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 چکیده

زیست شود که با اجتناب از آسیب زدن به محیطیبه سبک زندگی گفته م محیطیسبک زندگی زیست

زیست باشد. پژوهش حاضر کننده حد باالی سالمت محیطمحیطی، تضمینمشکالت زیست زو جلوگیری ا

نهدگی سهبک ز بها  شهرروندی  نهه  یهی و رره شهرروندی ررهن سهالمت  با هدف بررسی رابطه میان دو متغیر 

نهد   شررها سال ساکن در 70 -18دان محیطی در بین شررونیستز مهدان و نراو یهر، ه فهر    574477ی مال ن

یهات است. چارچوب نظری این پژوهش از رهیارت ترکیبی از حوزه هشدانجام ها و مبانی نظری مرتبط با نظر

سهتفاد . تحقیق به روش کمی وو کاستلز، بوردیو است شناسانی مانند بک، هابرماس، گیدنز، تومهجامعه ه با ا

شهداز راهبرد پیمایش از نوع توصیفی و همبستیی و از اب سهتاندارد  شهنامه ا نه هزار پرس سهبک ز سهت   دگی زی

نهه   ررهنه شرروندی و شرروندی ررهنیی  به اجرا درآمدهمحیطی  و خود محقق ساخت  است. حجم نمو

تصادری  ای وای چندمرحلههگیری خوشها به شیوه نمونهمونهنفر و ن 660با استفاده از ررمول کوکران برابر با 

کهه اند. نتایج توصیفی نشان میشدهساده انتخاب سهط  رشهدهد  سهط  متو خهوردار از 50/115روندان در    بر

  و متوسط روبه باال از 34/70  یشرروندمحیطی، در سط  متوسط از ررهنه یستزسبک زندگی سالمت 

بهین   برخوردارند. نتایج آزمون همبس66/34  یررهنیشرروندی  طهه  بهودن راب نهه تیی نشان از معنادار  رره

یههی  26/0شههرروندی   شههرروندی ررهن سههالمت 31/0  و  نههدگی  سههبک ز بهها  سههتز   تههایج ی محیطی دارد. ن

رهدات   رگرسیونی حاکی از آن است که از بین متغیرهای مستقل ابعاد ررهنه شرروندی جهام تع تمایل به ان

هها یشگراپذیرش تنوعات ررهنیی و   رروندی ررهنییاهی از حقوق شرروندی  و ابعاد ششرروندی و آگ

تهای تررهنیی ، متغیرهای پذیرش تنوعا قهدار ب بها م یهی  شهرروندی39/0  ررهن رهدات  جهام تع  ، 36/0   ، ان

لهه پیش اند.ترین سرم را در تبیین متغیر وابسته داشتهبیش نهدگی معاد سهبک ز نهی  سهتزبی نهد تومحیطی میی ا

شهرروندی و  وابسته را تبیین کند. ز واریانس متغیردرصد ا 3/30 نهه  یهت رره قها  و تقو تهایج، ارت سهاس ن بر ا

 شود.محیطی در جامعه منجر میررهنیی به گسترش سبک زندگی سالمت زیست شرروندی

شهههروندی، توسعه پایدار، سبک زندگی زیست محیطی،  کلیدواژگان: شهروندی فرهنگی، فرهنگ 
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Sociological Analysis the Relationship between Cultural Citizenship 

Status and Citizenship Culture and Environmental Health Lifestyle 

(Case study: Citizens of Hamadan Province) 
K. Rezadoost1 

P. Tawafi2 

 

Abstract 
Environmental lifestyle is a lifestyle that ensures a high level of environmental 

health by avoiding damage to the environment and preventing environmental 

problems. The aim of this study was to investigate the relationship between the two 

variables of cultural citizenship and citizenship culture with environmental health 

lifestyle among citizens aged 18-70 years living in Malayer, Hamedan and 

Nahavand (574477 people). The theoretical framework of this research is a 

combination of theoretical domains and foundations related to the theories of 

sociologists such as Beck, Habermas, Giddens, Tome and Castells, Bourdieu. The 

research was conducted quantitatively using a descriptive and correlational survey 

strategy and standardized questionnaire (environmental lifestyle) and self-made 

questionnaire (citizenship culture and cultural citizenship). The sample size was 

selected using Cochran's formula equal to 660 people and the samples were selected 

by simple multi-stage cluster sampling. Descriptive results show that citizens at the 

average level (115.50) have a healthy environmental lifestyle, at the average level 

have a culture of citizenship (70.34) and an upward average have cultural citizenship 

(34.66). The results of correlation test show that the relationship between citizenship 

culture (0.26) and cultural citizenship (0.31) with environmental health lifestyle is 

significant. Regression results indicate that among the independent variables of 

dimensions of citizenship culture (willingness to fulfill citizenship obligations and 

awareness of citizenship rights) and dimensions of cultural citizenship (acceptance 

of cultural diversity and cultural tendencies), variables of acceptance of cultural 

diversity with beta value (0.39 ), Fulfillment of citizenship obligations (0.36), had 

the largest share in explaining the dependent variable. The environmental lifestyle 

prediction equation can explain 30.3% of the variance of the dependent variable. 

According to the results, promoting and strengthening the culture of citizenship and 

cultural citizenship leads to the expansion of environmental health lifestyle in 

society. 

Keywords: Cultural Citizenship, Citizenship Culture, Sustainable Development, 

Environmental Lifestyle, Hamedan.  
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  مقدمه

نهههامروزه مسائل زیست مههر  یههدایمحیطی صدر خبرهای جران قرار دارد. این ا بههه پ ش تنرا 

کههه ت در ابعاد محلی و جرانی داللت دارد، بلکه نشانزیسهای محیطبحران دهنده این است 

کههه آگاهی مردم از محیط بههه  ههوری  سههت.  زیست، اهمیت و ارزش آن، ارزایش پیداکرده ا

بههاردمین   بیا2011  1تابلر شههتر در شههته بی بههه گذ هههای  ةارد که ارراد نسبت  خههرب گاز ثههار م آ

صههرف  اند، که این حاکی ازای آگاه گشتهگلخانه شههیوه م بههر  گههاهی  یههن آ مههرثر ا تأثیر بسیار 

   .179 -1: 2011تابلر،   است ارراد

ضههعیت محیط کههه و سههت  حههاکی از آن ا سههت. شواهد  شههداردهنده ا نههی و ه سههت بحرا زی

بهههنیاز دارند که از شرایط محیط رو اررادازاین مههی  یههرات آن، رر خههود در تغی  زیست و نقش 

صههول محیطو رر وانند سبک زندگیدست آورند یا بت بهها ا خههود را  مههاعی  سههت تارهای اجت زی

نههاب  از رههرد هههر مصرف ةنحو و میزان ةکنندبیان زندگی سبک ازآنجاکه هماهنه کنند.  و م

نههدمی گزیندبرمی ررد هر که زندگی سبک نوع که رسدمی به نظر است، محیط امکانات  توا

هههدمی بههروز خود از زیستمحیط قبال در ررد هر که باشد ررتارهایی بر تأثیرگذار حههاجی   د

هههای بخش عمده سبک زندگی هر ررد توسط ارزش  .12: 1393زاده میمندی و همکاران، 

نههد اجتنابوی تعیین می نههدگی پیو سههبک ز نههین  بهها شود. همچ پههذیر  هههای نا تههار دارد. ررتار رر

بهههتواند سبک زندگی محیطزیست و ررتارهای مصرری میحمایتی از محیط یههز  سههتی را ن  زی

تههه می 2محیطیرو سبک زندگی زیستبیاورد. ازاین وجود بهها به سبک زندگی گف کههه  شههود 

بهههه محیط سهههیب زدن  نهههاب از آ سهههتاجت شهههکالت زی لهههوگیری از م سهههت و ج محیطی، زی

  .287: 1386کاپرا،   زیست باشدی سالمت محیطکننده حد باالتضمین
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 کههه دانست باید اما ،شودمی تداعی شرروند قالب در امروزه شررنشینی به مربوط قوانین

یههد شههرروند بلکه نیست، شرروند واژه معادل شرر در ریزیکی استقرار تنرا یههت در با  مههدی ر

 مریا ررد رعالیت برای را سبیمنا اجتماعی بستر شرروندی چراکه کند؛ نقش ایفای شرر برینه

تههی   گیرد دست به تعالی ویسبه خود پیشررت خدمت در را چیزهمه بتواند او تا کندمی هم

فههت تههوانمی بنابراین  ؛141: 1393و احمدی،  صههلی کههارکرد گ عههه اداره شههرروندی، ا  جام

فهه  منظوربه وظایف انجام به تعرد و دییران حقوق رعایت بر مبتنی هههایی ح کههه  تسهها نراد

نههه  .167: 1381رههالکس،   دارنداین حقوق را برقرار و پایدار نیه می  یههزشههرروندی ن رره

عههه بههه نههاظر مههاعی هههایارزش از ایمجمو چههون اجت سههاوات هم یههی، آزادی،  لبی،م  رردگرا

  . 141: 1393پذیری مدنی شرروندان است.  همتی و احمدی، مسئولیت و ساالریمردم

مههک ه زمین برای رسیدن به پامروزه بشر در سراسر کر بهها ک صههادی  سههعه اقت یشررت و تو

سههت؛از محیط رویهکشی بیر و بررهتکنولوژی و رناوری دست به استثما یههن  زیست زده ا و ا

هم برای انسان و کند که نتایج آنزیست وارد میتحملی را به محیطکشی رشار غیرقابلبرره

سههت 2015  1ازلر زیست ناخوشایند است؛هم برای خود محیط حههران   نیز بر این باور ا کههه ب

بههه نههده  سههتعنوان پیشدر آی تههار زی نههده رر نههی کن بههلبی خههش قا تههار  توجریمحیطی ب از رر

سههطه نیرانیکه این امر به زندمحیطی را رقم میزیست سههتوا سههتهههای زی لههر،   محیطی ا از

سههان  .1: 2015 سههعه ا نمیهاما با توجه به رشد سری  جمعیت و نیازهای روزارزون ان تههوان تو

یههانمادی را که برای محیط سههت، زیست ز پههآور ا بهها  یههد  کههه با کههرد، بل قههف  ظههام متو ذیرش ن

عههد خاصی از اخ سههعه، ب بههه تو شههرروندی  مههاعی و  قههوق اجت القیات و آگاهی شرروندان از ح

مههاعی، عبارتررهنیی بخشید. به قههوق اجت شههرروندان از ح گههاهی  دییر باید بر روی مسئله آ

مههروزه ثابت حقوق شرروندی تههرین و حقوق ررهنیی تأکید کرد چراکه ا کههه بر سههت  شههده ا
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قههدم و 2007، 1دابسون  زیست رکر انسان استجاییاه برای حف  محیط ؛ به نقل از علیزاده ا

  . 66: 1395همکاران، 

یههدار موتور معنای به و اصلی عامل ررهنه سههعه پا ظههت و 2تو سههتمحیط از حفا سههت زی  .ا

سههان ررهنیی و  بیعی محیط که خواهد شد حاصل یزمان زیستمحیط بربود  مههرتبط بههاهم ان

شههند. مههه با قههق الز نههین تح جههود ی،هههدر چ خههالق و سههت ا شههرروندی و مزی نههه  حیطی، رره

شههار تمامی در محیطیشرروندی ررهنیی و سبک زندگی سالمت زیست عههه یههک اق  در جام

 از اعم خود دگینز محیط به نسبت بشر ایدئال ررتار محیطیزیست است. اخالق کشور یک

حههیط عههی، م حههیط  بی مههاعی م یههی و اجت سههت ررهن عهه28 -27: 1382اژدری،   ا ه  . مجمو

 بود. خواهد زندگی مختلف ابعاد در دهیجرت موجب ررهنه بستر در مندضابطه ررتارهای

 محیطی و سبک زندگی وابسته به آنزیست ررهنه در زمینة کشور جمعیت غالب متأسفانه

شههار است. سابقهبی آن پیچیدگی و مقیاس دامنه، وسعت و روبروست یمتنابر هایچالش با  ر

عههه هنوز و است ینبحرا مرز در یمحیطزیست هایآلودگی یههی جام شههور ررهن سههطو   در ک

شههاید کههه  ههورآن است نتوانسته تاکنون و غیره نوین هایشناسیروش مفاهیم، ادراک  بایدو

یههدا جاییاهی کشور در وان یک شرروندعنکاربردی به و محیطیزیست ررهنه صورتبه  پ

  نماید.

سههت محیط رکت شرروندان جرت حف زیست و مشابا توجه به اینکه مدیریت محیط زی

عههه و  بههال جام خههود در ق رههدات  بدون داشتن آگاهی از حقوق شرروندی و تمایل به انجام تع

گههاهی از گرایشچنین پذیرش تفاوتزیست و هممحیط یههی و آ هههای رزشههها و اهای ررهن

یههن ررهنیی شرروندان دییر امکان بههه ا سههبت  یههد ن تههدا با سههائل پذیر نیست، لذا شرروندان اب م

عههال شند تا بتوانند در مدیریت و حف  محیطآگاهی داشته با زیست توسعه پایدار مشارکت ر
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  .552: 2006، 1جنویو  داشته باشند.

شههررواین پژوهش به مطالعه و تحلیل جامعه رههوم  نههه شههناختی از مف یههی، رره ندی ررهن

سههتان شرر مالیر، نراوند و همدان و محیطی در سهشرروندی و سبک زندگی زیست اق  در ا

پردازد. با توجه به اینکه، جامعه مورد مطالعه دارای تنوع ررهنیی و قومی است و یهمدان م

یههران،  برخوردار است و لر، کرد، رارس، ترک  های قومی همچوناز گروه کههه در ا  ازآنجا

بههیش از ن شودیدر قالب شرر و شررنشینی ررمیده م دتاًتجدد و مدرنیته عم  قههرنمیدر  ههول 

سههود بارت یهاگررته شد که بارتها به کار تمام تالش شههرری  یهههاعشایری و روستایی به 

سههرعتی پ همدان نیز شرریویران شوند،  شههدهینیبشیاست که جمعیت روستایی آن با  بههه ن  ،

فههاق پجمعیت شرری تبدیل  شههد هایدگیههچیشدند. این ات نهه  ر فهه   و موا  ،سههتیزطیمحو ح

سههتندات  ده است؛برابر کر را چندهنیی و شرروندی ررررهنه شرروندی  نههه م به عنوان نمو

رههی در حاشیه جاده.. .و های پالستیکیهای ساختمانی و زبالهدر  نخالههد دمینشان  های منت

شههده ظههره به استان همدان به یک امر عادی تبدل  کههه من حههوی  صههویر بههه ن شههایند و ت ای ناخو

جههاده وروبسیار زشتی از ریختن زبا شههیه  هههندیله در حا شههرر را در   سههم  هههای  یههذر مج ره

سههازی آندر این بین ارزایش روز ارزون زباله .کندمی حههال رها ههها های پالستیکی و در عین 

سههت جههه ا بهها آن موا مههدان  سههتان ه کههه ا سههویی  .در محیط زیست از معضالتی است  یههرا از  ز

شههانیر ز، امروز به دلیل تغییکردندیروستاییانی که تا چندی پیش در روستا زندگی م  ستیاه

بههه  دانندیشرری مخود را  مههه  خههک کل و از سوی دییر سازوکار زندگی شرری در مفروم ا

 تحقیق حاضر در پی پاسخیویی به سراالت  یل است:. آنان آموزانده نشده است

نههه  رروندان در سه شررمیزان برخورداری ش -1 شههاخک رره مههدان از  نههد و ه مالیر، نراو

 حیطی چقدر است؟ک زندگی سالمت زیست مشرروندی، شرروندی ررهنیی و سب
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شههرروندی  هر یک از ابعاد ررهنه شرروندی -2 قههوق  گههاهی از ح مههاعی،   آ مههدنی، اجت

 ررهنیی  و تمایل به انجام تعردات شرروندی  و شرروندی ررهنیی  پذیرش تنوعات

نههدگی ررهنیی و گرایش سههبک ز یههزان  یههین م سههرمی در تع های ررهنیی مختلف  چه 

 ؟رندبین شرروندان دا ی درمحیطسالمت زیست

 ادبیات تحقیق
 : پیشینه پژوهش داخلی و خارجی1جدول 

 نتایج نوع پژوهش نام پژوهش محققین

دسترس و 

خواجه 

 نوری

 1398  

بررسی رابطه بین سبک 

زندگی و ررتار های 

ت محیطی شرروندان زیس

 شرر شیراز

کمی با استاده 

از راهبرد 

 پیمایش

کههه دمینتایج نشان  شههتریههها سههبکهد  کههه بی نههدگی  ن ی ز

شههت طههی دا سههت محی نههدگی  اندهتاثیر را بر ررتار زی سههبک ز

نههدگی  سههبک ز حههور،  سههالمت م نههدگی  سههبک ز مههذهبی، 

نههدگی  سههبک ز تههی و  ورزشی، سبک زندگی تفریحی رراغ

طهه بهها راب بههادی آداب  نههدگی  یهم سههبک ز قههوی و  بههت و  مث

طهه بهها راب تههی  نههدگی اینترن  یهرست رودی  مدرن  و سبک ز

 .اندهبود منفی و قوی

ه حاجی زاد

میمندی و 

 رلک الدین

 1396  

بررسی عوامل اجتماعی 

 بر مرثر ررهنیی –

 محیطیزیست ررتارهای

: موردمطالعه  مسئوالنه

  آبادخرم شرر شرروندان

کمی با استفاده 

 از راهبرد

 پیمایش

هههای بین که است آن از حاکی هایارته مههد، سههن، متغیر  درآ

گهههاهی سهههتز آ سهههبک زی سهههتفاده ازمحیطی،   نهههدگی، ا

قههانونهشههبک یههی و  سههرمایه ررهن مههاعی،  بهها های اجت گرایی 

جههود ررتارهای زیست نههاداری و طههه مع سههئوالنه راب محیطی م

عههاد  یههان اب کههه از م سههت  یههانیر آن ا سههیون ب دارد. نتایج رگر

سههالمت  گانهپنج عههد  سبک زندگی بعد سالمت محیطی و ب

سههه عههاد  مههاعی و از اب قههانوناجت عههدگانه  شههناختی  گرایی، ب

درصد از واریانس  7/45اند درمجموع توانستهگرایی قانون

 .محیطی مسئوالنه را تبیین کنندررتارهای زیست

علیزاده اقدم 

 و همکاران

 1395  

شناختی مطالعه جامعه

ان میزان آگاهی شرروند

از حقوق شرروندی و 

 کمی با استفاده

از راهبرد 

پیمایش از نوع 

گههاهی از یارته یههان آ نههادار م طههه مع حههاکی از راب های آماری 

سههت سههالمت زی محیطی حقوق شرروندی و سبک زندگی 

 است.
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 نتایج نوع پژوهش نام پژوهش محققین

ندگی تأثیر آن بر سبک ز

محیطی سالمت زیست

 موردمطالعه شرروندان 

 بریز ت

توصیفی و 

 همبستیی

همتی و 

 شبیری

 1394  

های تحلیلی بر مرلفه

ارتقای ررهنه 

 ةزیستی مطالعمحیط

 شرر شرروندان: موردی

 ازشیر

کمی با استفاده 

راهبرد  از

 پیمایش

زیستی با دهد که ررهنه محیطهای پژوهش نشان مییارته

شده، احساس کارآمدی متغیرهای امکانات و خدمات ارائه

نادار دارد و با های مثبت و معزیستی رابطهو آموزش محیط

نههش محیط هههای دا مههاعی دارای متغیر جههار اجت سههتی و هن زی

 .ر استای غیر معنادارابطه

کوهی و 

 احمدی

 1394  

شناختی مطالعه جامعه

داری و ارتباط بین دین

سبک زندگی 

محیطی زیست

 موردمطالعه زنان و 

مردان متأهل شرر 

 سنندج 

کمی با استفاده 

از راهبرد 

پیمایش از نوع 

صیفی و تو

 همبستیی

نهههدگی  سهههبک ز یهههانیین  کهههه م سهههت  شهههان داده ا تهههایج ن ن

بههمحیطی در بین جامعه آمزیست بههه  اال اری در حد متوسط 

شههان بهبوده است. همچنین نتایج رگرسیون  گام یههز ن گام  ن

سههکی گانه دینداده است که از میان ابعاد سه داری، بعد منا

عههدو بعد تجربی وارد مدل نرایی شده لههی ب مههدی از  اند و پیا

بههی و مههدل خارج عههد تجر هههر دو ب مههوع  سههت. درمج شههده ا

سههدرص 16/0اند مناسکی توانسته یههر  یههانس متغ بک د از وار

 .محیطی را تبیین کنندزندگی زیست

هنرور 

 1390  

بررسی میزان آگاهی 

شرروندان از حقوق 

شرروندی و تأثیر آن بر 

سبک زندگی سالمت 

محیطی شرروندان زیست

 تبریز

ده استفا کمی با

از راهبرد 

پیمایش از نوع 

توصیفی و 

 همبستیی

وق شرروندی، حقوق دهد که آگاهی از حقنتایج نشان می

سههالمت رره نههدگی  سههبک ز بهها  مههدنی  مههاعی و  یههی، اجت ن

سههبک زیست محیطی رابطه دارد؛ اما بین حقوق جنسیتی و 

سههت سههالمت زی نههدگی  جههود ز نههاداری و طههه مع محیطی راب

یههی نداشته است. با ارزایش آ گاهی از حقوق مدنی و ررهن

سههت سههالمت زی یههدا میزان سبک زندگی  رههزایش پ محیطی ا

نههدگی  ا کاهش حقوق اجتماعی،کند و بمی میزان سبک ز

 .یابدمحیطی کاهش میسالمت زیست

بک شرروندی ررهنیی در یک س هد کهدمیمطالعه نشان ی هاشروی نیرشی هاشرومس 
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 نتایج نوع پژوهش نام پژوهش محققین

 ویریشویل

 2019  

های نمایندگی سبک

 شرروندی در گرجستان

بهها  ترکیبی یههزان آن  تههرین م سههت. بر لههب ا بین دانشجویان گرجی غا

سهه بههال آسههط  شنا بههه دن لههی و  سههتیایی م مههیرن پر لههی  ،ن  م

مههذهبی هههای نیرش ،گرایی سههی  هههی و ارتدوک درون گرو

نههین نقش هاهشود. دادبینی میپیش ضههاد مهمچ لههی هههای مت

قههگرایی و میرن پرستی را در سبک شههرروندی  ومی و های 

ود که یک شمیهد. در این مقاله استدالل دمیان مدنی نش

شههرروندی رر نههدگی  یههی شههیوه نمای حههلتمیهن نههد راه   وا

شههد و  مههدنی با شههرروندی  گههانیی  رهها و دو سههازش در قومیت

قههومی مههایالت  کههه ت جههوامعی  نههد-بههرای  یههی دار لههی گرا  ،م

 .باشد تربمناس

 

مانوئل 

اوتاویانو و 

 همکارانش

 2019  

 ی شرروندانتوانمندساز

از  ریق سنجش ادراکی 

ی زیست محیطی و هاهداد

برداشت شرری به دنبال 

د علمی یک رویکر

 دانمشارکتی شررون

روش کمی و 

آوری داده جم 

از  ریق راهبرد 

 پیمایش

هههوا لههودگی   ،رشد جمعیت شرری به همراه غلظت باالی آ

رهها  سههی آن مههورد برر شههرروندان  سههالمتی  بههر  تأثیرات مرمی 

های مزمن رات جدی در ایجاد و تکامل بیماریدارد و خط

یههک ند. در این مقاله  راحی و کمیمختلف ایجاد  سههعه  تو

مههدل برنامه کارب شههارکتی و  شههرروند م لههم  بههر ع ردی مبتنی 

ارائه شده است. این تحوالت ضروری و  هاهاکوسیستم داد

کههی از نظر علمی برای جم  سههنجش ادرا آوری و پردازش 

شههرریهههاهاز داد حههی  ،ی  شههتی  را طههی و بردا سههت محی زی

مهه  شههرروندان  هههاهآوری دادشده است. این رویکرد ج بههه 

مههرتبهاههد داددمیامکان  شههت را از ی  حههیط و بردا بهها م ط 

مهه هاه ریق دستیا مههراه ج نههد. ی تلفن ه یههد کن آوری و تول

جههم دادهاهمجموع داد ی هههاهی شرروندان به  ور مداوم ح

شههرری  یههایی حاصل از سنسورها و مناب   قههاط جغرار را در ن

یههن داددمیند و ارزایش کمیغنی  شههده هههاههد. ا یههد  ی تول

مههی مههرا ،عل بهها ه سههورههههاهداده  شههرریی سن نههاب    ،ا و م
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 نتایج نوع پژوهش نام پژوهش محققین

سههازی حلراه بههرای توانمند لههی را  یههژه تحلی لههی و هههای تحلی

زیست محیطی و برداشتی  ،ی شرریهاهشرروندان با توصی

سهه جههرای سیا حههال ا عههین  یههد داده هاتو در  حههور ی جد م

بههرای سههمیپههذیر امکان شههرروندان  بههاط  چههه ارت ازند. اگر

یهها ،ییر اوضاعزندگی با مشکالت بزرگ مانند تغ لههودگی   آ

سههت سههتم  ،برداشت عمومی برای شرروندان دشوار ا اکوسی

سههبک  کههردن  عههال  بههرای ر هههای الزم را  تههه ابزار سههعه یار تو

سههالم نههدگی  شههارکت در  ،ترز نههدگی و م یههت ز بههود کیف بر

 آورد.تر رراهم میحلی با ثباتجرت یک محیط م

کتس جرو و 

 همکاران

 2015  

 ةدوستاناقدامات نوع

 ررتار و حیطیمزیست

 پنج در یطیمحزیست

 جران کشور

روش کمی و 

 ایمقایسه

قههدامات نوع یههق ا یههن تحق سههتاندر ا سههتة دو  و محیطیزی

فههر 8477 میان در محیطیزیست ررتارهای شههجویان از ن  دان

نههوبی کههره اسرائیل، آلمان، کانادا، کشور پنج کهها و ج  آمری

 چهههاگر که است داده نشان نتایج. گررت قرار موردبررسی

یههن شههورها ا ضهه از ک رههات یبع فههاوت ج سههتند مت یههزان  ه  م

یههت مهها جمع رههانی ، ا هههای ج یههدایی هنجار صههیالت، پ ، تح

سههتند. جمعیت دانشجویان آن ها از این نظر نسبتاً شبیه هم ه

بههین دا نههاداری  فههاوت مع نههین ت هههای همچ شههجویان در ررتار ن

سههتاننوع سههت ةدو سههت هههاینیرش و محیطیزی  محیطیزی

 .دارد وجود هاآن

گررتن بحران در در نظر   2015  ازلر

بینی عنوان پیشآینده به

کننده ررتار 

محیطی  مدارک و زیست

شواهد از یک مطالعه 

 جمعیتی 

روش کمی با 

استفاده از 

 راهبرد پیمایش

بهههه نهههده  حهههران در آی نهههده روان پیشعنب نهههی کن تهههار بی ر

محیطی را توجری از ررتار زیستمحیطی بخش قابلزیست

محیطی های زیستطه نیرانیواسند که این امر بهزرقم می

 .است

شههتر  نتایج حاکی از آن است کهکمی و ابا کنندگان ررتار مصرف  2011  تابلر شههته بی بههه گذ سههبت  ارراد ن
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 نتایج نوع پژوهش نام پژوهش محققین

استفاده از  سبز

 راهبرد پیمایش

ثههار ةبههاردر خههرب آ هههای م نههه گاز گههاه ایگلخا شههته آ . اندگ

تههایج سههیار تههأثیر از حههاکی ن یههن مههرثر ب گههاهی ا  شههیوه بههر آ

 .است ررادا مصرف

اسپارگان و 

 استریور

 2010  

کننده شرروندان مصرف

مثابه عوامل تغییر در به

شدن: مطالعه جرانی

 موردی مصرف پایدار

کمی و با 

استفاده از 

 راهبرد پیمایش

شههی شدن محیطتغییرات جرانی ونددرر زیست، با تحلیل نق

نههوکه ارراد می سههه  نههد  خهها  کن رههد را میتوانند ات تههوان ع تع

کههرد: بههر شههاهده  رههراد م حههار  بههه -1ای ا شههرروندان  عنوان 

سههت، محیط صههرفبههه -2زی سههی، عنوان م  -3کنندگان سیا

عنوان عوامل رردی و اخالقی. در این مقاله محققان برای به

صههرفبررسی  بهههنقش شرروند م یههر کننده  جههد تغی عنوان مو

بهههدر محیط صههرف را  حههدزیست، شیوه م سههی  عنوان وا اسا

کهها بهههر میتحلیل خود ب لههوژی را  قههش تکنو نههد و ن عنوان بر

های صنعتی درروند جرانی مصرف عامل ایجاد زیرساخت

سههبز، مورد تحلیل قرار داده صههرف  نههد م سههی رو اند. در برر

دهند. اره زمین را موردمطالعه قرار میروابط بین ارراد و سی

جههه می سههندگان نتی لههین درنرایت نوی کههه در او نههد  قههدم گیر

فهه حههامی ح بههال  محیطشههرروندان  سههت دن ههها و رو راهزی

بهههشیوه شههرروند  هههر  کههه  صههرفهایی هستند  کننده عنوان م

متوجه پیامدهای مصرف برای منطقه و محل خود است. به 

صههرف کههه م مههانی  شههابه ز سههتر کنشههکل م سههی در ب نده سیا

قههرار جرانی لههف  هههای مخت شههکیل بازار ههها و ت شههدن بازار

مههورمی حهه  در  یههرد ب سههیلگ رههدات و پتان قههدرت هد تع ای 

 .ودشمیکننده و کنترل او بر مصرف آغازمصرف

بهههگررته در این زمینه نشان میبررسی تحقیقات انجام کههه  شههی  مههل دهد که پژوه  ور کا

ضههر انجام یههنشههده مشابه تحقیق حا فههی  د مههل مختل نههدارد، عوا جههود  شههد و گههاهی با داری، آ

سههشرروندی، سرمایه اجتماعی و...  در را نههدگی زی یههل و تبطه با سبک ز مههورد تحل محیطی 
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شههرروندی سنجش قرارگررته است ولی هیچ شههرروندی،  یک به بررسی رابطه میان ررهنه 

تههمحیطی نپرداختهررهنیی با سبک زندگی زیست ضههر  ضههمن اند. در پژوهش حا شههده  الش 

شههرروندان تر و جام ارائه تعریفی گسترده نههدی  نههه تر و همچنین سنجش میزان پایب بههه رره

فهههشرروندی، شر یههک از مرل خههورداری های آنروندی ررهنیی و هر  یههزان بر یههین م ههها و تع

 شرروندی ررهنه  متغیر دو ةمحیطی، به بررسی رابطها از سبک زندگی سالمت زیستآن

 .ستا قرارگررته موردتوجه محیطیزیست سالمت زندگی سبک با  ییررهن شرروندی و

 چارچوب نظری پژوهش

مههاعی، ، روان1توسط آلفرد آدلر 1929در سال دگی اولین بار سبک زنمفروم  شناس اجت

سههال  جههدداً از  رههول، م یههک دوره ا پههس از  شههد و  طههر   شههمندان  1961م بههال اندی مههورد اق

رههت. خصوص جامعهبه سههائل جامعه نههشداشناسان قرار گر تههاکنون، م تههاد  هههه هف سههی از د شنا

یههاده و میزیست را در کانون تحقیقات خود قرار دمحیط بهها تب نههدهای کوشد  لههل و ررآی ین ع

شههکل بههر  نههاک آنگیری آنحاکم  سههیار خطر مههدهای ب شههان دادن پیا یههات ههها و ن بههرای ح ههها 

سههت ها، به تحلیل رابطه مستمر میان جامعه و محیطاجتماعی انسان پههردازد. زی مههه ب یههان ه در م

سههاختار و منطق دیالکت اساس برنیاه او  و 2جامعه شناسان جاییاه پیر بوردیو کههنش در یههک 

ضههای ا کههه ر سههت  سههتوار ا سههاس ا بههراین ا یههو  لههی بورد حهه  ک سههت. ب ین زمینه خاص و ویژه ا

قههی شودیممنش ارراد به رضای کنش تبدیل  واسطهبهی اجتماعی هاتیموقع . منش محل تال

شههان  اساس برو کنش  موقعیت هههدیمررم ررد از جران را ن کههه  بیترتنیابههه. د صههرف   بههرم

بههه ددهیمرراد رخ  ائقه امنش و  اساس جههر  فههاوت هاسههبک، من نههدگی مت یههن شههودیمی ز . ا

نههدیم. سبک زندگی تعیین کندیمتبدیل  هاتیاولورا به  هاضرورت ائقه است که دائماً   ک

سههاس ه چیز را ارج  و چه چیز را زیبکنشیران چیونه زندگی کنند و چ بههراین ا شههمارند.  ا ب
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سههت یب به محیطیزان و شیوه به آسر م، بمیکنیمچون آنچه خرید و مصرف  سههت  مههرثرزی ا

پههی دارد  یههی نوعبهههلذا انتخابی که کمترین مخا رات را برای جامعه در  خههاب ررهن بههه انت ی 

صههرفدند ررهنه . از همین رو است که جامعه شناسان معتقشودیمتبدیل  بههیش از  کنندهم

ابراین ارتقا ررهنیی اوست و بنایه سرم ریتأثبپذیرد، تحت  ریتأثاز جاییاه اقتصادی او  کهآن

رههراد دهدیمقرار  ریتأثرا تحت  هاآنسبک زندگی  قطعاًی ارراد شناختبومسرمایه ررهنیی  . ا

ساختار ررهنیی  ریتأثتحت ، اما در انتخاب آن کنندیمرا خودشان تعیین  شانیزندگسبک 

تههال رونیا ازجامعه هم هستند.  بههه اگر ارراد در تغییر سبک زندگی  سههیدن  سههمت ر بههه  ش و 

بهها عادت واره حف  محیط صورتنیبدپایداری حرکت کنند  زیست که در ارتبا ی متقابل 

قههرار  مههاعی  مههاعی،  ردیههگیمساختار اجت سههتم اجت قههب سی سههمت هههاکنشمتعا بههه  مههردم را  ی 

 .دهدیمحف  ساختار  بیعت جرت  منظوربه دارهدفی اهکنش

رههت ت بههی از حوزهچارچوب نظری این پژوهش از رهیا بهها ههها و مرکی مههرتبط  ظههری  بههانی ن

قههوق  3تومه 2، هابرماس1شناسانی مانند بکنظریات جامعه و کاستلز که به رابطه آگاهی از ح

یههی و ح  و تعردات شرروندی شههرروندی ررهن شههرروندی  و  سههت و فهه  محیطررهنه  زی

 اند، است.پرداخته محیطیسبک زندگی زیست

صههیف ب کنونی را جامعهآمیز، جران غرمخا رهالریش بک با  ر  ررضیه جامعه  ای تو

شههرهامی یهه   بههت توز سههت از با صههه سیا مههردم و عر خهها ر  شههتغال  کههه در آن ا نههد  یههل   ک از قب

شههغل و  ها..  بیش از مشغله رکری آنان به خیر.محیطی ومخا رات زیست مههد،  ..  .مههثالً درآ

سههتیم، ظاست. به شههاهد آن ه ضههر  صههه حا یههدی زعم وی چیزی که ما در عر عههه جد رههور جام

صههلیگریزی جز ویژگی -آگاهی، مخا ره -که در آن مخا رهاست  سههتهای ا شههده ا  اش 
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بههک 75: 1395به نقل از علیزاده اقدم و همکاران،  144: 1393ساتن،   یههه  کههالم نظر جههان   . 

جههدد ررتهکه زیان و هزینه این است شههی میهای ت یههد آن پی بههر روا نههد  تههه دار بههه رر یهها  یههرد،  گ

شههرتر بعبارت بر تههور  ه خطر ارتادن ب بههه مو عههت دارد  کههردن  بی یههران  خههودش و و سههت  بههه د

خهها رات بیشمحرکه تاریخ بدل می یههل م تههرین شود. بک معتقد است آن چیزی که در تحل

ق شرروندی شرروندان و اشاعه و انتقال این آگاهی اهمیت را دارد، دانش و آگاهی از حقو

کههردن است. چون این آگاهی است که در شناسایی ههها و در مههردم از آن مخا رات و مطل  

 این انتقال و اشاعه آگاهی و دانش بک نظر آید. ازتعریف شکل و محتوای مخا ره بکار می

مههاعی نظریه میان رابطه از مرمی جنبه احتیاط اصل هستند. مرم هاریسک سههک و اجت  هایری

یههر هایسال در اصل این دهد.می تشکیل را محیطیزیست یههابی راتظههن بههه اخ سههک ارز  و ری

کههم عقالنیت تعیین، عدم شرایط در که چرخدمی محور این بر و است واردشده مدیریت،  ح

یههران  دست خطرآررین اعمال به و باشیم محتاط کندمی خههود و دی نزنیم و حقوق شرروندی 

یههن را ضای  نکنیم، صههل ا سههت بههرآن ا سههتر تهها ا بههران هایشههکل از را ب شههدنی ج لههت ن  در دخا

بههک 216: 1381، 1 بری نماید من  ستزیمحیط طهههتمی . نظریه  یههین راب بههه تب نههد  نههه  وا رره

نههین  شهاهشرروندی و مرلف رههدات  و همچ  آگاهی و دانش از حقوق شرروندی و انجام تع

 .سبک زندگی زیست محیطی بپردازد

سههتهمچنین هابرماس در این خصوص معتقد است که رابطه ما انسان بهها زی خههود، ها  بوم 

بههال بررهابزاری، رنی و حسابی رابطه بههه دن تههر از رایانه است که همیشه در این رابطه  شههی بر ک

سههتمزیست هستیم. البته هابرماس متذکر میمحیط های شود که این رابطه ابزاری از  ریق سی

سههرم ظههام  بههر محیطایهحههامی ن یههل میداری  سههت تحم کههه زی سههت  قههد ا مههاس معت شههود. هابر

نههاب  آناین محیطد از ما نیز سرمی از شرروندان دییر و همچنین بع سههت و م لههذا  زی نههد،  دار
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سههترابطه ابزاری  پیدایی سیاست  برای حل این مشکل سههبک های زی چههون  محیطی را  هم

یههت از محیطی  که بیهای زیستمحیطی، جنبشزندگی زیست بههت و حما انیر توجه به مراق

کههه جنبشزیست  بیعی است را مرم میمحیط نههد. چرا سههتهههای دا سههزی مههراه  ر ایمحیطی ه

بههارزه جنبش بههه م جههود را  قههی مو رههادی و اخال های اجتماعی دییر عزم آن رادارند که نظم ن

جامعه بطلبند، چراکه این مبارزه منجر به توسعه حوزه عمومی در سطو  عمودی و ارقی در 

جههر خواهد شد؛ مههدنی من عههه  جههاد جام بههه ای عههه می و این خود مسیری است که  شههود. در جام

جههود دارد؛د و خردمندانه و بهزادنی امکان گفتیوی آم مههاعی و  دوراز سلطه اقتصادی و اجت

مههام شرروندان از حقوق شرروندی کامل برخوردار می ةو هم رههراد ت عههه ا یههن جام باشند. در ا

جههر می گیرند؛ود را بر عرده میمسئولیت کارهای خ مههر من بههل و این ا رههراد در مقا کههه ا شههود 

فهه  و  ی مسئول بوده و چه درمحیطتردیدهای زیست مههاعی در ح چههه اجت رههردی و  نههدگی  ز

به نقل از علیزاده اقدم  119: 1380بری،   بخش شوندداری آن رعاالنه وارد کنش رهایینیه

  .1395و همکاران، 

یههر و را مطر  میمحیطی زیست مفروم عدالت 1کاستلز عههات رق کند و معتقد است اجتما

یههرا آندهمحیطی بسیج شای زیستههای قومی علیه تبعیضاقلیت یههران اند، ز بههیش از دی ههها 

نههد. گروهدر معرض انواع آلودگی قههرار دار شههان دادهههها  نههان ن نههدگی هههای ز کههه اداره ز نههد  ا

یههت روزمره بیشتر با آنان است، اما بیشتر در معر ض پیامدهای ناخوشایند آلودگی، نزول کیف

بهها  ند؛تأسیسات عمومی و توسعه ارسارگسیخته قرار دار سههه  یههازات و که در مقای مههردان از امت

سههت عههدالت زی سههت  بهههحقوق کمتری برخوردارند. کاستلز معتقد ا رههومی محیطی،  عنوان مف

قههدرت،  مندی از حیات در تمتی صور آن است، دررراگیر که مرید ارزش برره نههاب   بههر م برا

سههت هههان و سیا تههدریجاً ا  تههه و  لههوژی قرارگرر سههخیر میثروت، تکتو نههد. بدینها را ت سههان ک
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شههتر شود. کاستلز بیان میای میمحیطی وارد مرحله تازهزیستنرضت  قههدر بی کههه هرچ نههد  ک

تههر بدانیم و بیشتر از حقوق و گرایش شههیم بر شههته با گههاهی دا یههران آ خههود و دی های ررهنیی 

نههیممی سههتلز،   توانیم امکانات تکنولوژی و محیط  بیعی خود را درک ک بههه  165: 1380کا

کههارنقل از  یههز 1395ان، علیزاده اقدم و هم سههتلز را ن یههه کا طههه تههمی . نظر یههین راب بههرای تب وان 

و سبک زندگی زیست  شرروندی ررهنیی  پذیرش تنوعات ررهنیی و گرایشات ررهنیی 

 گیرد.محیطی استفاده قرار می

 
 : مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 های تحقیقفرضیه

 های اصلیفرضیه

ز ررهنه شرروندی و سبک زندگی شرروندان ابرخورداری بین میزان  رسدیمبه نظر   1

 وجود دارد. محیطی رابطهسالمت زیست

سههالمت  رسدبه نظر می  2 نههدگی  سههبک ز شههرروندان و  یههی  شههرروندی ررهن یههزان  بههین م

 .محیطی رابطه وجود داردزیست
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 ی فرعیهاهیفرض

نههدگی به نظر می -1 سههبک ز خههود و  شههرروندی  قههوق  شههرروندان از ح گههاهی  بههین آ رسد 

 طه وجود دارد.محیطی رابسالمت زیست

شههرروندان و به نظر می -2 سههایر  بههال  رسد بین تمایل شرروندان به انجام تعردات خود در ق

 محیطی رابطه وجود دارد.سبک زندگی سالمت زیست

سههالمت یزان پذیرش تنوع ررهرسد بین مبه نظر می -3 نههدگی  سههبک ز نیی پاسخیویان و 

 د.ها رابطه وجود دارمحیطی آنزیست

ظههر می -4 بههینبههه ن سههد  سههالمت گرایش ر نههدگی  سههبک ز شههرروندان و  یههی  هههای ررهن

 ها رابطه وجود دارد.محیطی آنزیست

سههتبه نظر می -5 سههالمت زی شههررهای رسد میزان میانیین سبک زندگی  بههین  محیطی در 

 همدان، نراوند و مالیر  متفاوت است.  استان همدانمختلف 

 شناسیروش

صههیفی و با استفاده از راه در این تحقیق، از روش کمی کههاربردی، تو برد پیمایش از نوع 

سههاکن در  70 تا 18است. جامعه آماری این تحقیق شرروندان  شدهاستفاده و همبستیی ساله 

فههوس و ن  بوده است؛  بق سرشمالیر، نراوند و همدا  همدانسه شرر استان  سههکنماری ن  م

سههتفاده از نفر بوده و حجم نم 574477 مطالعه مورد ، تعداد کل ارراد جامعه 1395  بهها ا نههه  و

بههر  آمدهدستبه آزمونشیپکمی با توجه به واریانس که از  ریق  ررمول کوکران است، برا

شهههگیهای نمونهاز روشنفر انتخاب شدند. در این پژوهش  660با  لهههری خو ای ای چندمرح

چهههبرای پیدا کردن خیابان  صههلی و کو سهههههاههها و بلوکحوزه -ها هههای ا یههت، برا اس   و در نرا

جههه مد. خواهد آها نظرسنجی به عمل گیری تصادری، ارراد نمونه انتخاب و از آننمونه بهها تو

یههت  انعنوبهتصادری تعدادی از ارراد  صورتبهمنا ق شرری  تیجمعبه تعداد نمونه و  جمع
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بههبرای گردآوری داده. دیگردنمونه از محالت مختلف از هر سه شرر انتخاب  یههر ها  رای متغ

شههنامه   وابسته سبک طههی از پرس سههت محی یههت EAI 1زندگی سالمت زی نههت و دوک و  2میلفو

شههنامه سههتقل از پرس هههای م سههاخته استفادهبههرای متغیر قههق  خههود مح سههتا ی  سههنجش  شههده ا

کههرتپرسشنامه بر ا سراالت سههمتی از  5  ساس  یف لی کههب از 5 -1ق سههت و مر بههوده ا   74 

پههس از  .اندکردهن آن اقدام به پر کرد نامیب صورتبهکه پاسخیویان  سرال یههق  در این تحق

یههاس  35 ةتکمیل پرسشنامه در یک نمون بههاخ مق فههای کرون ضههریب آل نفری اقدام به احتساب 

سههت. مجدداً محاسبه  ی نامناسب حذف وهاهپرسشنامه گردیده است و گوی صورت گررته ا

تههه سههخیویان یار سههاس بههرهای پا سههتنبا ی  ا صههیفی و ا مههار تو بهها آ رههزاررمنی از ریکارگبهههو   ا

spss22 هایی چون: رگرسیون، ضریب پیرسون، آزمون تحلیل واریانس و با استفاده از آماره

تههه لیوتحلهیتجزمورد  ریمس لیتحل  و F   ررهکی نههین قرارگرر سههت. همچ بههل از ررای ا نههد ق

 –ف کلموگروآزمون  لهیوسبهی اصلی تحقیق رهایمتغتحلیل استنبا ی وضعیت نرمال بودن 

 است. شدهیبررس  k- Sاسمیرنف  

یههانس در  سههاب وار بهها احت مههی و  حجم نمونه این پژوهش با استفاده از ررمول کوکران ک

نههان ،%5 سط  دقت یههانس 95 سط  ا می عههدادبههه  66/0% و وار فههر 660 ت یههده محا ن سههبه گرد

 .است

 

سههت از: بههارت ا یههز ع یههق ن نههدگی  میزان آلفای کرونباخ هریک از متغیرهای تحق سههبک ز

یههی  79/0، ررهنه شرروندی برابر با 76/0محیطی برابر با تسالمت زیس شههرروندی ررهن و 
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شههنامه  ؛ارزیابی شده است 70/0برابر با  نههی پرس بههات درو یههایی و ث که بیانیر مقدار مطلوب پا

  است.

 رهایمتغتعاریف مفهومی و عملیاتی 

 محیطیسبک سالمت زیست

  وربهههیی است که اکتورهارعوامل و  رندهیدربرگمحیطی سبک زندگی سالمت زیست

ضههوع  رندهیدربرگاست و آن  رگذاریتأث هاانسانبالقوه بر روی سالمت محیط و  سههری مو یک

بهه یههت  تههرل جمع سههت کن نههدگی، سیا سههبک ز فهه  محیطبا دامنه وسی  از قبیل  سههت، رای ح زی

یههرات  هههوا، تغی یههت  هههواآبکیف سههالمتی آب، و عههه،  عههی وهاراج سههت.. .ی  بی نههواک و   ا

سههت 346: 0092، 1همکاران سههالمت زی لههه . ابعاد سنجش سبک زندگی  یههن مقا محیطی در ا

صههی 10از کنترل رشد جمعیت  اندعبارت ظههت شخ بههر  8  گویه ، ررتار حفا سههلط  یههه ، ت گو

سههتدهایتردگویه ،  4  زیستو تحول محیط، تغییر گویه  8  زیستمحیط  5  محیطیی زی

کههه شدهررتهگگویه   5زیست  محیطگویه ، استفاده انسان از  سههت  یههه و در  40شههامل  ا گو

سههنجش ریگاندازه مورد 5-1 مقیاس  یف لیکرت در دامنه تهههی و  سههت   قرارگرر یههزاده ا عل

  .86: 1395، همکاراناقدم و 

 فرهنگ شهروندی

عههد و ررتارها باورها، ها،نیرش ها،ارزش از ایمجموعه شرروندی نهرره شههترک قوا  م

سههاس که تسا بنیادینی لههق اح عههه بههه تع جههود بههه رههرد در را جام تههرام و آورده و یههرا  بههه اح  م

جههاد ررد در را شرروندی وظایف و حقوق شناسی رسمیت به و مشترک تههی و می ای نههد  هم ک

گههاهی از   . در این پژوهش162: 1393احمدی،  فههه آ سههاس دو مرل بههر ا شههرروندی  نههه  رره

شههرروندی  گویه  و تمایل به انجام ت 17  شرروندیحقوق  رههدات  یهه 6ع سههنجش گو ه  مورد

 
1. Nowak & et al 
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کههه  قرارگررته است. آگاهی از حقوق شرروندی: حقوق شرروندی عبارت است از حقوقی 

بهها گذار برای اتباع کشور به رسمیت شناخته و خود آن را در متن اجتماع قانون بههاط  و در ارت

یههت می بههه حاکم لههت  بههارت مصال  عمومی جامعه و حاکمیت سیاسی دو بههه ع سههد.  تههر شنا بر

اش دارا است و آن را در متن اجتماع و در ارتباط د در زندگی اجتماعیحقوقی است که رر

صههغری،   کندبا سرنوشت جامعه و ارراد دییر اعمال می قههدم و 1390ا یههزاده ا قههل از عل بههه ن ؛ 

سههط87: 1395 همکاران، سههه  شههرروندی در  قههوق  شههرروندی  . در این پژوهش ح قههوق    ح

 عه قرارگررته است. حقوق ررهنیی موردمطالمدنی، حقوق اجتماعی و 

 شهروندی فرهنگی

کههه شرروندی یههی یهههاتفاوت بههر ررهنیی مفرومی است  مههت و ررهن یههن شههمردن غنی  ا

شههته احترام نیز یلّم برتر یهنجارها به کهاین نماید ضمنمی تأکید هاتفاوت  از شههود.می گذا

یههی شههرروند تردید. عنوانبه نه شوندررصت تلقّی می یک عنوانبه هاتفاوت منظر، این  ررهن

یههد ررهنه گیریشکل در تعارض و تضاد نقش بر شههکال و جد سههی ا یههد سیا یههد جد  دارد تأک

خهه . 57: 1391  قلتاش، بههه دو ب پههذیرش برای سنجش برتر مفروم شرروندی ررهنیی آن  ش 

 شده است. گویه  تقسیم 5ررهنیی   هایگویه  و میزان گرایش 6تنوعات ررهنیی 

 رهایمتغی( اسازهاعتبار ) یعاملو گزارش تحلیل : آلفای کرونباخ 2 ولجد

 احتمال معناداری بارتلت KMO مقدار آلفا هاهتعداد گوی رهایمتغ

 - - - 72/0 5 محیطیتهدید زیست

حهههههول  یهههههر و ت تغی

 محیطیزیست

4 69/0 - - - 

 - - - 80/0 8 رفتار حفاظت شخصی

 - - - 81/0 8 زیستتسلط بر محیط

 - - - 70/0 5 ستزیاستفاده از محیط
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ی هااستیسحمایت از 

 کنترل جمعیت

10 86/0 - - - 

سههالمت  نههدگی  سبک ز

 محیطیزیست

40 76/0 719/0 82/7726 000/0 

قههههو   گههههاهی از ح آ

 شهروندی

17 86/0 - - - 

تمایل به انجام تعهدات 

 شهروندی

6 73/0 - - - 

 000/0 22/3950 726/0 79/0 23 فرهنگ شهروندی

عههههات  پهههه یرش تنو

 فرهنگی

6 71/0 - - - 

 - - - 69/0 5 ی فرهنگیهاشیگرا

 000/0 146/582 590/0 70/0 11 شهروندی فرهنگی

یههانیر  شدهانیب 2میزان آلفای کرونباخ هریک از متغیرهای تحقیق در جدول  کههه ب است 

شههرروندی ی هاسازه به دلیل استفاده از مقدار مطلوب پایایی و ثبات درونی پرسشنامه است.

یههل گزارش  محیطیو سبک زندگی سالمت زیست وندیرررهنه شر، هنییرر  یعههاملتحل

یههر  1ی  نیز در جدول اسازهاعتبار   جههدول ز بههه  جههه  بهها تو سههت.  برای هر سه سازه نیز آمده ا

سههالمت  KMOمقدار آزمون  شودیمکه مشاهده  ور همان نههدگی  سههبک ز شههاخک  بههرای 

شههررونمحیطی، شرروندی زیست نههه  بهها ررهنیی و رره بههر   726/0و  590/0 ،719/0دی برا

نههین باشندیمبه تعدادی عامل زیر بنایی و بنیادی  لیتقلقابلی تحقیق هادادهپس  است . همچ

سههط   شههاخک در  طههای نتیجه آزمون بارتلت هر سه  چههکخ نهه 01/0از  ترکو سههت  داریمع ا

شههان  ؛ستینو واحد  س همانی، ماتریهاهکه ماتریس همبستیی بین گوی دهدیمنشان  نتایج ن

 دارد. هاهاز اعتبار این ساز

 هاتجزیه و تحلیل یافته
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 تحلیل توصیفی

ی جمعیت شناختی همچون سن، جنس، وضعیت تأهل رهایمتغ نیترمرمدر این پژوهش 

 .شودیممشاهده  3که نتایج در جدول شماره  شدهگررتهی در نظر انهیزمی رهایمتغ عنوانبه

 (یانهیزمی رهایمتغ) یناختشی جمعیت هایژگیو:  3جدول 

 درصد 1/51مرد:  درصد 9/48زن:  جنس

 سن
 28تا  – 24درصد ارراد  4/16بیشترین: 

 سال

 65- 70درصد ارراد  8/6 ینکمتر

 سال

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

 روندی فرهنگی و فرهنگ شهروندی محیطی، شهی آماری سبک زندگی زیستهاشاخص :4جدول 

 بیشترین کمترین واریانس انحراف معیار میانیین تعداد هاشاخک

سههههالمت  نههههدگی  سههههبک ز

 محیطیزیست
660 50/115 73/12 23/162 82 159 

 112 43 04/79 89/8 34/70 660 ررهنه شرروندی

 50 19 48/24 94/8 66/34 660 شرروندی ررهنیی

شهها رههوق،  مههاری خکجدول  هههایمتغهای آ سههتر سههالمت زی نههدگی  سههبک ز محیطی، ی 

شههان می یههی را ن نههدگی ررهنه شرروندی و شرروندی ررهن سههبک ز یههر  یههانیین متغ هههد، م د

جههود بههه توجه با، 50/115 محیطی برابر بازیست نههدگی  نجشسهه بههرای یهههگو 40 و سههبک ز

 ، 200 حههداکثر و 40 حههداقل  5 تا 1 از گویه هر به امتیازها  یف احتساب با محیطیزیست

سههت متغیر برای امتیاز 120 معادل 3 امتیاز نههدگی زی شههانیر محیطیسههبک ز یههزان ن سههط م  متو

سههه  سههاکن شرروندان برای 50/115 معادلآمده دستبه امتیاز بنابراین است آماری یههن  در ا

سههت هاآنبرخورداری  معنای به شرر، مههی  حههد در محیطیاز سبک زندگی زی تر از یینپههاک

سههبک . است متوسط ضههعیت  سههط و سههط  متو یههز  حههداکثر ن  از تفاضل بین مقادیر حداقل و 
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نههین یممحیطی شرروندان مشاهده زندگی سالمت زیست یههانیین شههود . همچ بههه م جههه  بهها تو

یههر سههنجش بههرای یهگو 23 وجود به توجه با و  34/70  متغیر ررهنه شرروندی یههن متغ  بهها ا

عههادل 3 امتیاز ، 115 حداکثر و 23 حداقل  5 تا 1 از گویه هر به امتیازها  یف احتساب  69 م

سههط میزان نشانیر ررهنه شرروندی متغیر برای امتیاز مههاری متو سههت آ مههود  ا عههان ن یههد ا  با

بههه شرروندان موردبررسی از ررهنه شرروندی در سط  خوبی برخوردار ه جههه  بهها تو ستند. 

 بههرای یهگو 11 وجود به توجه بااست و  66/34میانیین متغیر شرروندی ررهنیی که برابر با 

یههه هههر بههه امتیازها  یف احتساب با شرروندی ررهنیی سنجش  و 11 حههداقل  5 تهها 1 از گو

یههزان نشانیر شرروندی ررهنیی متغیر برای امتیاز 33 معادل 3 امتیاز ، 55 حداکثر سههط م  متو

بههاال  است آماری بههه  سههطی و رو  حههد متو یههی در  شههرروندی ررهن شههرروندان از  فههت  یههد گ با

 ردارند.برخو

 آزمون فرضیات تحقیق

یههر از  سههه متغ هههر  ضههیات،   شههدهاستفادهسههازه    شههاخکبا توجه به اینکه برای بررسی رر

نههدبودهبه توزی  نرمال نزدیک  هادادهلذا  اندبودهی اراصلهاست و در سط  سنجش  بههرای ا  .

مههوگروف  رهایمتغا مینان بیشتر از نرمال بودن  مههون کول سههاب آز بههه احت سههمیرنف  –اقدام  ا

یهه   –مقدار آزمون کولموگروف شده است.  بهها توز نههه  یهه  نمو طههابق توز بههرای ت سههمیرونف  ا

 نرمال بوده است. موردنظری رهایمتغدار بوده است بنابراین توزی  نظری غیر معنی

 ی اصلی تحقیقرهایمتغیرسون بین : ضریب همبستگی پ5جدول 

شدت  متغیر وابسته متغیر مستقل

 رابطه

سط  

 معناداری

وع ن

 آزمون

نتیجه 

 آزمون

 نوع رابطه

ررهنه 

 شرروندی

سبک زندگی 

سالمت 

 محیطیزیست

 مستقیم تأیید پیرسون 000/0 26/0
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شرروندی 

 ررهنیی

سبک زندگی 

سالمت 

 محیطیزیست

 مستقیم تأیید 000/0 31/0

 

شههرروندی،   قیتحقی اصلی رهایمتغمیزان و شدت رابطه میان  5 ل شمارهجدو نههه  رره

سههتشههرروندی  سههالمت زی نههدگی  سههبک ز یههی و  شههان   محیطیررهن هههدیمرا ن یههزان د . م

سههط   بهها  طههی  سههت محی سههالمت زی نههدگی  سههبک ز شههرروندی و  نههه  بههین رره سههتیی  همب

شههان 0/ 26 رابطهشدت  و 000/0داری معنی نههادار دهندهن طههه مع سههت.  راب یههر ا بهها بههین دو متغ

یهها پای خههورداری و  یههزان بر شههرروندان، م شههرروندی  نههدی آنارزایش ررهنه  سههبکب بههه   ههها 

یههی و محیطی نیز ارزایش میزندگی سالمت زیست شههرروندی ررهن سههتیی  یههزان همب یابد. م

سههت سههالمت زی نههدگی  نههیسههبک ز سههط  مع بهها  طههه 000/0 داریمحیطی  شههدت راب  31/0 و 

حهها  دهنده همبستیی منشان ّههر ازل یههن دو متغی سههتیی ا ثبت و مستقیم بین دو متغیر است. همب

 ت. دار اسآماری معنی

ی فرهنگ شهروندی و شهروندی فرهنگی با سبک هامؤلفهضریب همبستگی پیرسون بین  :6جدول 

 محیطیزندگی سالمت زیست

 متغیر وابسته متغیر مستقل
شدت 

 رابطه

سط  

 معناداری
 نوع آزمون

نتیجه 

 آزمون
 ع رابطهنو

آگاهی از حقوق 

 شرروندی

سبک زندگی 

 زیستمحیط
24/0 000/0 

 پیرسون

 تقیممس تأیید

تمایل به انجام 

 تعردات شرروندی

سبک زندگی 

 زیستمحیط
 مستقیم تأیید 000/0 14/0

 مستقیم تأیید 000/0 41/0سبک زندگی  پذیرش تنوع ررهنیی
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 زیستمحیط

 های ررهنییگرایش
سبک زندگی 

 یستزمحیط
 مستقیم تأیید 001/0 21/0

ی هامرلفهو  اندشده دییتأحقیق نیز ی ررعی تهاهیررضتمامی  6 با توجه به جدول شماره

هر دو متغیر اصلی  ررهنه شرروندی و شرروندی ررهنیی  با سبک زندگی سالمت 

، هامرلفهمحیطی رابطه مستقیم دارند. به عبارتی با باال ررتن میزان هر یک از زیست

ی زندگ و شودیممحیطی بیشتر برخورداری شرروندان از سبک زندگی سالمت زیست

. کندیممحیطی بیشتر مطابقت ی سبک زندگی سالمت زیستهامرلفهبا شرایط و  هاآن

ررتار نوع بشر با  بیعت ا راف خود  ةنحوبه  درواق محیطی سبک زندگی سالمت زیست

بته این هم نیاز به داشتن آگاهی شرروندان از حقوق  . ال2004، 1اسچولزشود  یممربوط 

بدون آگاهی شرروندان از اینکه مسئله  چراکهدارد. شرروندی و شرروندی ررهنیی خود 

حقی از حقوق شرروندی تمام شرروندان در یک جامعه  عنوانبهزیست سالم داشتن محیط

شود. یمندان رعایت محیطی در بین شرروتوان امیدوار بود که سبک سالمت زیستینم

یت و یری مدیرگشکلمحیطی شرروندان نقش مرمی در آگاهی و تفکر زیست

  .2008، 2اندرودارد  زیست ی محیطدهسازمان

ضهه سههت 5ی هاهیرر سههالمت زی نههدگی  سههبک ز یههزان  فههاوت م بههین کههه ت محیطی را در 

 هیررضن این . برای تحلیل و آزمودهدیمی قرار موردبررسشرروندان سه شرر استان همدان 

جههداول   آنووا  برره برده شده است.  ررهک  یا تحلیل واریانس یFاز آزمون   تههایج در   6ن

 .شودیممشاهده 

 

 
1. Schulz 

2. Androw 
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 محیطی و هر سه گروهی متغیر سبک زندگی زیستهاداده: مقادیر توصیفی 7جدول 

 حداقل حداکثر

 %95راصله ا مینان 
خطای 

 استاندارد

انحراف 

 معیار
 تعداد میانیین

بک زندگی س

 برحسبمحیطی زیست

 کران پایین کران باال شرر   گروهسه 

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

 نراوند

 کل

سههتان محیطی مقادیر توصیفی سبک زندگی زیست 7جدول شماره  شههرر ا سههه  را در بین 

شههرر دهدیممالیر، نراوند و همدان  نشان   همدان نههدگی از آن  سههبک ز . بیشترین میانیین 

   است.405/110  و مالیر  117/ 514  نراوند بعدازآن  و 605/118همدان  

ی استان همدان شهرهامحیطی و ول تحلیل واریانس سبک زندگی سالمت زیست: جد8جدول 

 )آزمون فیشر(

سط  

 معناداری
F 

میانیین 

 مجذورات

درجه 

 آزادی
 مقادیر 

000/0 188/29 206/4362 

453/149 

2 

657 

659 

412/8724 

6/98190 

106915 

 تغییرات بین گروهی

 یگروهدرونتغییرات 

 کل

مههاناست.  مشاهدهقابل 8 ر در جدولهمچنین نتایج آزمون ریش بهها   وره سههت  کههه هویدا

بههر  Fتوجه به میزان  نههاداری  188/29بهها که برا سههط  مع چههک کهههآنو  شههان 01/0تر از کو  ن

سههت دهدیم سههالمت زی نههدگی  سههبک ز بههین که تفاوت میانیین میزان  ی شههررهامحیطی در 

 دار است. استان همدان معنی

 آزمون رگرسیون



 

 

 

 

  ۸9  ...وضعیت شهروندی فرهنگی و رابطه شناختیتحلیل جامعه
 

نههدیم نشان را رگرسیون اصلی نتایج زیر جدول یههین  کهههنیا بههرای .ده یههانس تب یههزان وار م

سههبک ز یههر  سههتشههده متغ سههالمت زی سههطنههدگی  هههای محیطی تو سههتقل متغیر نههه   م رره

سههت. شههدهاستفاده نتایج این شرروندی و شرروندی ررهنیی  سنجیده شود از بههه  ا ّههه  بهها توج

کههه  یههی هاشههاخکاین شههرروندی ررهن شههرروندی و  نههه  سههبی رره فهههدو  برح یههن  مرل در ا

قههط از  فهههتحقیق ساخته شدند در تحلیل رگرسیونی ر هههایمتغی هامرل لههه  یر صههلی وارد معاد ا

ثههر  اندشدهرگرسیونی  سههیر ا کههدامو بعد در تحلیل م هههایمتغاز  هر یههد  شههدهمحاسبه ر سههت. با ا

  .Stip wise  است شدهاستفاده گامبهگامکرد که از رگرسیون به شیوه  خا رنشان

ضریب همبستگی چندگانه( توسط متغیرهای ) محیطیمیزان سبک زندگی سالمت زیست :9جدول 

 مستقل

 متغیرها مدل
ضریب همبستیی 

 چندگانه

ضریب تعیین 

  2R  چندگانه

 2R  

 شدهتعدیل
 داریسط  معنی

 000/0 171/0 172/0 415/0 پذیرش تنوعات ررهنیی 1

2 
تمایل ، پذیرش تنوعات ررهنیی

 شرروندی به انجام تعردات
509/0 259/0 256/0 000/0 

3 

تمایل ، پذیرش تنوعات ررهنیی

رههدا جههام تع شههرروندیبههه ان ، ت 

 های ررهنییگرایش

539/0 291/0 287/0 000/0 

4 

تمایل ، پذیرش تنوعات ررهنیی

شههرروندی رههدات  جههام تع ، بههه ان

آگاهی از ، های ررهنییگرایش

 حقوق شرروندی

554/0 307/0 303/0 000/0 

شههدهمجموع متغیرهای  9ا جدول شماره مطابق ب مههدل   وارد سههیونی  مههدل رگر بهها 4در    

مههدییر  سههت 3/30ه نههدگی زی سههبک ز یههرات  یهها تغی یههانس و  صههد از وار یههین  محیطی رادر تب

مههدل  7/69بنابراین مابقی این تغییرات   ؛کنندمی خههارج از  هههای  تههأثیر متغیر حههت  صههد  ت در
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 01/0تر از در سط  خطای کوچک 596/72 با توجه به مقدار آزمون تحلیل واریانس است.

کههب از توان نتیجه گررت که مدل رگمعنادار است، می سههتقل و  4رسیونی تحقیق مر یههر م متغ

یههر  محیطی  مدل خوبی بوده ویک متغیر وابسته  سبک زندگی زیست یههل  این چرار متغ تما

یههی، گرای عههات ررهن پههذیرش تنو شههرروندی،  قههوق  گههاهی از ح هههای شبه انجام تعردات، آ

سههت ررهنیی  سههالمت زی نههدگی  سههبک ز خههورداری از  یههزان بر یههرات م  محیطی راقادرند تغی

سههیونی مدل 9در جدول  .به جامعه است یمتعمآمده قابلدستنتایج بهتبیین کنند و  های رگر

 محیطی آمده است.مختلف برای متغیر سبک زندگی زیست

محیطی سبک زندگی سالمت زیستهای رگرسیون چند متغیره برای : ضرایب مدل10جدول 

 یرهامتغ برحسب

 متغیرهای مستقل مدل
ضرایب 

 دیراستاندارغ

ضرایب 

 استانداردشده
 دارییمعنسط   Tآزمون 

 عدد ثابت 1

 پذیرش تنوعات ررهنیی

990/95 

255/1 

- 

415/0 

593/55 

711/11 

000/0 

000/0 

 عدد ثابت 2

 پذیرش تنوعات ررهنیی

 وندیتمایل به انجام تعردات شرر

037/86 

159/1 

981/0 

- 

383/0 

295/0 

172/43 

345/11 

740/8 

000/0 

000/0 

000/0 

 عدد ثابت 3

 پذیرش تنوعات ررهنیی

 تمایل به انجام تعردات شرروندی

 های ررهنییگرایش

852/74 

068/1 

038/1 

610/0 

- 

353/0 

312/0 

181/0 

376/26 

535/10 

398/9 

428/5 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

 ثابت عدد 4

 پذیرش تنوعات ررهنیی

 تمایل به انجام تعردات شرروندی

 های ررهنییگرایش

 ی از حقوق ررهنییآگاه

559/76 

195/1 

211/1 

537/0 

153/0 

- 

395/0 

364/0 

160/0 

148/0 

963/26 

354/11 

316/10 

772/4 

965/3 

00/0 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 
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هههد. یمن نتایج مربوط به آزمون هم خطی را نشا 11جدول  مههاند سههت   وره کههه هویدا

، استر تحلیل زیاد و نزدیک به یک یرهای مستقل واردشده دمتغمقدار تولرانس در تمامی 

سههایر متغبنابراین میزان هم خطی پایین و  طههی از  تههابعی خ سههتقل  هههای م سههتقل متغیر هههای م یر

سههت. خههوردار نی بههاالیی بر تههورم  سههیون از  شههواهد  نیستند. پس خطای استاندارد ضرایب رگر

عههدد است که راصله ز 320/1دهد که حداکثر مقدار تورم واریانس برابر با یمنشان  یادی با 

بههین یمین از  ریق این شاخک نیز ؛ بنابرادارد 2 طههی  هههم خ پههایین  یههزان  هههای متغتوان به م یر

عههداد  مستقل تحقیق پی برد. شههاهدات و ت شههده در متغهمچنین با توجه به تعداد م هههای وارد یر

بهها  مقدار آماره دوربین واتسون  رگرسیونی، معادله بههر  سههت  53/1استقالل خطاها  برا شههده ا

جههود یماندهباقاست بین  5/2تا  5/1با توجه به اینکه بین دو مقدار  که سههتیی و مههدل همب های 

 ها مستقل هستند.یماندهباقنداشته است و 

 یرهای مستقلمتغ: میزان هم خطی 11جدول 

 (VIF) عامل تورم واریانس تولرانس متغیرهای مستقل

 146/1 872/0 پ یرش تنوعات فرهنگی

 185/1 844/0 دات شهروندیتمایل به انجام تعه

 062/1 942/0 های فرهنگیگرایش

 320/1 758/0 آگاهی از حقو  شهروندی

 تحلیل مسیر

یهه شدهمشخک  Enter  رهیمتغبا توجّه به آزمون رگرسیون چند  نههه است که متغ ر رره

سههتشررون سههالمت زی نههدگی  سههبک ز بههر  سههتقیم  تههأثیر م یههی  محیطی دی و شرروندی ررهن

 برحسبی ررهنه شرروندی و شرروندی ررهنیی هاشاخکبا توجّه به اینکه  اما اند؛داشته

بههه روش  مرلفهدو  سههیونی  مههانهمدر این تحقیق ساخته شدند در تحلیل رگر سههیم  ز بههرای تر
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احتساب شده  هاشاخکجداگانه عالوه بر خود   وربه هامرلفهاین  ریتأثنمودار تحلیل مسیر 

پذیرش   یررهنیی شرروندی هامرلفهگردیده که  خکمشاست. نتایج آزمون تحلیل مسیر 

نههین 16/0های ررهنیی با مقدار بتای و گرایش 39/0تنوعات ررهنیی با مقدار بتای    و همچ

گههاهی  ةمرلفو  36/0 ب بتایی ررهنه شرروندی  تمایل به انجام تعردات با ضریهامرلفه آ

تههای  از قههدار ب بهه  وربههه  14/0حقوق شرروندی با م سههتقیم  نههدگی م سههبک ز سههته  یههر واب ر متغ

بههر اندداشتهمحیطی تأثیر زیست عههالوه  شههرروندی  رههدات  جههام تع بههه ان . همچنین متغیر تمایل 

یههز  میرمستقیغتأثیر مستقیم، دارای اثر  شههرروندی ن قههوق  گههاهی از ح سههت. از  ریق متغیر آ ه

یههر گرایش نههین متغ تههأثیر همچ یههز دارای  شههرروندی ن قههوق  گههاهی از ح یههی و آ هههای ررهن

سههت میرمستقیغ محیطی از  ریق مرلفه پذیرش تنوعات ررهنیی بر سبک زندگی سالمت زی

سههیونی  R2هستند. همچنین با توجه به مقدار  مههدل رگر کههه در  شههده    مقدار واریانس تبیین 

طهها  ، باست 30/0برابر با  زمانهم یههت خ یههزان کم کههه م کههرد  یههان  بهها eاید ب بههر  کههه  70/0  برا

 نیاند؛ بنابرانکردهی متقدم آن را تبیین رهایمتغانس متغیر است که میزانی از واری دهندهنشان

 است معتقد تومه ژرژ است. 70/0با   بر سبک زندگی برابر eی خارج از مدل  رهایمتغتأثیر 

 بهها است. جامعه ارراد عملکرد کنندههدایت ررهنه و هستند تعامل در باهم جامعه و ررهنه

نههه اما داد تغییر را دممر ررتار توانمی ررهنه، تغییر قههط رره مههل یههک ر  و واژه یههک یهها عا

 عاداتی است آداب و عادات از متشکل ررهنه است. ایگسترده دنیای بلکه نیست، عبارت

بنابراین  ؛ 15: 1380تومه،   کنندمی رررتا هاآن مطابق مردم و اندگررتهشکل زمان  ی در که

فهه  محیطپدیده شرروندی نیز باید با بعد ررهنیی قری رههت ح سههت و ن باشد تا بتوان در ج زی

سههت سههالمت زی نههدگی  سههبک ز بههه  نههدی  عهههپایب قههق جام نههین تح بههدون محیطی و همچ ای 

 قدمی برداشت. های قومی و ررهنییتبعیض
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 : نمودار تحلیل مسیر2شکل 

 محیطی(سبک زندگی سالمت زیستوابسته )ثر کل متغیرهای مستقل بر متغیر : ا12جدول 

 یرمستقیمغاثر  ستقیماثر م متغیر

 39/0*32/0 14/0 آگاهی از حقوق شرروندی

 - 39/0 پذیرش تنوعات ررهنیی

 39/0* 19/0 16/0 های ررهنییگرایش

 14/0* 38/0 36/0 تمایل به انجام تعردات شرروندی

 گیری نتیجه

نههده هاییماریشیوع ب لههف و بحرانناشی از آالی نههاگون محیطهای مخت سههتی هههای گو زی

یههده رمله از بین ررتن تنوع زیستی و انقراض گونهازج  یههزهای مختلف گیاهی و جانوری، پد

پههایینگردها،  وب شدن یخ رههتن های قطبی در اثر گرم شدن تدریجی کره زمین،   سههاالنه ر

یههر، محیطیزیستمعضل  هاده و زیرزمینی هایآب سط  یههده دی سههان  زای نههدگی ان سههبک ز
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مههروزه کره همه امروزی است که چههار را ینز سههایش د یههب می و رر نههد.تخر  کههه وریبه ک

شههر آینده حتی و قرارگررته نابودی معرض در بشر تمدنی دستاوردهای و حیات تداوم  بهها را ب

بههرو ابرام سههت کههرده رو یههن .ا یههرات، ا نههد تغی نههه برآی هههای و هازمی صههادی، نیاز مههاعی اقت  و اجت

عههی معلو گستره در و رودمی شمار به محیط در جوام  ررهنیی سههتی و  بی یههز زی مههاً ن  بههر عمو

تههاکنون23: 1388کاویانی راد،   شودمی تأکید  بیعی کالبدی و ابعاد کههرد  .  شههی روی  پژوه

مههی هایپارادایم بر مبتنی عمدتاً محیطیزیست هایبحران رر  برای کارررتهبه بههات عل  1گرااث

ظههر در ضههرورت بهها کههه هستند نههه گههررتن ن سههتاهم رره سههتند. را یههن نی سههت حههالی در ا  کههه ا

سههت هههایتالش یههد محیطیزی سههت با شههند 2گههرا بومزی ههها، ههها،ارزش بههر و با گههاهی باور  آ

 ةریش که است این واقعیت  .80: 1390رروتن کیا،  و  نوا  باشند استوار مردم محیطیزیست

سههیر و نیاه در باید را حاضر زمان در محیطیزیست هایبحران اصلی مههاعی تف یههی اجت  ررهن

یههد پایداری در جدید دیدگاه روازاین کرد، جستجو  بیعی زیستطمحی از بشر  بههر عههالوه با

مههاعی ابعاد و انسان متوجه رنی، عوامل هههای ررهنیی و اجت یههز ررتار شههد او ن مههاد،  با قههق دا  مح

مههورد محیط . از زمانی که نیرانی د1380 شههد در  سههت بهر حال ر مههاعی زی سههئله اجت لههه م منز

کههه در جامعه هایشده است، از حوزهتبدیل سههی محیطپژوهشی  بههه شنا عههات را  سههتی مطال زی

سههتاند، مطالعه نیرش و ارزشخود اختصاص داده هههای زی محیطی و های شرروندان، ررتار

نههار شناسمحیطی است. از دیدگاه جامعهسبک زندگی سالمت زیست عههه ک عههت و جام ان  بی

بههر رو تالش آنگررت. ازاینها را جدا از هم در نظر توان آندرک هستند و نمیهم قابل ها 

نههدگی این است تا عوامل مرثر بر گرایش انسان در حف  محیط زیست و پایبندی به سبک ز

سههالسالمت زیست مت محیطی را شناسایی کنند. از عوامل مرم و اثرگذار بر سبک زندگی 

بههه محیطی پدیده شرروندی ررهنیی و ررهنه شرروندی شرروندان است. زیست جههه  بهها تو

 
1. Positivism 

2. Ecosystems 
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شههتن زیست و مشارکت شرروندان جرت حف  محیطینکه مدیریت محیطا بههدون دا سههت  زی

سههت و آگاهی از حقوق شرروندی و تمایل به انجام تعردات خود در قبال جامعه و محیط زی

پههذیرش تفاوتهم نههین  یههی وچ گههاهی از گرایش هههای ررهن یههی هههای و ارزشآ هههای ررهن

گههاهی پذیر نیست، لذا شرروشرروندان دییر امکان سههائل آ یههن م بههه ا سههبت  یههد ن تههدا با ندان اب

زیست و توسعه پایدار مشارکت رعال داشته داشته باشند تا بتوانند در مدیریت و حف  محیط

نههه  .Genevieve, 2006: 552  باشند سههی رره بههه برر لههه  شههرروندی  در این مقا شههرروندی، 

سههت هاآنررهنیی و رابطه  سههالمت زی شههربا سبک زندگی  سههه  مههدان محیطی در  سههتان ه ر ا

بر  رگذاریتأثاست و سعی شد ماهیت مفرومی و عوامل  شدهپرداخته مالیر، نراوند، همدان  

شههود.  یههن درسبک زندگی شرروندان در این استان روشن  عههه ا سههت تههالش مطال  کههه شههده ا

سههت پیچیدگی بر ا عان ضمن و مقدماتی گام یک عنوانبه نههدگی زی محیطی، مفروم سبک ز

کههرد،  ررهنه و یشرروندی ررهنی شرروندی در این استان که از اقوام مختلفی ازجمله لر، 

شرروندی و شرروندی ررهنیی  ررهنه هایمرلفه از برخی شده است،ترک، رارس تشکیل

شههرروندان در  از بزرگی نمونه در و ستخراجا مربو ه متون از محیطیو سبک زندگی زیست

 .گیرد ارقر تجربی آزمون مورد سه شرر استان همدان

سههبک آمده شرروندان همدانی بیشدستمطابق با نتایج به خههورداری از  ترین میانیین بر

سههت سههالمت زی صههاص دادهزندگی  خههود اخت بههه  نههد؛محیطی را  یههانیین از آن  ا تههرین م و کم

نههای بههه لزوماً امر این البته شرروندان مالیری است. سههت آن مع رههراد کههه نی مههل در ا  بههه هههم ع

نههد خود ایهدیدگاه و نظرات بههه نیرش پایب جههه  بهها تو تههایج  یههن ن چههون ا سههتند.  نههه ه هههای نمو

سههی به سههتموردبرر نههه د یههزان رره کههه م سههت  حههاکی از آن ا تههایج  نههین ن سههت. همچ آمده ا

سههت حههد باال سههی در  یههانیین  شرروندی شرروندان موردبرر شههرروندی   ؛34/70 م یههزان  و م

یههان گزارش  66/34 ها در حد متوسط رو به باال  میانیینررهنیی آن یههن م سههت. در ا شههده ا
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شههترین  نههدی بی شههرروندان نراو شههرروندی و  نههه  یههانیین رره شههترین م مههدانی بی شرروندان ه

 اند. میانیین شرروندی ررهنیی را به خود اختصاص داده

سههتقل همچنین مطابق با نتایج آزمون  یههر م بههین دو متغ نههاداری  طههه مع یههق راب ضههیات تحق رر

یهه شههرروندی ررهن شههرروندی و  نههه  سههالمت  رره نههدگی  سههبک ز سههته  یههر واب ی  و متغ

سههت. محیطی مشاهدهزیست خهها رات شده ا یههل م کههه در تحل یههزی  سههت آن چ قههد ا بههک معت

قههابیش شههاعه و انت ل ترین اهمیت را دارد، دانش و آگاهی از حقوق شرروندی شرروندان و ا

کههه این آگاهی است.  یههزی  رهها چ مههدرن تن صههر  بَک معتقد است در وضعیتی شبیه وضعیت ع

نههدگی میمنج سههبک ز صههال   بههر ا گههذاری آن  گههاهی ر به عقالنیت اجتماعی و تأثیر شههود آ

عههاالن شناختی است. همچنین معتقد است برای مقابله با ریسکبوم بههین ر ها و مخا رات باید 

قههرار  طو  سیاستتر سزیست از پایینعرصه محیط بههاط بر سههطو  آن ارت گزاری تا باالترین 

 باشد.

یههر استان همدان استانی اس رههاجرین دی ت که از اقوام مختلف کرد، لر، ترک، رارس و م

یههی و تشکیل عههات ررهن پههذیرش تنو یههی و  شههرروندی ررهن حهه   بههه ب جههه  شده است، لذا تو

شههرروهای ررهنیی اقوام مختلف میگرایش خههورداری  نههد در بر نههدگی توا سههبک ز ندان از 

تههداو محیطی مرثر باشد.سالمت زیست بههه  رههد  شههامل: تع نههاب  سه عامل اصلی  بهها م نههدگی  م ز

مههردم تیدرنرازمین، دسترسی برابر به مناب  برای همه مردم و  مههه  ، ارتقای کیفیت زندگی ه

مههه هااستیسدر اثر تولید و مصرف که مستلزم اتخا   و  هههاررهنهی اجتماعی مناسب در ه

صههلی هایمشخطاست،  هاملت همه سههتیسی ا یههین هاا نههه را تع یههن زمی نههدیمی الزم در ا . کن

بههاارزش محیطاس کههاالی  سههرمایش تفاده درست و حف   مههایش و  قههت در گر ثههل د سههت م زی

نههدیرردررتارهای  ازجمله، مصرف سبز و توجه به بازیارت زباله، هاخانه سههط  ا تههی تو کههه وق

نههوع آوردیمزیست به وجود دار در محیطمعنی راتیتأثیک جم  انجام شود،  یههن  جههاد ا . ای
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سههت هایمشخطسبک زندگی مستلزم اتخا   ی هماهنه با  بیعت و نوعی الیوی زندگی ا

بههد تههداخل نیا نههابراین  ؛که با توان رطری  بیعت برای ادامه حیات  مهههب سههتیسی زیربرنا ی هاا

صههادی نیتأماجتماعی جرت  جههاد نیازهای مردم، رقرزدایی، رشد اقت مههاعی و ای عههدالت اجت  ،

د که در جرت پایداری حرکت ی برابر نیز به سیستم سیاسی مردم محوری نیاز دارهاررصت

سههتم هاتیاقلکرده و برای پرهیز از تضیی  حقوق  صههادی و سی شههد اقت نههدگان، ر قههومی، آی ی 

 کندیمسیاسی و اجتماعی را با توجه به مبانی و اصول پایداری  راحی 

صههر شررنشین شدن ر سههان معا سههت و ان رایندی است که به نحو شتابان در حال گسترش ا

شههینی در  ینرروند و شررنشبیش از هر چیز یک ش سههعه شررن است. مانوئل کاستلز درباره تو

یههدیدنیای امروز م مهها عظگو شهه تههرینیم:  مهه ینیمههوج شررن بههه  شههر را تجر تههاریخ ب . کنیمیدر 

مههروزی برای ا یارایندهای مذکور پیامدهای گستردهر سههان ا نههین محیطن سههت وی و همچ زی

مههد یههن پیا شههرروندی از داشته و همچنان خواهد داشت. یکی از ا رههوم  مههل مف حههول و تکا ها ت

قههال  حههول و انت ابعاد شرروندی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شرروندی ررهنیی است. با ت

بههاررهنی حههور و  عههات م عههه یجامعه سنتی، صنعتی به جامعه دانش و ا ال رههوم شههدن جام ، مف

بهها ی و جرانشودیشرروندی نیز ررهنیی م نههدهای ارت سههعه ررای سههط و تو نههد دنشههی. با ب ، چ

رههان رههوم ج هههای  یتریررهنیی شدن و شرری شدن، ضرورتاً مف سههعه نراد شههرروندی و تو از 

تههه  نههدهای مدرنی تههه و ررای شههی از مدرنی رههادی نا حههوالت ن سههت. ت یههک الزم ا مدنی و دموکرات

سههم، م سههانهمتأخر مانند توری نههت ورههاجرت، ر مههاهواره، اینتر گههاهی .ها،  سههترش آ عهه  گ .. با

خههود را د  سبک زندگی  تلف زندگیمخ یهاوهیها از شملت رههوم  رههراد مف سههت و ا ر شده ا

 .دهندییک مقیاس رراملی شکل م

شههتر  شههودیمصحبت از ررهنه شرروندی » کهیهنیام سههایر نوعبهههبی بهها  طههه آن را  ی راب

جههه  پدیده ررهنیی و اجتماعی خههالق  کهههیدرحال. میکنیمههتو بههه ا مههروز  سههی ا بههان رار در ز
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بههه شودیمد شرروندی این پدیده استنا سههبت  شههرر ن یههک  شههرروندان در  کههه  ، یعنی وظایفی 

ظههر کهیدرحالی حقوق. نوعبهی اجتماعی و یا سایر شرروندان دارند و یا حداکثر نرادها  ازن

سههتردهی شناختی بسیار هاپرنهما ررهنه،  بههط ردیههگیبرما در ی رترگ نههی روا شههرروندی یع  .

سههن را د تواندیم هاآنی میان قرارداد شههتهر این حُ شههد بردا جههه  کههه با مههردم متو عههدادی از  ت

تههی هانهیزمی که برای مثال در هاهیتوصبشوند و بتوانند با  شدهمطر مباح   یهها ح ی اخالقی 

سههت از  سههتفاده در یهها محیط هههایرناوررعایت حقوق و ا خههود را  شههودیمسههت زیشههرری و 

نههد. . عهههمی  1997  1چههامبلیس منطبق کن هههر جام سههد: در  ههها و ههها و  ههرز تلقیای ارزشنوی

بههه ها به همراه الیوها و روشها و مرارتبینش مههدنی  یهها  عههی  نههدگی جم های مشارکت در ز

شههرروندانی شود و رلسفه تأسیس نظامای منتقل میشکل ویژه نههین  پههرورش چ تههی،  هههای تربی

گههاه  شانمدنی هایمسئولیت و حقوق از را جامعه ارراد شرروندی، ررهنه آموزش ...است آ

عههه وارده هایهزینه ررایند، این و کرد دخواه نههابودی محیط بر جام سههترا   شههی کههه زی  از نا

: 1388میر رردی،   دهدمی کاهش است  اجتماعی هایمسئولیت و حقوق به نسبت ناآگاهی

خههارجد را بخشی از جامعه تلقی می . چراکه شرروند آگاه خو81 خههود را  نههار   نههد و م  از ک

نههدمی تلقی خود زیان و سود همچون را آن زیان و سود و داندنمی جامعه منار  بههال در و ک  ق

سههبک در یک هم .دارد مسئولیت احساس آن ضههعیت  بههه و سههبت  شههرروندان ن چین شرایطی 

یههایی درشههوند. محیطی خود نیز متعرد میزندگی سالمت زیست سههان کههه دن سههاس بههر هاان  ا

نههدگی سههبک و شههیوه خههود هههایانتخاب نههدبرمی را خههود ز قههوقی ،گزین یههل از ح قههوق قب  ح

یههردمی قههرار مدرن دنیای قواعد این تأثیر تحت شرروندی، کههاران،   .گ خههارایی و هم : 1393ب

105.  

ظههت و زیستمحیط بدون پایدار نرایت باید ا عان شود که توسعه در نهها نههه آن از حفا  مع
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سههت. پذیرامکان نه و دارد سههعه ا یههدار، تو سههتمحیط پا یههدار زی یههر ویسهه از دارد. الزم پا  دی

بههاال زیستمحیط یههی  شههرروندی ررهن  مناسب و پایدار به شرروندان با ررهنه شرروندی و 

بنابراین با توجه به اثرگذاری دو متغیر شرروندی ررهنیی و ررهنه شرروندی بر  ؛نیاز دارد

شههند سبک زندگی زی ست محیطی شرروندان باید درک و ررم پایه از محیط زیست داشته با

ی الزم برای هاتحیط زیست دارای انییزه و احساس مسئولیت باشند و مرارو برای بربود م

نههد و از آ تههدوین و  هههانحل مسایل محیط زیستی را بیاموز نههین  شههند. همچ شههته با گههاهی دا آ

سههط  برنامه ریزی جام  آگاه سازی در زمینه  بههردن  بههاال  بههرای  شههرروندی  ظههایف  حقوق، و

بهها توآگاهی جامعه ضروری به نظر می قههومی و رسد.  نههوع  مههدان از ت سههتان ه کههه ا بههه این جههه 

سههت و  یههی ا ررهنیی برخوردار است و با نظر به اینکه شرروندی یک سازه اجتماعی و ررهن

بستر اجتماعی و  مطابق نتایج بر سبک زندگی زیست محیطی شرروندان مرثر می باشد، باید

خههرده  لههی آن  بههومی و مح شههی،  سههب ررهنیی این پدیده را با رویکرد های ارز نههه متنا رره

 کرد. 
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