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 The growth and development of global societies, especially in 

recent decades, although it brought tremendous progress in 

various fields and brought mankind closer to relative peace, 

but man's achievement of these achievements ended at the cost 

of breaking the bridges behind him, and the world suddenly 

became A short period has faced the increasing growth of 

environmental destruction. One of the foundations of human 

development is sustainable development, the realization of 

which requires all-round development in harmony with nature. 

Therefore, the current research was conducted with the aim of 

investigating trust, social participation and cultural capital on 

green lifestyle. The method of the current research was a 

survey and the data collection tool was a questionnaire. The 

statistical population of this research was all housewives living 

in Tehran, who were selected by cluster sampling method. 

Data analysis was done with regression and SPSS software. 

The results showed; There is a significant and positive 

relationship between cultural capital and green lifestyle. There 

is a significant and positive relationship between social trust 

and green lifestyle, and there is also a significant and positive 

relationship between social participation and green lifestyle. 
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 سرمایه و اجتماعی مشارکت ، اجتماعی اعتماد بین رابطه

 مورد) دار خانه زنان در سبز زندگی سبک بر فرهنگی

 (تهران شهر مطالعه

 1فالح کارگر البنین ام
 دآزا دانشگاه گرمسار، واحد، شناسی جامعه، گروه دکتری دانشجوی
 .ایران گرمسار، اسالمی،

 
 *2 کریمیان اهلل حبیب

 اسالمی، آزاد دانشگاه گرمسار، واحد شناسی، جامعه، گروه استادیار
 .(مسئول نویسنده) ایران گرمسار،

 
 3شریفی منصور

 اسالمی، آزاد دانشگاه گرمسار، واحد، شناسی جامعه گروه استادیار،
 .ایران گرمسار،

 
 دهیچک
 اگرچه اخیر هایدهه در خصوص به جهانی جوامع توسعه و رشد

 عنو و داشت همراه به مختلف هایعرصه در را شگرفی هایپیشرفت
 این به انسان رسیدن اما کرد، نزدیک نسبی آرامش به را بشر

 ار جهان و شد تمام سرش پشت هایپل شکستن بهای به دستاوردها
 تزیس محیط تخریب فزاینده رشد با کوتاه دوره یک در ناگاه به

 تاس پایدار توسعه انسان رشد بسترهای از یکی. است نموده روبرو
 طبیعت با همسو و هماهنگ جانبه همه توسعه نیازمند آن تحقق که

 اجتماعی مشارکت اعتماد، بررسی هدف با حاضر پژوهش پس. است
 پژوهش روش. شد انجام سبز زندگی سبک بر فرهنگی سرمایه و

 جامعه.  بود پرسشنامه نیز هاداده گردآوری ابزار و پیمایشی حاضر
 بودند، تهران شهر در ساکن دارخانه زنان کلیه  تحقیق این آماری

داده تحلیل و تجزیه. شدند انتخاب ایخوشه گیرینمونه روش با که
 نشان نتایج. گرفت صورت SPSS افزارنرم با و رگرسیون با ها

 مثبت و دارمعنی رابطه سبز زندگی سبک و فرهنگی سرمایه بین داد؛
 دارمعنی رابطه سبز زندگی سبک و اجتماعی اعتماد بین. دارد وجود

 سبک و اجتماعی مشارکت بین همچنین و دارد وجود مثبت و
  .دارد وجود مثبت و دارمعنی رابطه سبز زندگی

 
 مشارکت اجتماعی، اعتماد سبز، زندگی سبک :کلیدی واژگان

 .  فرهنگی سرمایه اجتماعی،
 

 25/05/1401: افتیدر خیتار
 05/08/1401:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنhabibkarimian@yahoo.com 

 مقدمه
 برای بشر روزافزون جستجو علت به زیست محیط تخریب روند

 رشد ارتباط، عطش سرعت، جنون طبیعت، هایدارایی کشف
 تخریب ازآن، ناشی زائد مواد افزایش و شهرنشینی توسعه جمعیت،

 پایان مصرف فرهنگ صوتی، هایآلودگی اسید، هایباران ها،جنگل
 تخریب و اتالف ذخایر، دوام محدودیت و انرژی بحران ناپذیر،

 شده طبیعت در بشر افراطی دخالت باعث همه ،...و طبیعی منابع
 تعادل خوردن هم بر روند چنانچه که؛ است آن مهم مسأله. است

 یزندگ امنیت و آرامش تنها نه تردید بدون یابد، ادامه زیست محیط
 گرفته قرار خطر و تهدید معرض در هم او موجودیت بلکه انسان،

 و ملی عزم نیازمند لذا کرد، خواهد نابود را بشر حیات باالخره و
 جامعه مختلف اقشار در زیست محیط از حفاظت برای المللیبین

 و المللیبین هایسازمان هایپروژه در .شودمی احساس پیش از بیش
 قاطع نقش... و  فائو جهانی، بانک ملل، سازمان قبیل از ایمنطقه

ر داری بدار و سبک زندگی سبز در این زنان تأثیر معنیزنان خانه
 توسعه حال در کشورهای در ویژه (. به1) زیست داردحفظ محیط

 هایامهبرن رادارند، زیست محیط با مستقیم تماس بیشترین زنان که
 نظر در هدف هایگروه عنوان به را آنها زیست محیط از حفاظت

 از تابعی زیاد، موانع وجود با را هابرنامه این موفقیت و گرفته
 جهان جمعیت از نیمی زنان که آنجایی (. از2داند )می زنان مشارکت

 سال در ملل سازمان اجالس 21 کار دستور در گیرند،برمی در را
 زنان مشارکت اثرات ارزیابی زنان، مشارکت موانع رفع بر 1992

 امکانات و آنان سوادیبی مشکل حل و زیست محیط برنامه در
 این مشی خط اساس بر (.3است ) شده تاکید اشتغال و بهداشتی
زنان به ویژه  برابر و کامل مشارکت و زنان توانمندسازی اجالس،

زنانی  (.4« )هستند پایدار توسعه و صلح برای هاییپایه دارزنان خانه
حیطی مبیشتر متعهد به رفتارهای زیستکه سبک زندگی سبز دارند 

 اب بیشتری ارتباط همواره زنان هستند از همین روی سبک زندگی
 از قیممست غیر یا مستقیم طور به و اندداشته طبیعت و زیست محیط

 دارانهخ زنان تربیتی نقش به توجه با :بنابراین شوند،می مندبهره آن
سبک زندگی سبز نقش مهمی با اتخاذ  توانندمی خانه در مدیریت و

-(. پژوهش5زیست و حفاظت از آن داشته باشند )در توسعه محیط

 کل دهد دردر کشورها نشان می 2010های سازمان ملل در سال 
 حفاظت برای عملی اقدام سه هر در زنان بررسی، مورد کشورهای

 اردزنان خانه. هستند بیشتری اقدام میانگین دارای زیست محیط از
 مواد مجدد بازیافت آب، مصرف کاهش به اقدام مردان از بیشتر
ا زنان ب نمایند.می بهتر زیست محیط برای کاالهایی انتخاب و زائد

 محیط قبال در پذیری مسئولیت زیست، محیط به مندی عالقه
 (.6ند )کنمحیطی کمک میزیست بهتر به گسترش رفتارهای زیست

 محیط به زنان گیریجهت حوزه در مندینظام هایپژوهش ایران در
از همین روی ضرورت توجه به این . است نگرفته صورت زیست

-موضوع بیش از پیش حائز اهمیت است. امروزه ایران دارای بحران

-محیطی متعددی است که نقش زنان در این عرصه میهای زیست

 ا،زگردهیکمبود آب، رو بحران کننده باشد. تواند بسیار تعیین
قطع  ای واناتیح هیرویکشور و شکار ب یشهرها یهوا یآلودگ

ساالنه یک میلیون و نیم هکتار از خاک ، به همراه تخریبدرختان
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 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

محیطی ایران ترین مسائل زیستاز مهم های مرغوب ایران به بیابان
کارهای حفظ (. باتوجه به این روند باید گفت اغلب راه7است )
تی و شهری بوده و کمتر بر روی زیست در تهران بیشتر مدیریمحیط

گذاری شده است از های مختلف سرمایهسازی و نقش گروهفرهنگ
زیست شهری نادیده جمله نقش زنان در ابعاد مختلف حفظ محیط

دار اغلب به علت فعالیت گرفته شده است از یک سو زنان خانه
خانگی و به ظاهر عدم ارتباط با دنیای خارج نسبت به زنان شاغل 

محیطی هستند که نظران کمتر دارای مسائل زیستز منظر صاحبا
ی محیطبه نوعی تصور اشتباهی است در حالی که رفتارهای زیست

دار شهر تهران اغلب در خانه و با انواع مواد مورد استفاده زنان خانه
ار دتواند بیش از پیش اهمیت یابد به طوری که اغلب زنان خانهمی

یطی محهای زیستکنندهبرسند که کمتر از آلودهاگر به این آگاهی 
ها یا پالستیک استفاده کنند در کنار این موضوعات باید نظیر شوینده

زیست، های حافظ محیطدار در ایجاد گروهگفت نقش زنان خانه
زیست آلوده شهری به ویژه محالت، اقدامات جمعی پاکسازی محیط

 زیست، مشارکت دریطنوع تربیت فرزندان برای حفظ بیشتر مح
مسائل مربوط به درختکار و سایر موضوعات کمتر مورد توجه بوده 
یا اساساً موردتوجه نبوده است برهمین اساس پژوهش حاضر در پی 

 زندگی سبک است؛ عوامل اجتماعی مؤثر بر پاسخ به این سئوال
 اند؟شهری کدام دار خانه زنان سبزدر

 

 مبانی نظری 
ی مطالعات اجتماعی نسبتاً جدید در حوزهزندگی، مفهومی سبک

 2های آلفرد آدلردر نوشته 1ی این مفهوم را ویلیام فایراست. ریشه
کند آدلر این مفهوم را برای که از پیروان فروید بوده جستجو می

ان کار برد که از اوهای بنیادی شخصیت یک فرد بهاشاره به ویژگی
-کند. اما به نظر میدایت میهای فرد را هکودکی رفتارها و واکنش

این مفهوم را اول بار در برابر  3شناسان، وبررسد که از میان جامعه
جبرگرایی اقتصادی مارکسی مطرح کرد و معتقد بود که منزلت از 

 شود. زیملهای مختلف اجتماعی نمایان میطریق سبک زندگی گروه
را در  و وبلن هم این مفهوم را پاالیش کردند و الگوهای مصرف

به اعتقاد اندیشمندان عرصه . ابتدای قرن بیست مطرح کردند
گیری و چگونگی شناسی، عوامل متعددی بر شکلاجتماعی و روان

گذارند. هر یک از این عوامل، می تأثیرزندگی اعضای جامعه سبک
تواند منجر به بروز و ظهور های گوناگون میدر وضعیت و موقعیت

های متفاوت های زندگی گوناگون در میان اقشار و گروهسبک
ها و نظران، طبقه و عوامل اقتصادی، ارزشجامعه گردد. صاحب

ی عمر، سرمایه تحول ارزشی، تحصیالت، جنسیت، سن و دوره
بر  مؤثرترین عوامل ماعی و سرمایه فرهنگی را به عنوان مهماجت

اند. با توجه به اهمیت هر یک از مقوالت سبک زندگی برشمرده
طبقه »شود: اولین مورد، ها اشاره میفوق، در ادامه به اختصار به آن

ترین مرز است که از دیرباز به عنوان اصلی« و عوامل اقتصادی

_________________________________ 
1. William Fire 

2. Alfred Adler 
3. Weber 

لف نظام اجتماعی قلمداد شده و به تبع تفکیک اقشار و سطوح مخت
ها و ارزش(. 8) یابندآن، اشکال متعدد سبک زندگی به وجود می

تحول ارزشی دومین عاملی است که مورد توجه پژوهشگران حوزه 
ها را سبک زندگی قرار گرفته است. بسیاری از محققان، ارزش

د که نگیری سبک زندگی دانسته و تاکید دارترین منبع شکلاصلی
ترین وظیفه برای درک های فردی، اصلیشناخت ساختار ارزش

عامل دیگری که بر چگونگی سبک (. 9) سبک زندگی افراد است
و « 4اوسیم»گذارد تحصیالت است. می تأثیرزندگی اعضای جامعه 

همکارانش از میان سه متغیر درآمد، تحصیالت و شغل، تحصیالت 
دانند. تحصیالت باالتر هنگی میترین عامل ارتقای مصرف فررا مهم

ای از افراد قرار گیرد که الگوی مصرف شود تا فرد در شبکهسبب می
فرهنگی مشابه و مبتنی بر مصرف محصوالت فرهنگی متعالی دارند 

ذارد. عامل گمی تأثیرو به این ترتیب بر سبک زندگی فرهنگی فرد 
یت باط جنسدیگر، جنست است. مطالعات زیادی به بررسی ارت مؤثر

متغیر  تأثیرسو اند و در این تحقیقات از یکو سبک زندگی پرداخته
ای که خاص زنان یا مردان است، های زندگیجنسیت در سبک

تواند سن و دوره عمر نیز به دالیل متعدد می(. 10) اندمطالعه شده
ای در سبک زندگی افراد داشته باشد. هر چه سن کنندهنقش تعیین

دادن های گذشته به منبعی برای شکلرود، تجربه سالتر میافراد باال
د. افراد شوبه سبک زندگی و الگوی مصرف و فعالیت فرد تبدیل می

های متفاوتی دارند و از توان، انگیزه و در سنین مختلف، نیازمندی
منابع متفاوتی برای برآوردن نیازهای خود برخوردارند. براین اساس 

تواند تا حد زیادی های سنی گوناگون میشناخت الزامات دوره
سبک زندگی افراد را در مقاطع مختلف زندگی شکل دهد. عامل 

دیگر بر انتخاب و چونگی سبک زندگی، سرمایه فرهنگی  مؤثر
است. سرمایه فرهنگی یکی از انواع سرمایه است که بوردیو آن را 

ی ندگدر ایجاد، تقویت یا تغییر سبک ز مؤثرمطرح کرده و آن را 
سرمایه فرهنگی بر مصرف، فعالیت و سبک  تأثیرداند. بوردیو می

زندگی فرهنگی افراد را با توسل به به نظریه تمایز تبیین کرده و 
 سرمایه تأثیرتواند نه تنها ترین مفهومی که میمعتقد است، مهم

ر آن را بر سای تأثیرفرهنگی بر سبک زندگی فرهنگی، بلکه 
 (.11) است 5توضیح دهد، قریحههای زندگی نیز عرصه
 به هامکان باشد،می مکان شامل چیزی هر از قبل زیستمحیط

 را هامکان و انسان دارند قرار هاانسان مقابل در گوناگون اشکال
 محیط کلی طور به .کنندمی بندیتقسیم مختلفی هایشکل به

 یهاتیموقع و عوامل موجودات، منابع، کل شامل زیست
 زندگی ادامه و دارد قرار زنده موجود هر اطراف که هماهنگی

 به توجه با اخیر، سال چند طی در(. 12) باشدمی مربوط آن به

در  آمده وجود به مشکالت و محیطیزیست فشارهای افزایش
 محیطیزیست رفتار اجزای بررسی در افزایش به رو زندگی عالقه

 عنصر انسان، اعمال که این از رشد آگاهی روبه است، داشته وجود

 (.13شده است ) تصویب ،باشدیم زیستیمحیط تخریب در مهمی

1. Osim 

1. Taste 
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 یا طورمستقیم به امروز زیستیمحیط به وابسته مسائل از بسیاری

 . در زندگیباشدیم انسان روزمره رفتارهای نتیجه مستقیمغیر

که  باشندمی روروبه هاییانتخاب با مکرراً اشخاص امروزه،
 برای را منفی نتایج و آنها خود برای را مثبتی نتایج شانتصمیمات

 دارد، آنها که برای را منفی نتایج یا و دارد دنبال به زیستمحیط

( 2005ژوکا ) .دارد همراه به زیستمحیط برای را مثبتی نتایج
 است معنا بدین )سبز( سبک زندگی زیست محیطی که است معتقد

زندگی  در و کند احساس زیستمحیط بند پای را خود فرد که
 اعتقاد به(. 14)باشد  داشته محیطیزیست رفتاری نیز روزمره

 فزآینده طور به (محیطیزیستسبز ) سبک زندگی( 2005) دوروی
 هاملت که قدر همان است، شده مطالعه گذشته سال سی طی ای

 ترتیب همان به کنند، پیشرفت اقتصادی لحاظ به که اندبوده قادر

 فراهم نیز را بیشتری محیطی کیفیت زیست باشندمی قادر نیز

در سبک  تغییر از درآمدپیش یک محیطی،زیست نگرانی.نمایند
 مطالعه که طوری به باشد،میزندگی به سمت سبک زندگی سبز 

سبز  سبک زندگی بررسی جهت مردم محیطیزیست نگرانی
 برخی (.15است ) زیادی اهمیت حائز افراد، (محیطیزیست)

 نگرشی یا ارزیابی یک عنوان به را محیطیزیست نگرانی محققان

 با همراه دیگران یا رفتار فرد خود رفتار حقایق، به نسبت

نگرانی حال حاضر، . درکنندمی تلقی زیستمحیط برای پیامدهایی
سبز  سبک زندگی هایجنبه از یکی عنوان به محیطیزیست های

 به دارد اشاره خاصی طور به که گرددمی تلقی (محیطیزیست)

-نگرانی .هستند مربوطه محیطیزیست مسائل نگران که افرادی

زیست هاینگرش از بخشی به دارند اشاره محیطیزیست های
محیط به مربوط از مشکالت افراد آگاهی میزان به که محیطی
 مرتبط کنند،می مشکالت این حل برای که هاییتالش و زیست

  (.16) است
ای در زندگی جمعی و اجتماعی است و مبنا دوام هر جامعه اساس و

و پایه این زندگی جمعی، وجود سرمایه اجتماعی و عناصر آن است 
مفهومی است که در  1یعنی مشارکت، اعتماد و .... سرمایه اجتماعی

ترین های اخیر کاربرد آن روندی افزایشی داشته و یکی از مهمدهه
ر مالحظات علوم اجتماعی معاصر های نظری و عملی دچارچوب

تعریف رایج سرمایه اجتماعی در جریان  (.17) شودمحسوب می
شناسی آمریکایی بویژه در روایت کارکردگرایانه آن اصلی جامعه

هایی که در میان عبارت است از روابط دو جانبه تعامالت و شبکه
وه گر گردند و سطح اعتمادی که در میانهای انسانی پدیدار میگروه

و جماعت خاصی به عنوان پیامد تعهدات و هنجارهایی پیوسته با 
شناسی اروپایی این شود. در مقابل جامعهساختار اجتماعی یافت می

گیرند که چگونه تحرک مفهوم را در بررسی این موضوع به کار می
های اجتماعی، سلسله مراتب اجتماعی و پیوندهای مربوط به شبکه

کند. با وجود این نکات مشترک این را تقویت می قدرت تمایز یافته
دو دیدگاه در مورد سودمندی سرمایه اجتماعی در افزایش برخی 

_________________________________ 
1. Social Capital 

1. Robert Putnum 
3. Cultural Capital 

ها مانند آموزش، تحرک اجتماعی، رشد اقتصادی، برتری ویژگی
 از است عبارت ،اجتماعی . سرمایهسیاسی و در نهایت توسعه است

 در را همکاری و هماهنگی که( اجتماعی جوهر) ظرفیت یک
 را اجتماعی سرمایه توانمی ،واقع در. کندمی تسهیل ،گروه و جامعه

 کارکرد و محتوا ساختار،: بعد سه دارای که مرکب مفهوم یک
 ارتباطات شکبه همان ،آن اجتماعی ساختار که نمود تلقی ،است

 اجتماعی هنجارهای و اعتماد از عبارت ،آن محتوای و است اجتماعی
 است. رابرت اجتماعی متقابل عمل همان نیز آن کارکرد و است
 هایشبکه و هنجارها، اعتماد، مجموعه را اجتماعی سرمایه 2پاتنام
 که داندمی کندمی سهیل متقابل سود برای را همکاری که پیوند
 ایبر شاخص سه او. است جمعی هایکنش از متفاوتی انواع آن نتیجه

 مدنی نهادهای و مشارکت آگاهی،: گیردمی نظر در اجتماعی سرمایه
 کمک آن کارکرد و نقش از اجتماعی سرمایه تعریف در کلمن (.18)

 ظرن به. دهدمی ارائه اجتماعی سرمایه از کارکردی تعریف و گرفته
 چیزهای انواع بلکه نیست، واحد شیئی اجتماعی سرمایه او

 شامل آنها همه اول: دارد مشترک ویژگی دو که است گوناگونی
 افرادی معین هایکنش دوم هستند، اجتماعی ساخت یک از ایجنبه

 نیمعی شکل. کنندمی تسهیل را دارند قرار ساختار یک درون در که
 ممکن و بوده ارزشمند معین کنش تسهیل در اجتماعی سرمایه از

 است تقدمع کلمن. باشد فایدهکم یا فایدهبی دیگر هایکنش برای است
 ارقر تولید فیزیکی ابزار در نه و افراد در نه اجتماعی سرمایه که

( 1 :گیردمی نظر در اجتماعی سرمایه  ها رااین شاخص او (.19) دارد
اجتماعی،  هنجارهای( 3اطالعات،  دسترسی( 2شده،  ایجاد تعهدات

 برای نهایت در اجتماعی سرمایه کلمن نظر هویت. از( 5اقتدار، ( 4
 اجتماعی سرمایه بوردیو نظر از .دارد همراه به انسانی سرمایه افراد
 ادوامیب شبکه مالکیت نتیجه که است بالفعلی و بالقوه منابع جمع

 روهگ در عضویت تر،ساده عبارت به و افراد بین شده نهادی روابط از
 ایهشبک پیوندهای واقع در. است گروه آن منابع به دستیابی برای

 نظر از .اعتماد بر مبتنی و مثبت یعنی باشند، خاصی نوع از بایستمی
 مراهه به اقتصادی سرمایه تواندمی نهایت در اجتماعی سرمایه بوردیو
 اساسی شاخص دو اجتماعی سرمایه بوردیو دیدگاه از. باشد داشته
 پیوند.( 2 اعتماد( 1: دارد

 شناسجامعه 4بوردیو پیر توسط 3"سرمایه فرهنگی"اصطالح 
 تبکارگرف را آن بوردیو پیر که زمانی از. استشده ابداع فرانسوی

 و بوردیو. قرارگرفت مردم عموم استفاده مورد ایگسترده طوربه
 فرهنگی تولید باز» در بار اولین را اصطالح این 5پاسرون کلود جان

 یک رد سرمایه بوردیو، پیر نظر بردند. از بکار «اجتماعی بازتولید و
 طالحاص این و کندمی کار اجتماعی رابطه یک مانند ایمبادله سیستم
 رود؛می بکار نمادین و تجاری کاالهای همه برای تمایزی هیچ بدون

 یفرهنگ دانش شامل که ایمبادله سیستم یک در فرهنگی سرمایه و
 رابطه یک مانند شود،می مقام و قدرت سبب که است ایانباشته

 بازتولید و فرهنگی بازتولید» در بوردیو .کندمی کار اجتماعی

4. Pierre Bourdieu 

5. Jean-Claude Passeron 
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  347...سرمایه و اجتماعی مشارکت ، اجتماعی اعتماد بین رابطه  

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 طبقات از که کودکانی چرا که است این فهمیدن پیِ در ،«اجتماعی
 تحصیلی هایموفقیت ،1960 دهة در اند،آمده متفاوت اجتماعی
 کودکان چگونه که کرد بررسی وی. کردند کسب را متفاوتی
 گیفرهن دانش توزیع و سازیفعال از مدرسه محیط در باالتر، طبقات

 هبرند. سرمایمی بهره اند،داده انتقال هاآن به مستقیماً هاآن والدین که
 فرد، که است امتیازات و معلومات روابط، از ایمجموعه فرهنگی

 آن از اجتماعی موقعیّت یک آوردن دستبه یا کردن حفظ برای
 یطوردائمبه فرهنگی ایسرمایه دیگر، عبارتبه. کندمی استفاده

 است. اصطالح قبیله یا طایفه گروه، قشر، یک امکانات درقلمرو
 و قوانین نظریات، و اقتصادی سرمایه با قیاس در فرهنگی سرمایه
 رواج 1970 دهه اوایل در داریسرمایه به مربوط مباحث هایتحلیل
 تبیین ایبر اقتصادی موانع که مسئله این بررسی برای مفهوم این. یافت

 طبقات آموزاندانش آموزشی هایموفقیت در موجود هاینابرابری
 بدون فرهنگی سرمایه. شد ابداع نیست، کافی مختلف، اجتماعی
 سرمایه کسب شود،نمی برده ارث به و کسب شخصی کوشش

 را یپذیرفرهنگ و یادگیری گیر،پی و مداوم طوالنی، کار فرهنگی
 مالی امکانات به و خواهدمی زمان فرهنگی سرمایه کسب. طلبدمی
 تنگاتنگ نحویبه بابت این از فرهنگی سرمایه دارد، نیاز مادی و
است  درآمده آن، دیگر شکلبه و خورده گره اقتصادی سرمایه به

 متفکرین نگاه از فرهنگی سرمایه (. کارکرد24: 1399)شکوهی، 
 و حفظ به فرهنگی سرمایه کارکردهای از بوردیو، پیر خارجی؛
 مراتب سلسله در افراد موقعیت تغییر یا موقعیت نگهداری

 را افراد فرهنگی سرمایه تأثیر و کندمی توجه اجتماعی ساختارهای
 ،1فیسک جان .دهدمی قرار توجه مورد هاآن زندگی سبک در

 ودخ اجتماعی وضعیت از مردم انتقادی فهم باعث را فرهنگی سرمایه
 ثبتم نگاه فرهنگی، سرمایه نوع این وسیلهبه پایین، طبقه. داندمی
 جدا سلطه ساختار از را خود و کنندمی پیدا خود اجتماعی هویت به
 کنندمی مشارکت خود عالقه مورد روندهای در طبقه، این. سازندمی
 که درصورتی .نمایندمی بخشلذت را خود زندگی طریق، این از و

 رهنگیف سرمایه باشد، برابر صورتبه فرهنگی، سرمایه به دسترسی
 ایاعض اکثریت دسترسی: باشد داشته را زیر کارکردهای تواند،می

 مختلف هایعرصه در خردگرایی بسط معرفتی، منابع به جامعه
 و تولیدات در همگانی مشارکت سطح بودن باال زندگی،

 اجتماعی، تغییرات شدن سریع فرهنگی، و علمی هایخالقیّت
 قیاف صورتبه اطالعات گردش گسترش و نوین هایدانش گسترش

جامعه )بوچی، سارکو  افراد اکثریت برای شخصیتی رشد و عمودی و
 (.37: 2014، 2و سرگی

 
 پیشینه تحقیق

 رب اجتماعی سرمایه تأثیر بررسی»نیا پژوهشی با عنوان جعفری
« : شهربوشهر(موردی مطالعه) شهروندان محیطی زیست رفتارهای

 ریگتعدیل فرضیه نقش برای پژوهش، اییافته انجام دادند. نتایج

_________________________________ 
1. John Fisk 

2. Bucci, Sacco, Serge 
3. Abdala 

 شدت و( 96/1 از بیشتر) 938/2 آماری t و 163/0 مسیر ضریب
 t و 408/0 مسیر ضریب اجتماعی تعامل فرضیه برای ،05/0 اثر

 اجتماعی اعتماد فرضیه برای ،(96/1 از بیشتر) 000/34 آماری
 برای و( 96/1 از بیشتر) 717/32 آماری t و 405/0 مسیر ضریب
 861/20 آماری t و 288/0 مسیر ضریب اجتماعی مشارکت فرضیه

 تعدیلگری، فرضیه بنابراینبین دهد،می نشان را( 96/1 از بیشتر)
 رفتارهای و اجتماعی مشارکت و اجتماعی اعتماد اجتماعی، تعامل

 و دارد وجود معناداری رابطه بوشهر شهر شهروندان محیطی زیست
 غالمی و همکاران پژوهشی .می باشد مثبت و مستقیم ارتباط این نوع

 موردی مطالعه) یطیمح زیست رفتار و فرهنگی سرمایه»با عنوان 
 میانگین که دهدمی نشان آزمون انجام دادند. نتایج« (ساری شهر

 از آن میانگین و بوده باال نسبتاً افراد بین در محیطی زیست رفتار
 رفتار و فرهنگی سرمایه متغیرهای بین. است 3.78 با برابر 5 عدد

 چه هر. دارد وجود مستقیم و مثبت معنادار رابطه محیطی زیست
 زایشاف محیطی زیست رفتارهای میزان شود، بیشتر فرهنگی سرمایه

 رفتار و فرهنگی سرمایه میزان بین پیرسون همبستگی ضریب. یابدمی
. است 0.007 آن داریمعنا سطح و 0.135 با برابر محیطی زیست
عد ب دو رابطه که بوده بعد چهار دارای محیطی زیست رفتار متغیر

 قلمست متغیر با( زیست محیط از حفاظت رفتار و سفر در رفتار)
بهرامی امین . باشدمی معنادار و مثبت فرهنگی سرمایه میزان

 هایرفتار بر اجتماعی سرمایهمؤثر  عوامل بررسی»پژوهشی با عنوان 
 انجام دادند. نتایج« (البرز استان: موردی مطالعه) محیطی زیست
 بعد در اجتماعی سرمایه بین که داد نشان همبستگی یهاآزمون

 فردی، محیطی؛ زیست رفتارهای ابعاد با شناختی و ساختاری
 همچنین. دارد وجود معناداری رابطه موقعیتی و سیاسی-اجتماعی

 که بود آن از حاکی ساختاری معادالت سازی مدل بخش در هایافته
 عدب در محیطی زیست رفتارهای تغییرات تواندیم اجتماعی سرمایه
 و 0/82 میزان به ترتیب به را موقعیتی و اجتماعی فردی، عوامل

و همکاران پژوهشی  3ابداال .نماید بینی پیش را درصد 0/76 و 0/69
دین، سن، تحصیالت، سبک زندگی و سالمت: مدل سازی »با عنوان 

این پژوهش با روش پیمایشی و با  انجام دادند:« معادالت ساختاری
شرکت کننده انجام گرفت. نتایج نشان  392ابزار پرسشنامه بر روی 

مثبت دارد.  یرداد که دین بر سبک زندگی سالمت محور تأث
ین مثبت دارد. همچن یرتحصیالت بر سبک زندگی سالمت محور تأث

از عوامل مؤثر در داشتن سبک زندگی بهتر، سالمت جسمی و روانی 
خودشفقتی و ارتقای رفتارهای »پژوهشی با عنوان  4گئدیک است.

انجام دادند. نتایج « سبک زندگی سالمت محور در بین دانشجویان
نشان داد؛ خودشفقتی، آگاهی اجتماعی، هوشیاری با سبک زندگی 

ر رابطه معنی دار و مثبت دارد. اما انزوا و عدم وجود سالمت محو
سرمایه اجتماعی و اعتماد با سبک زندگی سالمت محور ارتباط 

نقش زنان در »پژوهشی با عنوان  5ماگو و گونوال معکوس دارد.
زنان نقش . نتایج نشان داد که انجام دادند« حفاظت از محیط زیست

4. Gedik 

5. Mago and Gunwal 
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خانواده و جامعه دارند و مهمی در مدیریت منابع طبیعی در سطح 
سر گیرند. در سرابیشتر تحت تأثیر تخریب محیط زیست قرار می

ها جهان، زنان مدیریت آب، منابع سوخت و غذا و همچنین جنگل
های کشاورزی را بر عهده دارند. بنابراین، بدون درگیر کردن و زمین

های حفاظت و ارتقا زنان در برنامه ریزی و آموزش ارتقا ارزش
توان حفاظت از منابع طبیعی و ارتقا محیط محیط زیست، نمی
مشاغل بوم گردی »پژوهشی با عنوان   1آبیچوئال زیست را انجام داد.

 «زنان برای کاهش فقر، توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست
ها نشان داد که فرآیندهای کارآفرینی به صورت یافته .انجام دادند

رآیی اقتصادی زنان قابل توجه است. محدود در توسعه موفق کا
تر از همه، توسعه بنگاه اقتصادی برای زنان ابزاری اساسی برای مهم

 باشد.کاهش فقر، تحریک اقتصادی و حمایت از محیط زیست می
 
 مواد و روش ها 

پژوهش حاضر به لحاظ روشی از نوع پژوهش کمی است؛ به 
تکنیک یا روش مورد  شود.میگفته  زیگر نپژوهش کمّی، اثبات

 یرسهدف بر یقنوع تحق یندر ااستفاده در بخش کمی، پیمایش است؛ 
 یپارامترها یمایشیجامعه است در پژوهش پ یک یژگیهایو یعتوز

 علی و تبیینی. این پژوهش از جهت ماهیت شوندیم یجامعه بررس

 یا مجرد از اعم) دارخانه  زنان کلیه تحقیق این آماری . جامعهاست
 چندای گیری، خوشهروش نمونهبودند.  تهران شهر در ساکن( أهلمت

و  منطقه 5از کل شهر تهران ای است بدین صورت که ابتدا مرحله
بلوک  2محله و از هر محله  2ناحیه و از هر ناحیه  2از هر منطقه 

مخاطبین به  هابلوکسپس در  به صورت تصادفی انتخاب شدند.
بودن آمار زنان شاغل باتوجه به سیال صورت اتفاقی مشخص شدند.

در این باره از مناطق، از فرمول کوکران برای جامعه نامعلوم در 
شود. براساس درصد برای تعیین نمونه استفاده می 5سطح خطای 

-نفر به عنوان نمونه انتخاب می 250فرمول کوکران از هر منطقه 

قه شهر تهران منط 5شود. بنابراین مجموع نمونه پژوهش حاضر برای 
ی دار، اتفاقگیری برای انتخاب زنان خانهنفر است روش نمونه 1250

داری که در هنگام پرکردن است که در این شیوه زنان خانه
 یهاروشپرسشنامه در دسترس بودند به پرسشنامه ها جواب دادند . 

 یدانیو م یااطالعات پژوهش به صورت کتابخانه یگردآور
ها برای بخش اول پژوهش که بصورت دآوری دادهباشد. ابزار گریم

ها در بخش دوم، ای انجام شد و ابزار گردآوری دادهکتابخانه
ها و متغیرها، مولفه 1در جدول  ساخته است.پرسشنامه محقق

 ها مشخص گردیده است. های هر متغیر و تعداد گویهمعرف
 

 

 هاهای هر متغیر و تعداد گویهها و معرف. متغیرها، مولفه1جدول 
 شماره سئوال تعداد سئوال هامعرف مؤلفه متغیر

سبک زندگی 
 - سبز

 تولید زباله در خانواده
 مصرف کاغذ در خانواده

 شیمیاییهای استفاده از شوینده
 استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

 ها در خانهتفکیک زباله
 های قابل بازیافت در خریدتوجه به بسته بندی

 استفاده از مواد طبیعی و ارگانیک
 حفاظت از حیوانات

 نگهداری از حیوانات در منزل
 مصرف آب در خانواده
 پختن غذا به قدر کافی

 استفاده از دستمال کاغذی در منزل
 استفاده از ظروف یکبار مصرف

 های پالستیکیاستفاده از کیسه
 سازگاری لوازم آرایشی با محیط زیست

 توجه به برچسب انرژی در خرید وسایل منزل
 های کم.استفاده از المپ

17 17-1 

 سرمایه اجتماعی
اعتماد 
 اجتماعی

 اعتماد به اعضای خانواده
 اعتماد به دوستان

 اعتماد به همسایگان
 اعتماد به کسبه محل

 اعتماد به نیروهای انتظامی

10 36-27 

_________________________________ 
1. Abichuela 
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  349...سرمایه و اجتماعی مشارکت ، اجتماعی اعتماد بین رابطه  

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 اعتماد به دستگاه قضایی
 اعتماد به دولت

 تمایل به همکاری با دیگران
 درستکاری مردم در تعامل با یکدیگر

 اعتماد به شورای شهر.

مشارکت 
 اجتماعی

 های مربوط به محلهدخالت در تصمیم گیری برنامه
 های مربوط به محلهاجرای برنامهمیزان دخالت شما در 

 احساس تعلق به یک جمع بزرگتر از خانواده
 مشارکت شما در بسیج محله

 مشارکت در انجمن اولیا و مربیان
 های دوستانهحضور در گردهمایی

 ارتباط با خویشاوندان
 ارتباط با همسایگان

 هاشورایاری شرکت در انتخابات

9 45-37 

 - سرمایه فرهنگی

 ی تاریخی و باستانیهامکانبازدید از 
 ی فرهنگی و هنریهاشگاهینمابازدید از 

 ی هنریهاکالسشرکت در 
 هاروزنامهی، مجالت و ردرسیغی هاکتابهزینه جهت خرید 

 محصوالت فرهنگی نگهداری
 مطالعه کردن

 استفاده از اینترنت
 عالقه به آموزش در دانشگاه
 فراغت توجه و برنامه ریزی برای اوقات

 کسب رتبه در مسابقات علمی آموزشی. تمایل به

10 60-51 

های پژوهش از در پژوهش حاضر باتوجه به این که پرسش
ا هساخته استفاده شده است برای تأیید اعتبار پرسشپرسشنامه محقق

-گویه پایاییاز تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد و برای سنجش میزان 

زیه تجهای تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ها یا سنجه
در  ود.بهای این تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی و تحلیل داده

 شناختی و متغیرهایهای جمعیتسطح توصیفی به توصیف ویژگی
هایی نظیر فراوانی، درصد، میانگین، میانه، مستقل و وابسته با آماره

که مربوط به آزمون  یدر بخش استنباطپرداخته شد. انحراف معیار 

مدل  1رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. در شکل از  هاستیهفرض
 مفهومی پژوهش مشاهده می گردد.

 
 
 
 
 
 

 

 
 پژوهش حاضر . مدل مفهومی1شکل 

 با توجه به مدل مفهومی فرضیه های تحقیق بدین شرح می باشند:
 بین سرمایه فرهنگی و سبک زندگی سبز رابطه وجود دارد. -1

 بین اعتماد اجتماعی و سبک زندگی سبز رابطه وجود دارد.-2
 دگی سبز رابطه وجود دارد.بین مشارکت اجتماعی و سبک زن -3

 اعتماد اجتماعی

 مشارکت اجتماعی

 سبک زندگی سبز

 سرمایه فرهنگی
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  و همکاران                 فالح کارگر البنین ام  350

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 3, Autumn 2022 

 یافته ها
-50پاسخگویان با گروه سنی  دهد؛دقت در سن پاسخگویان نشان می

 23سال با  31-40نفر، و گروه سنی  369درصد و  29سال با  41
ه اند. گرونفر بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده 285درصد و 

نفر  133و درصد  11سال با  21-30درصد،  16سال با  51-60سنی 
های آخر هم گروه سنی های سوم و چهارم قرار دارند. در ردهدر رده

سال با  20نفر، گروه سنی کمتر از  100درصد و  8سال با  70-61
 74درصد و  6سال با  70نفر و گروه سنی بیش از  89درصد و  7

 های مربوط به تحصیالت پاسخگویان نشان داد:یافتهنفر قرار دارند. 
نفر هستند  569درصد و  46ها با تعداد پاسخگویان لیسانس بیشترین

نفر قرار دارند  325درصد و  26تر هم با همچنین دیپلم و پایین
نفر در  268درصد و  21دیپلم با همچنین پاسخگویان با مدرک فوق

رده سوم قرار دارند در نهایت پاسخگویان با مدرک تحصیلی فوق 
 نفر در رده آخر قرار دارند. 88درصد و  7لیسانس و دکترا با 

ر سبک زندگی سبز دنگاهی به وضعیت متغیرهای تحقیق نشان داد: 
است که بیشتر از میانگین  62.96بین پاسخگویان دارای میانگین 

دهد سبک زندگی سبز در وضعیت ( است که نشان می51نظری )
 36.34مطلوبی است. همچنین هنجارهای اجتماعی با میانگین 

بودن ( است که نشان از قوی27تر از میانگین نظری )بزرگ
هنجارهای اجتماعی در بین پاسخگویان دارد. اعتماد اجتماعی با 

-( است که نشان می30تر از میانگین نظری )بزرگ 39.74میانگین 

دهد اعتماد اجتماعی در سطح باالیی قرار دارد؛ مشارکت اجتماعی با 
( است بنابراین سطح 27انگین نظری )بیشتر از می 33.66میانگین 

مشارکت اجتماعی پاسخگویان باالست. انسجام اجتماعی با میانگین 
( است که نشان از مطلوب 15تر از میانگین نظری )بزرگ 17.18

بودن انسجام اجتماعی بین پاسخگویان دارد. در نهایت سرمایه 
است  (30تر از میانگین نظری )بزرگ 40.96فرهنگی با میانگین 

 که نشان از مطلوب بودن سرمایه فرهنگی دارد.
های آمار و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج برای اجرای روش

ترین عمل قبل از هر اقدامی، های تحقیق، مهممنطقی درباره فرضیه
انتخاب روش آماری مناسب برای تحقیق است برای این منظور 

اساسی برخوردار است. برای  ها از اولویتآگاهی از توزیع داده
ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بودن دادهبررسی توزیع نرمال

داری برای کلیه متغیرها استفاده شده که در آن اگر سطح معنی
ها نرمال است؛ در غیر اینصورت باشد توزیع داده 0.05بزرگتر از 
داری نیها غیرنرمال است. نتایج نشان داد که سطح معتوزیع داده

 0.05اسمیرنوف برای تمامی متغیرها بیشتر از -آزمون کولموگروف
ها نرمال هستند های آناست بنابراین توزیع کلیه متغیرها و مولفه

 .ها استفاده کردتوان از رگرسیون برای آزمون فرضیهبنابراین می

های پارامتریک نظیر ها از آزمونشدن توزیع دادهباتوجه به نرمال
  ها استفاده شد.یون برای آزمون فرضیهرگرس

. بین سرمایه فرهنگی و سبک زندگی سبز رابطه وجود 1فرضیه 
دارد. نتایج مربوط به آزمون ضریب همبستگی پیرسون، ضریب 

 آمده است. 2واتسون در جدول -تعیین و آزمون دوربین
 

 

 سبک زندگی سبز با بین سرمایه فرهنگی. نتایج ضریب همبستگی 2جدول 
-آزمون دوربین

 واتسون

خطای تخمین 
 استاندارد

ضریب تعیین 
 شدهتعدیل

ضریب 
 تعیین

ضریب همبستگی 
 پیرسون

Model 

1.845 12.104772 0.422 0.424 0.651 
ی سبک زندگ با رابطه بین سرمایه فرهنگی

 سبز

داری مطلوب دهد سطح معنیفرضیه اول نشان میدقت در نتایج 
(sig=0.000 ) است مثبت و ضریب همبستگی نیز(r= 0.651 )

ثبت وجود رابطه م سبک زندگی سبز با بنابراین بین سرمایه فرهنگی

درصد از تغییرات  42.4توانسته  سرمایه فرهنگی دارد. همچنین
 را تبیین نماید. سبک زندگی سبز

 
 

 سبک زندگی سبز با سرمایه فرهنگی آزمون تحلیل واریانس بین  .3جدول 

میانگین  F داریسطح معنی
 مدل  جمع مربعات درجه آزادی مربعات

 گروهیبین 41021.885 1 41021.885 279.966 0.000
 رب سرمایه فرهنگی ریتأث

 گروهیدرون 55825.765 1258 146.524   سبک زندگی سبز
 جمع 96847.650 1259   

همچنین، آزمون تحلیل واریانس نیز نشان داد که مقدار 
(F=279.966 ) دار است که نشان معنی 0.05در سطح خطای

در و قا دهد متغیر مستقل از قدرت تبیین باالیی برخوردار استمی
 است به خوبی تغییرات متغیر وابسته را تبیین نماید.
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  351...سرمایه و اجتماعی مشارکت ، اجتماعی اعتماد بین رابطه  

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 بر سبک زندگی سبز سرمایه فرهنگی ریتأثنتایج تحلیل رگرسیون . 4جدول 
 سطح

 t داری معنی
 ضرایب غیراستاندارد ضرایب استاندارد

 مدل
 بتا

 بتای غیراستاندارد خطای استاندارد
 مقدار ثابت 59.942 8.696 6.893 0.000
 سرمایه فرهنگی 0.266 0.016 0.651 16.732 0.000

برای  دارینتایج حاصل از معادله رگرسیونی نیز نشان داد سطح معنی
مطلوب  تاثیرات سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی سبز

(sig=0.000 ) یر نیز مثبت ضریب تأثاست. در همین رابطه
0.651 (=0.651 β )سرمایه فرهنگی توان گفتبود. بنابراین می 

 دار و مثبت دارد.یر معنیتأثبر سبک زندگی سبز 

. بین اعتماد اجتماعی و سبک زندگی سبز رابطه وجود دارد. 2فرضیه 
نتایج مربوط به آزمون ضریب همبستگی پیرسون، ضریب تعیین و 

 آمده است. 5واتسون در جدول -دوربینآزمون 
 

 

 سبک زندگی سبز با . نتایج ضریب همبستگی بین اعتماد اجتماعی5جدول 
-آزمون دوربین

 واتسون

خطای تخمین 
 استاندارد

ضریب تعیین 
 شدهتعدیل

ضریب 
 تعیین

ضریب همبستگی 
 پیرسون

Model 

 زسبک زندگی سب با رابطه بین اعتماد اجتماعی 0.546 0.299 0.297 13.13687 1.819

داری مطلوب دهد سطح معنیدقت در نتایج فرضیه دوم نشان می
(sig=0.000 ) است مثبت و ضریب همبستگی نیز(r= 0.546 )

ت وجود رابطه مثب سبک زندگی سبز با بنابراین بین اعتماد اجتماعی

درصد از تغییرات  29.9توانسته  اعتماد اجتماعی دارد. همچنین
 را تبیین نماید. سبک زندگی سبز

 
 

 سبک زندگی سبز با اعتماد اجتماعی آزمون تحلیل واریانس بین . 6جدول 
 مدل  جمع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F داریسطح معنی
 گروهیبین 27989.328 1 27989.328 162.184 0.000

 بر اعتماد اجتماعی ریتأث
 گروهیدرون 65751.994 1258 172.577   سبک زندگی سبز

 جمع 93741.321 1259   

همچنین، آزمون تحلیل واریانس نیز نشان داد که مقدار 
(F=162.184 ) دار است که نشان معنی 0.05در سطح خطای

در و قا دهد متغیر مستقل از قدرت تبیین باالیی برخوردار استمی
 است به خوبی تغییرات متغیر وابسته را تبیین نماید.

 
 بر سبک زندگی سبز اعتماد اجتماعی ریتأثنتایج تحلیل رگرسیون . 7جدول 

 سطح
 t داری معنی

 ضرایب غیراستاندارد استانداردضرایب 
 مدل

 بتا
 بتای غیراستاندارد خطای استاندارد

 مقدار ثابت 38.172 8.683 4.396 0.000
 اعتماد اجتماعی 0.538 0.042 0.546 12.735 0.000

برای  دارینتایج حاصل از معادله رگرسیونی نیز نشان داد سطح معنی
مطلوب  یر اعتماد اجتماعی بر سبک زندگی سبزتأث

(sig=0.000 ) یر نیز مثبتضریب تأثاست. در همین رابطه 
بنابراین اعتماد اجتماعی بر سبک ( β 0.546=)بود  0.546

 دار و مثبت دارد.یر معنیتأثزندگی سبز 

. بین مشارکت اجتماعی و سبک زندگی سبز رابطه وجود 3فرضیه 
مربوط به آزمون ضریب همبستگی پیرسون، ضریب دارد. نتایج 

 آمده است. 8واتسون در جدول -تعیین و آزمون دوربین
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 نتایج ضریب همبستگی بین مشارکت اجتماعی و سبک زندگی سبز .8جدول 
-آزمون دوربین

 واتسون

خطای تخمین 
 استاندارد

ضریب تعیین 
 شدهتعدیل

ضریب 
 تعیین

ضریب همبستگی 
 پیرسون

Model 

1.786 13.88950 0.214 0.222 0.471 
مشارکت اجتماعی و سبک زندگی  رابطه بین

 سبز

داری مطلوب دهد سطح معنیدقت در نتایج فرضیه سوم نشان می
(sig=0.000 ) است مثبت و ضریب همبستگی نیز(r= 0.471 )

بنابراین بین مشارکت اجتماعی و سبک زندگی سبز رابطه مثبت 

درصد از  22.2توانسته  مشارکت اجتماعی وجود دارد. همچنین
 را تبیین نماید. تغییرات سبک زندگی سبز

 
 

 مشارکت اجتماعی و سبک زندگی سبز آزمون تحلیل واریانس بین . 9جدول 

میانگین  F داریمعنیسطح 
 مدل  جمع مربعات درجه آزادی مربعات

 گروهیبین 20818.213 1 5204.553 26.978 0.000
مشارکت اجتماعی  ریتأث

 گروهیدرون 72923.108 1258 192.918   بر سبک زندگی سبز
 جمع 93741.321 1259   

همچنین، آزمون تحلیل واریانس نیز نشان داد که مقدار 
(F=26.978 ) دار است که نشان معنی 0.05در سطح خطای

در و قا دهد متغیر مستقل از قدرت تبیین باالیی برخوردار استمی
 است به خوبی تغییرات متغیر وابسته را تبیین نماید.

 
 مشارکت اجتماعی بر سبک زندگی سبز ریتأثیج تحلیل رگرسیون نتا. 10جدول 

 سطح
 داری معنی

t 

 ضرایب غیراستاندارد ضرایب استاندارد
 مدل

 بتا
خطای 
 استاندارد

بتای 
 غیراستاندارد

 مقدار ثابت 115.459 8.229 14.031 0.000
0.000 9.077 0.471 .0 094 .0  مشارکت اجتماعی 856

برای  دارینتایج حاصل از معادله رگرسیونی نیز نشان داد سطح معنی
مطلوب  یر مشارکت اجتماعی بر سبک زندگی سبزتأث

(sig=0.000 ) یر نیز مثبتضریب تأثاست. در همین رابطه 
بنابراین مشارکت اجتماعی بر سبک ( β 0.471=)بود  0.471

 دار و مثبت دارد.یر معنیتأثزندگی سبز 
 

 نتیجه گیری
 یزندگ سبک و نتیجه فرضیه اول نشان داد؛ بین سرمایه فرهنگی

رابطه مثبت وجود دارد. بدین معنی که هرچقدر سرمایه   سبز
ار نیز دیابد، سبک زندگی سبز در بین زنان خانهفرهنگی افزایش می

ای هسازگار با یافتههای فرضیه دوم همسو و یابد. یافتهارتقاء می
( است. به واقع 21) امین بهرامی -ساریان حیدری -(20) نیاجعفری

دار از انواع باید گفت سرمایه فرهنگی موجب آگاهی زنان خانه
شود سرمایه ها میزیست و حفظ آنهای حفاظت از محیطروش

فرهنگی بر نوعی دانش و مداومت در یادگیری برای توسعه دانش 
دار در شهر تهران بتوانند با مطالعه اگر زنان خانه استوار است

های مختلف به دانش خود در زمینه گیری از رسانهشخصی یا بهره
زیست اضافه کنند به بهترین نحو خواهند توانست سبک محیط

زندگی خود را به سمت سبزشدن و انواع مصرف کاالهای سبز سوق 
حلی یعنی شهرداری و دهند. همچنین باید بتوان با کمک مدیریت م

افزایی این زنان در قالب برگزاری سراهای محلی زمینه آگاهی
های بازیافت زباله را زیست یا روشهای حفاظت از محیطنمایشگاه

ارائه داد تا سرمایه فرهنگی عینیت یافته و تجسم یافته این زنان نیز 
 آن، وسیلهبه که فرایندی افزایش یابد. منطبق بر دیدگاه بوردیو، برای

 انندم نهادهایی رساند،می یاری اجتماعی بازتولید به فرهنگی سرمایه
. اندمرکزی امور مدارس امتحانات مسدودکننده کار و ساز و مدرسه

 رویبه درهایش صوری لحاظبه جامعه است، مدعی وی جا،این در
 هک ندارد، وجود نخبگان توطئه یا قواعد گونههیچ. است باز حرکت

 اام. بگیرد را فرودست هایگروه اعضای باالی به رو حرکت جلوی
 هایداریجانب طریق از برتری،. است این از غیر وضع عمل، در

 اآگاهن غالباً آن، عامالن که شود،می بازتولید اینشدهتأئید فرهنگی
 دتیعا منش یک از بعدی را فرهنگی سرمایه خویشند. بوردیو کار از

 ماعیاجت طبقه بازتابنده سرمایه، این رواین از بیند؛می ترگسترده
 بوردیو نگاه از وارهعادت یا عادتی منش. است سرمایه آن صاحب

 یک از تغییر امکان که است خوهایی و خلق از پایدار مجموعه
 و طبقات که است کرده ثابت او،. دارند را دیگر موضع به موضع
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 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 غیره و غذا هنر، موسیقی، در متمایزی سالیق خاص، شغلی هایگروه
 لیقهس که) فرهنگی سرمایه که اوست نظر این موید گفته، این. دارند

 قهطب و اجتماعی موقعیت وسیلهبه( است آن هایشاخص از یکی تنها
 ردم،م فرهنگی سالیق دیگر، عبارتگیرد. بهمی شکل افراد اجتماعی

 نظریه در کنندهتعیین مسئله. دارد قرار هاآن طبقه تأثیر تحت
 موجد فرهنگی، سرمایه که است مورد این در او ادعای بوردیو،
. ندکمی کمک اجتماعی هاینابرابری کردن دائمی به و است تفاوت

 چه هک کنندمی تعیین نخبه هایگروه که کندمی استدالل بوردیو،
 چیزی چه و است ارزش با فرهنگی سرمایه یا پذیرفتنی چیزی

 و میمندی زاده همانطور که نتیجه پژوهش حاجیاست.  ارزشبی
های فرضیه حاضر نشان همسو با یافته همکاران و الدین، بخشی فلک

داد که سرمایه فرهنگی در طبقات مختلفف اجتماعی متفاوت است 
 محیطی نیز مؤثر باشد بهتواند بر رفتارهای زیستو این تفاوت می

 زندگی سبز و حافظ عبارت بهتر سرمایه فرهنگی بر اتخاذ سبک
زیست بسیار مؤثر و کارکردی است. الیوت و لینگ در محیط

ارتباط با کسب دانش به عنوان پایه ضروری سرمایه فرهنگی در 
 بینیپیش برای مهم متغیرهای جمله سبک زندگی سبز معتقدند؛ از

-زیست مسائل درباره فرد دانش محیطی(،سبک زندگی سبز )زیست

-موفقیت انجام برای ضرورت یک به منزله است. دانش محیطی

 و اطالعات بحث فقط دانش شود.می قلمداد فعالیتها آمیز
 و هاارزش با ارتباط در است ایمقوله بلکه باشد،نمی مفروضات

 فرآیند طی شخص که به شکلی فراگیر، شخص پیگیر و فعال تعامل

 محیط تغییر سبب و ساخته دانش توسط را خود دانش، تولید

 مردم سنتی، جوامع در گرفته تحقیقات صورت یگردد. برپایهمی

 این که طوری به دارند تعامل خودشان اطراف محیط با محلی

 کنش یک مداوم هاآن .باشدمی مشهود آنان دانش بومی در تعامل

 آن دانش واسطه به و اندداشته خودشان محیط با مداومی واکنش و

 محلی جوامع اعصار، و قرون خالل در شده ایجاد بومی و محلی

زیستو اتخاذ سبک محیط با پایدار و متعادل واکنش یک به را
 روی بر کنونی مدرن علوم اما است. کرده تشویق خود زندگی سبز

 توسعه برای باید جدید دانش که صورتی در است متمرکز سرمایه
مجموعاً باید  گردند. تجهیز محیطزیست از حفاظت و کشاورزی

این شود بنابرها بازتولید میچون سرمایه فرهنگی رد طی نسل گفت
ای هاگر زنان به این سرمایه مجهز باشند بهتر خواهند توانست نسل

زیست و اتخاذ های حفاظت بیشتر از محیطآینده را با ضرورت
د رسزیست میهای زندگی که در آن کمترین آسیب به محیطشیوه
نمایند. از همین روی سرمایه فرهنگی رد های بعدی را یاری نسل

قالب دانش فردی و نیز در قالب بازتولید آن در برگزاری رویدادهای 
یابد که در هر دو بخش برای زنان مرتبط نیز بازتولید و توسعه می

 بسیار مفید است.
  سبز زندگی سبک و نتیجه فرضیه دوم نشان داد؛ بین اعتماد اجتماعی

ارد. بدین معنی که هرچقدر اعتماد اجتماعی رابطه مثبت وجود د
اء دار نیز ارتقیابد، سبک زندگی سبز در بین زنان خانهافزایش می

ته های گذشهای فرضیه سوم همسو و سازگار با یافتهیابد. یافتهمی
است. به واقع باید گفت اعتماد اجتماعی دارای کارکردهای متفاوتی 

ه همدیگر اعتماد داشته باشند است اگر زنان رد یک محله نسبت ب

ا زیست بتوانند در مسائل محلی به ویژه در زمینه محیطبراحتی می
شود زنان با همدیگر همکاری کنند اعتماد اجتماعی باعث می

همدیگر کار کنند سبک زندگی سبز را به همدیگر یاد دهند و 
ای ههای اجتماعی فراگیرتری نظیر تشکیل کمپیناساساً موجد کنش

زیست و مصرف کاالهای سبز رسانی در زمینه حفظ محیطاطالع
شوند. اعتمادسازی موجب ایجاد تغییر نگرش و آگاهی نسبت به 

شود؛ همانطور که دوری دار میسبک زندگی در بین زنان خانه
 استفاده مورد ابزار ترینگسترده از یکی اطالعاتمعتقد است؛ 

باشد. می (محیطیزیستسبز ) سبک زندگی تغییر گسترش جهت
-محیط و اهمیت ارزش با مرتبط جامعه رفتار و نگرش تغییر

 میان این در و باشدیم واجب انسان زندگی تداوم جهت زیست

 بهره در انسان نابخردی و از ناآگاهی ناشی باید را توسعه ناپایداری
آگاهی  .دانست طبیعت با رفتار نوع و هایانرژ منابع، از برداری
 مسئولیت حس و اجتماعی شعور از مهمی تجسم محیطی زیست

-زیست آگاهی .باشدمی خود زندگی محیط به نسبت فرد یک

 مناسب محیطیزیست لحاظ به اعمال انجام و اشخاص محیطی

 اشخاص اجتماعی ارتباط ای توسطشایسته طور به آنان، توسط

-گروه. مطابق دیدگاه میلوفند و همکاران گیردمی قرار ریتأث تحت

هایی که اعتماد اجتماعی بیشتری به همدیگر دارند نگرانیس بیشتری 
-شود دغدغهزیست دارند چرا که اعتماد موجب میدر زمینه محیط

های مختلف براحتی از طریق گفتگو به های گروهها و حساسیت
معتقدند؛  همدیگر منتقل شود. برهمین اساس، میلوفند و همکاران

در سبک زندگی  تغییر از درآمدپیش کی محیطی،زیست نگرانی
 نگرانی مطالعه که طوری به باشد،میبه سمت سبک زندگی سبز 

-زیستسبز ) سبک زندگی بررسی جهت مردم محیطیزیست

 نگرانی محققان برخی. است زیادی اهمیت حائز افراد، (محیطی

 حقایق، به نسبت نگرشی یا ارزیابی یک عنوان به را محیطیزیست

محیط برای پیامدهایی با همراه دیگران یا رفتار فرد خود رفتار
 به محیطیزیست هاینگرانی حال حاضر، . درکنندمی تلقی زیست

 تلقی (محیطیزیستسبز ) سبک زندگی هایجنبه از یکی عنوان

 مسائل نگران که افرادی به دارد اشاره خاصی طور به که گرددمی

 اشاره محیطیزیست هاینگرانی .هستند مربوطه محیطیزیست

 آگاهی میزان به که محیطیزیست هاینگرش از بخشی به دارند

 برای که هاییتالش و زیستمحیط به مربوط از مشکالت افراد

محیطی در . نگرانی زیستاست مرتبط کنند،می مشکالت این حل
زیست و آلودگی هوا و صوتی به دار که اغلب با محیطزنان خانه

-شهرها سروکار دارند بیشتر است بنابراین به نظر میکالنویژه در 

های ساز جلب اعتماد و کنشهای اجتماعی زمینهرسد همیشه دغدغه
اجتماعی مشارکتی باشد. همانطور که نتیجه پژوهش پیشین همسو با 

های فرضیه سوم نشان دادند؛ افزایش میزان اعتماد اجتماعی به یافته
 ساز تغییرات در سبک زندگیتواند زمینهعلتیک مسئله اجتماعی می

های اجتماعی به سمت حل آن مساله شود که در پژوهش و کنش
 حاضر نیز این موضوع به خوبی نشان داده شد.

 ندگیز سبک و نتیجه فرضیه سوم نشان داد؛ بین مشارکت اجتماعی
رابطه مثبت وجود دارد. بدین معنی که هرچقدر مشارکت   سبز

ار نیز دیابد، سبک زندگی سبز در بین زنان خانهافزایش میاجتماعی 
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ای ههای فرضیه چهارم همسو و سازگار با یافتهیابد. یافتهارتقاء می
های افراد نیازمند گذشته است. هر نوع تغییر در رفتارهای و نگرش

دار نیز از این فرصت برخوردارند مشارکت عملی است؛ زنان خانه
یا آپارتمان با همدیگر مشارکت نمایند؛ مشارکت که در امور محلی 

برد اجتماعی سطح آگاهی و آموزش و یادگیری اجتماعی را باال می
شود. پاتنام معتقد و موجب افزایش تغییرات رد سبک زندگی می

های اجتماعی موجب تشکل است مشارکت اجتماعی در شبکه
شود؛ می های اجتماعیسرمایه اجتماعی و تغییرات عمیق در کنش

هدف بودند با مشارکت اجتماعی، هایی که در قالب منفرد بیکنش
وجود های اجتماعی را عامل اصلی بهپاتنام شبکهشوند. هدفمند می

داند. از نظر آمدن رابطه میان سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی می
کلمن شبکه اجتماعی از خواص روابط اجتماعی است که هنجارهای 

 چه ره است که . پاتانم معتقد است؛ معتقدبستگی دارندنافذ به آن 
 شهروندان همکاری احتمال باشدتر متراکمای جامعه درها شبکه این
های هزینه که گرددمی باعث و استتر بیش متقابل جهت منافع در

 قوی هنجارهای. یابد کاهشای معامله هر در شکنی عهد بالقوة
معاملة متقابل را تقویت کند، ارتباط را تسهیل و جریان اطالعات 

های را در مورد قابل اعتماد بودن افراد بهبود بخشد و به عبارتی شبکه
ج . نتایمشارکت مدنی تجسم موفقیت پیشینیان در همکاری است

دهد های پژوهش حاضر نشان میپژوهش های قبلی همسو با یافته
اعی بین گروهی از افراد افزایش یابد به هر چقدر مشارکت اجتم

د افراد یابزیستی نیز افزایش میاحتمال قوی تغییر در رفتارهای محیط
زیست باشند. مطابق با گیرند که حافظ محیطبا مشارکت یاد می

وولک سبک زندگی سبز با شمارکت  و هانگرفود دیدگاه هاینز،
 جتماعی، از مسائلیابد؛ افراد با شمارکت ااجتماعی موضوعیت می

شوند می آشنا آن بروز عوامل و علل و زیست محیط مشکالت و
 تاثیرات کاهش برای هافعالیت انجام نحوه از در کنار آن، افراد

شوند. زمانی که مشارکت آگاه می زیستمشکالت محیط و مسائل
شود؛ گیرد تغییر نگرش هم براحتی انجام میاجتماعی صورت می

سبک  که دارد زیادی احتمال زیستیمحیط قوی هاینگرش با مردم
احساس و  با بروز دهند. مردم خود از محیطی(زیستزندگی سبز )

 باعث زیستمحیط قبال در بیشتر مسئولیت مشارکت اجتماعی
 .شودمی( محیطیزیست) سبز زندگی سبک در هاآن شدندرگیر

مشارکت اجتماعی دهد نشان می  نتایج پژوهش الرسون و کاسکانته
آموزان که دار، دانشجویان و دانشهایی نظیر زنان خانهدر گروه

محیطی دارند زمان و انگیزه کافی برای مشارکت رد مسائل زیست
ه تغییر توانند نسبت بها است بنابراین براحتی میبیشتر از سایر گروه

ای هنگرش و سبک زندگی خود اقدام نمایند. همچنین نتایج پژوهش
دهد های فرضیه حاضر نیز نشان میلئو، آزوسینا همسو با یافته

هرچقدر مشارکت اجتماعی یا همکاری در یک محل یا محل 
سوکنت بیشتر باشد احتمال یادگیری، مشاهده و تقلید رفتارهای 

-زیست افزایش یافته و این موضوع در نهایت باعث میحافظ محیط

ت سبزشدن و مصرف شود که افراد سبک زندگی خود را به سم
زیست تغییر دهند. مجموعاً -کاالهای با کمترین آلودگی رد محیط

دار در تهران چون از انگیزه کافی برای باید گفت زنان خانه
اند که اگر مشارکت برخوردارند و به این نکته نیز پی برده

زیست شهر بیش از پیش بغرنج مشارکت نکنند وضعیت محیط
دگی خود را بیش از حد مصرفی نمایند خواهد شد و اگر سبک زن

 یابد بنابراین سعیزیست افزایش میتولید زباله و آلودگی محیط
خواهند کرد تا بیشتر به سمت مشارکت و تغییر در الگوهای رفتاری 

 زیستدار نسبت به محیطو نگرشی خود حرکت نمایند. زنان خانه
 ادیاست؛ افرپذیری را دارند بلک معتقد محلی بیشترین مسئولیت

 بر دهندنمی بروز خود محیطی( ازسبک زندگی سبز )زیست که

-از محیط حفاظت جهت اوضاع بر توانندنمی که هستند باور این

 زیستمحیط قبال در مسئولیتی بنابراین بگذارند تأثیر زیست

که وجود حس  کندمی تاکید بلک همچنین و کنندنمی احساس
سبک توجهی مردم به باعث بی عدم اطمینان بین دولت و مردم

 .شودمی محیطی(زندگی سبز )زیست
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