخیص می

همچنین مطابق با نتایج آزمون فرضیات تحقیق رابطه معناداري بین متغیـر مسـتقل   

شـده   محیطی مشـاهده  و متغیر وابسته سبک زندگی سالمت زیست) فرهنگ شهروندي(

همسـو   )1395(ضر با نتایج تحقیق علیـزاده اقـدم و همکـاران    نتایج پژوهش حا. است

هـاي فرهنـگ شـهروندي     همچنین همبستگی معنادار میان هـر یـک از مؤلفـه   . باشد می

و متغیـر  ) برخورداري از حقوق اجتماعی، فرهنگی و مدنی، انجام تعهدات شـهروندي (

تـرین   ات بـیش بک معتقد است آن چیزي که در تحلیل مخاطر. وابسته تأیید شده است

اهمیت را دارد، دانش و آگاهی و برخورداري از حقوق شهروندي شهروندان و اشاعه و 

میالدي پس از حادثه چرنوبیل با انتشار کتاب  1986او در سال . انتقال این آگاهی است

ارتبـاط بـاهم ماننـد     ظـاهر بـی   هـاي اجتمـاعی بـه    آمیز بسیاري از پدیـده  جامعه مخاطره

گرایی،  جمعی، مصرف هاي ارتباط زیست، ایدز، فمینیسم، توسعه رسانههاي محیط بحران

ــکل   ــول ش ــدگی و اف ــود بالن ــالق، خ ــتر    اخ ــاتی در بس ــومت طبق ــکار خص ــاي آش ه

عنـوان پیامـدهاي    ها را به هاي رفاهی را در کتاب خود یکجا مطرح کرد و آن دموکراسی

  . مدرنیته موردانتقاد قرارداد

جامعـه   ،هاي مدرنیته، با تغییر کیفیت زندگی نوان بازتابع ها به به نظر او این پدیده

: منظور وي از جامعه ریسکی این است که. اند بشري را به یک جامعه ریسکی بدل کرده

در ریسـک کـردن عـدم    . در جامعه امروزي منفعت و ثروت با خطراتـی تـوأم هسـتند   

تغییـر  . تهدیـد تواند هم یک فرصت باشد و هم یک  قطعیت وجود دارد؛ هر ریسکی می

شدن به جامعه صنعتی ریسکی  هاي سنتی و تبدیل سبک زندگی، فاصله گرفتن از ارزش

. ساخت مواجه کرده است ازپیش با خطرات انسان جوامع را بیش 1970است که پس از 

بک معتقد است در چنین وضـعیتی تنهـا چیـزي کـه منجـر بـه عقالنیـت اجتمـاعی و         

همچنین معتقد . شناختی است شود آگاهی بوم دگی میتأثیرگذاري آن بر اصالح سبک زن



  

  

  

1400، بهار 46شماره ، سال دوازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه      86

زیسـت از   ها و مخاطرات بایـد بـین فعـاالن عرصـه محـیط      است براي مقابله با ریسک

  .اري تا باالترین سطوح آن ارتباط برقرار باشدذگتر سطوح سیاست پایین

نتایح رگرسیونی نیز حاکی از آن است که در مدل رگرسیونی متغیر برخورداري از 

متغیر وابسته سبک زنـدگی   ،به بهترین وجه 270/0قوق اجتماعی با مقدار ضریب بتا ح

بـین متغیرهـا   ) R(که مقدار ضـریب همبسـتگی    با توجه به این. کند سالمت را تبیین می

بین مجموعه متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته همبسـتگی  که دهد  نشان میاست 325/0

کـه   ،اسـت  10/0شـده برابـر    ضریب تعیین تعدیلچندگانه متوسط وجود دارد و مقدار 

در  محیطـی  زیسـت درصد از کل تغییرات میزان سبک زندگی سالمت  10دهد  نشان می

نتـایج همسـو بـا تحقیـق     . این شهر وابسته به متغیر مستقل ذکرشده در این معادله است

 بـر   عـالوه دریافتند کـه  ها در تحقیق خود  آن. باشد می )1395(علیزاده اقدم و همکاران 

 محیطی زیستحقوق اجتماعی، حقوق فرهنگی نیز تأثیر زیادي بر سبک زندگی سالمت 

  .داشته است

استان همدان استانی است که از اقوام مختلف کرد، لر، تـرك، فـارس و مهـاجرین    

توجه به بحث فرهنـگ شـهروندي و برخـورداري از حقـوق      و شده است دیگر تشکیل

تواند در برخـورداري شـهروندان از    عهدات شهروندي میشهروندي و تمایل به انجام ت

تعهد بـه تـداوم   : سه عامل اصلی شامل. محیطی مؤثر باشد سبک زندگی سالمت زیست

زندگی با منابع زمین، دسترسی برابر به منابع براي همه مردم و درنهایت، ارتقاي کیفیت 

هاي اجتماعی مناسب  زندگی همه مردم در اثر تولید و مصرف که مستلزم اتخاذ سیاست

هـاي الزم در ایـن    هاي اصلی سیاست مشی ها است، خط ها و همه ملت در همه فرهنگ

زیست مثل دقت در  استفاده درست و حفظ کاالي باارزش محیط. کنند زمینه را تعیین می

جمله رفتارهـاي  ها، مصرف سبز و توجه به بازیافت زباله، از گرمایش و سرمایش خانه

ـ نوقتی توسط یک جمع انجام شواند که  فردي زیسـت بـه    دار در محـیط  اد، تأثیرات معن

هـاي هماهنـگ بـا     مشی ایجاد این نوع سبک زندگی مستلزم اتخاذ خط. دنآور وجود می

طبیعت و نوعی الگوي زندگی است که با توان فطري طبیعت براي ادامه حیات تداخل 
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ت تأمین نیازهاي مردم، فقرزدایـی،  هاي اجتماعی جه ریزي سیاست بنابراین برنامه .نیابد

هاي برابر نیز به سیستم سیاسـی مـردم    رشد اقتصادي، عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت

محوري نیاز دارد که در جهت پایداري حرکت کرده و بـراي پرهیـز از تضـییع حقـوق     

هاي قومی، آیندگان، رشد اقتصادي و سیستم سیاسی و اجتماعی را بـا توجـه بـه     اقلیت

  کند ی و اصول پایداري طراحی میمبان

شهروندي و فرهنگ شهروندي محصول و محمل تعهـد و مسـئول بـودن عناصـر     

مختلف جامعه است و براي تحقق آن نیازمند یک حرکت دوسویه هستیم، یکی از بـاال  

جویی ساختار کالن است و دیگري حرکـت   به پایین که همان فرصت دهی و مشارکت

ن مشـارکت و فعالیـت اجتمـاعی شـهروندان بـراي حضـور در       از پایین به باال که همـا 

نقـش شـهروندان و انجـام    . ویـژه عرصـه عمـومی اسـت     هاي مختلف جامعه، به عرصه

تعهدات شـهروندي در توسـعه فرهنـگ شـهروندي بسـیار حـائز اهمیـت اسـت زیـرا          

هـاي مختلـف    شوند و در عرصـه  شهروندان عناصر شناور و پویاي جامعه محسوب می

نظر به اینکـه فرهنـگ شـهر و شـهروندي از ضـروریات اساسـی       . ور دارندجامعه حض

افزایش و گسترش سرمایه اجتماعی در هر جامعه است آگاهی از میزان و کیفیت آن در 

  . جانبه جوامع است هاي مختلف الزمه توسعه همه زمان

فرهنگ شهروندي مانند سایر عناصر فرهنگ با توجه به موقعیت، کارکرد یا وظیفه 

که از یـک عنصـر در    درواقع هنگامی. اجتماعی که بر آن محول شده، باید بررسی گردد

کنیم این مسئله لزوماً نه مثبـت اسـت و نـه     فرهنگ یک جامعه در زبان عام صحبت می

گیري و تحـول، زوال و نـابودي آن    منفی، بلکه بیشتر باید به سازوکارها و شرایط شکل

 نوعی بیشتر به ،شود صحبت از فرهنگ شهروندي می«که پس هنگامی. پدیده تأکید کنیم

کـه در زبـان    درحـالی . کنیم فرهنگی و اجتماعی توجه می هاي رابطه آن با سایر پدیده به

شود، یعنی وظایفی که شهروندان  فارسی امروز به اخالق شهروندي این پدیده استناد می

نوعی  دارند و یا حداکثر بهدر یک شهر نسبت به نهادهاي اجتماعی و یا سایر شهروندان 
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تـري را در   هـاي شـناختی بسـیار گسـترده     که ازنظـر مـا فرهنـگ، پهنـه     درحالی. حقوق

  . گیرد برمی

تواند این حسن را در برداشته باشد  ها می شهروندي یعنی روابط قراردادي میان آن

بـراي  هـاي کـه    شده بشوند و بتوانند با توصیه که تعدادي از مردم متوجه مباحث مطرح

ها شـهري   هاي اخالقی یا حتی رعایت حقوق و استفاده درست از فناوري مثال در زمینه

چراکه شهروند آگاه خود را بخشـی از  . ».شود خود را منطبق کنند زیست می و یا محیط

داند و سود و زیان آن را  کند و منافع خود را خارج از منافع جامعه نمی جامعه تلقی می

در یـک  . کند و در قبال آن احساس مسـئولیت دارد  ود تلقی میهمچون سود و زیان خ

محیطی خـود   ین شرایطی شهروندان نسبت به وضعیت سبک زندگی سالمت زیستنچ 

هـاي خـود شـیوه و سـبک      ها بر اساس انتخاب در دنیایی که انسان. شوند نیز متعهد می

ثیر ایـن قواعـد   گزینند، حقوقی از قبیل حقوق شهروندي، تحت تـأ  زندگی خود را برمی

درنهایت باید اذعان شود ). 105: 1393بخارایی و همکاران، . (گیرد دنیاي مدرن قرار می

. پذیر است زیست و حفاظت از آن نه معنا دارد و نه امکان که توسعه پایدار بدون محیط

زیسـت مناسـب و    از سـوي دیگـر محـیط   . زیست پایدار الزم دارد توسعه پایدار، محیط

  .هروندان با فرهنگ شهروندي باال نیاز داردپایدار به ش

  

  پیشنهادها

برخورداري و آگاهی از حقوق اجتمـاعی،  (با توجه به رابطه فرهنگ شهروندي  -

ــهروندي     ــدات ش ــام تعه ــهروندي؛ و انج ــی ش ــدنی و فرهنگ ــدگی  ) م ــبک زن و س

میزان دانش، آگـاهی و برخـورداري از حقـوق    که توان اذعان داشت  ، میمحیطی زیست

دي، با حفظ محیط زیست ارتباط مستقیم دارد و هر اندازه این میزان بـاال باشـد   شهرون

خانواده اولـین  . دشوشود کمتر انجام می رفتارهایی که موجب تخریب محیط زیست می

بنـابراین، اولـین   . بینـد  شود و در آنجا آموزش می نهادي است که هر فردي وارد آن می
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را فرا بگیرند خانواده است و والدین نقش مهمی در  ها باید این رفتارها جایی که انسان

ها منجر به بهبود فرهنگ و افزایش آگاهی افراد نسبت به  این آموزش. دارندآن آموزش 

.شود و در نهایت منجر به سبک محیط زیست سالمی خواهد شد اهمیت طبیعت می

حـیط  صرفه جویی در استفاده از امکانات و منابع طبیعـی و عـدم تسـلط بـر م     -

.هاي آن زیست و تغییر محیط زیست بدون توجه به ظرفیت

  .ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در بین شهروندان-
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  منابع

، تحلیل جامعه شناختی نقش عوامـل فرهنگـی بـر    )1395. (منصور ،داریوش و حقیقتیان ،احمدیان-

لعـات جامعـه   مطا، )شهروندان شـهر کرمانشـاه  (شهري مورد مطالعه  محیطی زیسترفتارهاي 

  .75-51: 18، شماره 6دوره  ،)مطالعات شهري(شناختی شهري 

ضرورتی براي دستیابی به توسعه پایـدار،  زیست،  ، توسعه فرهنگی و محیط)1382. (اژدري، افسون-

: 39، شـماره  )علوم و مهندسی محیط زیست(زیست  فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط

27-29.

ارتباط بین مشارکت مدنی و آگاهی شهروندان در بین شهروندان  بررسی، )1390. (اصغري، مهدي-

، رشـته رفـاه اجتمـاعی، دانشـگاه علـوم بهزیسـتی و       نامه کارشناسی ارشـد  پایان، شهر تهران

.بخشی تهران توان

شناختی سبک  ، تحلیل رابطه جامعه)1393. (بخارایی، احمد؛ شربتیان، محمدحسن و احمدي، اعظم-

، )مطالعه موردي دانشجویان پیام نور خراسـان جنـوبی  (وق شهروندي زندگی و گرایش به حق

  .108-87: 4، شماره )60(، شماره پیاپی 26، سال شناسی کاربردي مجله جامعه

شهروندي محیط زیستی و تحلیل رفتار شهروندي در ). 1394. (پور، ناصر و جهان سیر، فاطمهبرك-

.66-53: 28ه سال دهم، شمار فصلنامه هویت شهر،شهر قزوین، 

حسن پویان و نیره توکلی، تهران، :، ترجمههاي اجتماعی زیست و نظریه محیط، )1381. (بري، جان-

  .زیست، چاپ اول انتشارات سازمان محیط

فصـلنامه  ، از جامعه صنعتی تا جامعه در مخاطره، محمد رضا مهـدي زاده،  )1381. (بک، اولریش-

  .38، شماره محیط زیست

، بررسی )1391. (نژاد، فهیمهروستایی، شهرام؛ علیزاده اقدم، محمدباقر و حسینبنی فاطمه، حسین؛ -

محیطی در بـین شـهروندان شـهر     ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی سالمت زیست

.56-31: 2، شماره شناسی اقتصادي و توسعه دو فصلنامه جامعهتبریز، 

محمود شارع پور، تهـران، نشـر بـاز،    :ترجمه ،زیست توسعه فرهنگی و محیط، )1380. (تومه، ژرژ-

  .چاپ اول

در  Spssراهنمـاي جـامع کـاربردي    ، )1390. (حبیب پور گتابی، کـرم و صـفري شـالی، رضـا    -

  .نشر لویه و انتشارات متفکران، چاپ سوم: ، تهرانتحقیقات پیمایشی

پایان نامـه  ، محیطی شهروندان شهر تبریز ، بررسی سبک زندگی زیست)1392. (نژاد، فهیمهحسین-

  .، رشته جامعه شناسی، دانشگاه تبریز، گروه حقوق و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد
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صـادق صـالحی،   :، ترجمـه زیسـت  شناسی محـیط  درآمدي بر جامعه، )1393. (ساتن، فلیپ دبیلیو-

  .تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم

مـردم   محیطـی  زیسـت هنـگ  ، تحلیلی بر فر)1386. (الساداتعظیمهمجتبی و عبدالهی،شاهنوشی،-

2شماره  مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان،اصفهان و برخی از عوامل مؤثر بر آن، 

  .34-15): ویژه علوم اجتماعی) (23پیاپی (

، میـزان آگـاهی شـهروندان از حقـوق و تعهـدات      )1388. (شیانی، ملیحه و فـاطمی نیـا، سـیاوش   -

  .129-18:103، شماره مجله راهبرد یاسشهروندي، 

محیطی زیست، مطالعه تجربی رابطه آگاهی و رفتارهاي )1391. (صالحی، صادق و امام قلی، لقمان-

مسـائل  فصـلنامه علمـی و پژوهشـی   ، )مطالعه مناطق شهري و روستایی شهرستان سـنندج (

  .147-121: 1، شماره 3، دوره )دانشگاه خوارزمی(اجتماعی ایران 

شناختی میزان  ، مطالعه جامعه)1395. (س زاده، محمد و هنرور، حسینعلیزاده اقدم، محمدباقر؛ عبا-

محیطـی   آگاهی شهروندان از حقوق شهروندي و تأثیر آن بـر سـبک زنـدگی سـالمت زیسـت     

: 6، سـال دوم، شـماره   شناسی سبک زنـدگی  فصلنامه جامعه، )شهروندان تبریز: موردمطالعه(

65-99.  

هـا   امیـدها و بـیم  : محور شهروندان لعه سبک زندگی سالمت، مطا)1388. (علیزاده اقدم، محمدباقر-

شناسـی، دانشـگاه اصـفهان، دانشـکده      رشته جامعه رساله دکتري، )مطالعه موردي شهر تبریز(

  .ادبیات و علوم انسانی

مجله ، میزان آگاهی شهروندان تهرانی از حقوق و تعهدات شهروندي، )1388. (فاطمی نیا، سیاوش-

.129-103: 18، شماره رد توسعهترویجی راهب –علمی 

محصول و محمل حاکمیت خوب، سازمان کارا و : ، فرهنگ شهروندي)1386. (فاطمی نیا، سیاوش-

، شماره 7، دوره مجله علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستیشهروند فعال، 

26 :35-58.  

  .نشر کویر، چاپ اول:رانفروز، ته محمدتقی دل:، ترجمهشهروندي، )1381. (فالکس، کیث-

، توسـعه سـاختار سـازمانی شـهري و گسـترش فرهنـگ       )1391.(فتحی، سـروش و ثـابتی، مـریم   -

  .196-163: ، سال دوم، شماره دوممجله مطالعات شهريشهروندي، 

مسئوالنه  محیطی زیست، بررسی رفتارهاي )1396. (زاده میمندي، مسعودفلک الدین؛ زهرا و حاجی-

فصلنامه علمی و پژوهشیفرهنگی مؤثر بر آن، -هر یزد و عوامل اجتماعیدر بین شهروندان ش

  .112-81: 10، شماره 4دوره  دانشگاه مازندران، جامعه شناسی نهادهاي اجتماعی
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، بررسـی عوامـل اجتمـاعی مـؤثر بـر      )1393. (فر، کاوه و سیارخلج، حامدفرهمند، مهناز؛ شکوهی-

مطالعات جامعه شناختی شهري ، )وندان شهر یزدشهر: مورد مطالعه(محیطی زیسترفتارهاي 

  .114-109: 10، شماره 4دوره ،)مطالعات شهري(

  .، تهران، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اولزیست حق بر محیط، )1384. (فیروزي، مهدي- 

هاي زیستی، شناختی، اجتمـاعی حیـات    پیوندهاي پنهان، تلفیق گستره، )1386. (کاپرا، فریتیوف-

  .نشر نی، چاپ اول:محمد حریري اکبري، تهران:، ترجمهر علم پایداريد

:حسـن چاوشـیان، تهـران   :، ترجمـه عصر اطالعات، قـدرت و هویـت  ، )1384. (کاستلز، مانوئـل -

  .انتشارات طرح نو، چاپ چهارم

، سال دوازدهم، شماره فصلنامه مطالعات راهبرديشناسی سیاسی،  ، بوم)1388. (کاویانی راد، مراد-

  .26-8): 45(پیاپی  ،3

داري و سـبک زنـدگی    شناختی ارتباط دیـن  ، مطالعه جامعه)1394. (کوهی، کمال و احمدي، آرمان-

شناسی  فصلنامه جامعه، )زنان و مردان متأهل شهر سنندج: موردمطالعه(محیطی  سالمت زیست

  .173-133: 3، سال اول، شماره سبک زندگی

، سبک زنـدگی  )1390. (هوشمند، محمود و؛ بهروان، حسیناکبر؛ صدر نبوي، رام پور مجدي، علی-

مجله دانشگاه جوانان ساکن در شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادي والدین، 

  .162-131: 16، پیاپی 2، شماره فردوسی مشهد

: 17، سال ششم، شماره نامه فرهنگستان علومزیست،  ، الهیات محیط)1380. (محقق داماد، مصطفی-

7-30.  

هـا، مطالعـه مـوردي     ، بررسی میزان آگـاهی شـهروندي در میـان معلـم    )1391. (انگیز مالپور، روح-

، نامه کارشناسـی ارشـد   پایان، )1391-1390سال تحصیلی (شهر تهران  11هاي منطقه  معلم

  .شناسی، دانشگاه پیام نور تهران رشته جامعه

عبدالحسین نیـک  : ، ترجمهشناسی سیاسی بانی جامعهم، )1389. (موشار، دانیل و ایودورماگن، ژان-

.نشر آگه، چاپ اول:گهر، تهران

، بررسـی رابطـه بـین کـنش عقالنـی و رفتارهـاي       )1390. (نواح، عبدالرضا و فروتن کیا، شـهروز -

  .78-69: 51، شماره زیست فصلنامه محیطمحیطی، موردمطالعه جامعه شهري اندیمشک،  زیست

، بررسـی رابطـه بـین میـزان     )1390. (ن کیا، شهروز و پورترکارونی، محمـد نواح، عبدالرضا ؛ فروت-

، )شـهر اهـواز  : مطالعـه مـوردي  (شـهروندان   محیطـی  زیسـت ها و رفتارهاي  دینداري با ارزش

  .97-77: 1، شماره 1دوره  ،)مطالعات شهري(مطالعات جامعه شناختی شهري 
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، بررسی عوامل اجتماعی و )1395. (ماءنیازي، محسن؛ قبایی آرانی، محدثه و عسگري کویري، اس-

: مطالعه موردي) با تأکید بر سبک زندگی و فرهنگ شهروندي(فرهنگی مؤثر بر کیفیت زندگی 

، سـال دوم،  شناسی سبک زندگی ، فصلنامه جامعهشهروندان شهرهاي آران و بیدگل و کاشان

  .232-201: 6شماره 

زیسـتی،   هاي ارتقاي فرهنـگ محـیط   ی بر مؤلفه، تحلیل)1394. (همتی، زهرا و شبیري، سید محمد-

، دوره هشتم، شـماره  فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایرانشهروندان شهر شیراز، : مطالعه موردي

4 :197-215.  

شـناختی از وضـعیت فرهنـگ شـهروندي و      ، تحلیل جامعه)1393. (همتی، رضا و احمدي، وکیل-

، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه،)شهر ایوان: موردمطالعه(کننده آن  عوامل تبیین

  .182-139: 18شماره 

، تهـران،  مدل یابی معادالت ساختاري با کاربرد نـرم افـزار لیـزرل   ، )1384. (هومن، حیدر علی-

.انتشارات سمت، چاپ اول
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