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چکيده
بحرانهاي زيستمحيطی از جمله توليد حجم عظيمی از پسماندها در کالنشهرها ،امروزه به يک
مسئلة جدي تبدل شدهاند .پژوهش حاضر نيز در همين زمينه و با بهکارگيري نظرية سرماية
فرهنگی بورديو ،به بررسی نقش سرماية فرهنگی خانوادههاي تهرانی در رفتار زيستمحيطی آنها
پرداخته است .روش تحقيق ،پيمايش و حجم نمونه شامل  ۳۸۴خانواده ساکن در مناطق  ۱۱و
 ۲۰شهر تهران بود که با روش نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي ،انتخاب شدهاند .يافتهها نشان
داد که بين سرمايه فرهنگی خانوادهها و رفتار زيستمحيطی آنان رابطة مستقيمی وجود دارد،
اما در رابطه با خُردهمقياسهاي سرماية فرهنگی ،سرماية فرهنگی عينيتيافته و تجسديافته اثر
مستقيمی روي رفتارهاي زيستمحيطی خانوادهها دارند و سرماية فرهنگی نهادينهشده فاقد اثر
مستقيم است .در مجموع ،سرماية فرهنگی عينيتيافته ،سرماية فرهنگی تجسميافته ،سرماية
فرهنگی نهادينهشده ،سن و مدت اقامت در محله بهترتيب بيشترين تأثير را روي رفتارهاي
زيستمحيطی خانوادهها داشتند .براساس يافتهها ،بهويژه عدم تأثير مستقيم تحصيالت بر بهبود
رفتار زيستمحيطی ،میتوان استدالل نمود که به امر آموزش محيطزيست بهصورت رسمی در
ايران توجهی نشده و نظام آموزشی در امر آموزش محيطزيست و نهادينهکردن آن در افراد و
خانوادهها موفق نبوده است.
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 .1مقدمه و طرح مسئله

افزايش روزافزون جمعيت ،ارتقاي کيفيت و استانداردهاي زندگی و تغيير الگوهاي مصرف ،سبب
افزايش مصرف گرديده است (پونگراز .)۲۱ :۲۰۰۲ ،۱افزايش مصرف نيز بهدنبال خود مسائل
مختلف و از جمله مسئله توليد پسماند را در شهرهاي بزرگ به همراه آورده است .به عبارت
روشنتر« ،گسترش صنايع ،توسعة شهرنشينی و سبک زندگی مدرن که موجب کوتاه شدن چرخه
و عمر مواد مصرفی و به تبع آن ،منجر به توليد حجم انبوهی از پسماندها و مواد زائد در شهرها
شده ،موضوع جمعآوري ،دفع يا استفاده مجدد (بازيافت) از پسماندهاي شهري را به صورت
مسئلهاي بغرنج درآورده است» (رفيعی و همکاران .)۱95 :۱۳9۲ ،از اينرو میتوان گفت که،
امروزه يکی از مهمترين مسائل زيستمحيطی مربوط به کالنشهرها ،مسئلة پسماند ،امحاي آن
و مشکالت بهداشتی توأم با آن است.
اکنون در کشورهاي توسعهيافته ،حفظ محيطزيست مبدل به بخشی از فرهنگ عمومی جامعه
شده و حساسيت نسبت به مسائل زيستمحيطی از اهميت زيادي برخوردار گرديده است .اين
امر در توليد سرانة پسماند در اين کشورها نيز تأثير بسزايی گذاشته ،طوري که متوسط سرانة
توليد پسماند در اين کشورها بسيار کاهش يافته است (نوابخش و ديگران .)۲۲ :۱۳9۰ ،اين
کشورها با سرمايهگذاري مناسب براي بازيافت انواع پسماندها (فلزات ،مواد پالستيکی ،چوب،
کاغذ و )...و آموزش همگانی و فرهنگسازي براي جداسازي پسماندها از مبدأ (خانگی ،اداري،
توليدي ،صنعتی ،خدماتی و )...قادر شدهاند که از پسماندهاي جمعآوري شده براي توليدات جديد
استفاده کنند و از بروز خسارات بيشتر به محيطزيست تا حدود زيادي جلوگيري کنند.
مديريت پسماند در ايران نيز همزمان با تأسيس اولين شهرداري در سال  ۱۲9۰مورد توجه
بوده است .اما از اوايل دهة  ۱۳6۰نشانههايی از تحول در سيستم مديريت پسماند در ايران
مشاهده شد (مرکز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران .)9 :۱۳9۲ ،جداسازي پسماندهاي خشک
از تر در مبدأ در قالب «طرحهاي تفکيک از مبدأ» به منظور افزايش کارايی بازيافت از سال ۱۳7۴
در مناطقی از سطح شهر تهران به اجرا درآمد ،که بنا به داليلی موفقيت زيادي نداشت .پس از
آن به دنبال گسترش شهرها و اهميت يافتن پسماندهاي شهري با تصويب قانون مديريت پسماندها
در مجلس شوراي اسالمی در  ،۱۳۸۳مديريت پسماندها وارد مرحلة جديدي شد (همان.)۳۸ :
در حال حاضر توسعة شهر تهران ،افزايش جمعيت و تغيير در شيوههاي زندگی و الگوهاي
مصرف ،تغييرات شگرفی را در کميت و کيفيت پسماندهاي توليدي ايجاد نموده است که مشکالت
و معضالت متعددي از قبيل اشکال در نحوة جابهجايی و چگونگی دفع را نيز بهدنبال داشته است.
1. Pongracz
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شهر تهران با باالترين ميزان جمعيت شهري در کشور ،با توليد متوسط روزانه  7۴۸9تن پسماند
حدود  ۲۰درصد از پسماند کل کشور را توليد میکند (سازمان مديريت پسماند .)۱۳97 ،مديريت
اين پسماندها هزينههاي زيادي را بر شهر و سازمانهاي مربوطه تحميل میکند و عالوه بر آن
يکی از عوامل کاهش کيفيت محيطزيست شهر بوده و مشکالت زيستمحيطی عديدهاي همچون
آلودگی هوا ،خاک و آب را ايجاد نموده است.
براساس آمار ،سرانة توليد پسماند به نسبت جمعيت ساکن شهر تهران در سال  ۱۳۸5به طور
متوسط  7۴6گرم بر نفر در روز بوده است .اين رقم در شمال تهران به  ۱۲۰۰گرم میرسد که
حداقل دو برابر ميانگين کشوري ( 6۰۰گرم) و چهار برابر ميانگين پسماند توليدي در سطح جهان
( ۲5۰تا  ۳۰۰گرم) است .هر فرد تهرانی به طور متوسط ساالنه شش برابر وزن خود (۳۲۰
کيلوگرم) پسماند توليد میکند .در سال  ،۱۳۸5در کالنشهر تهران بالغ بر  7۴۴9/7تن در روز
انواع پسماند تر و خشک توليد گرديده که مقدار  ۲۳۱/۱9تن (حدود  ۳درصد) از آن در مبدأ
تفکيک شده است 9۰9/6 ،تن ( ۱۲/۲۱درصد) از اين پسماند به کمپوست تبديل گرديده است و
باقيماندة پسماند شهر تهران که معادل  6۰۰6 /۳5تن ( ۸5درصد) بوده ،به صورت نيمهبهداشتی
دفن شده است (مرکز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران .)۴۰ :۱۳9۲ ،اين آمارها نشاندهنده
حاد بودنِ مسئله پسماند در شهر تهران است.
مديريت شهري تهران با درک اهميت موضوع ،مکانيزه نمودن عمليات خدمات شهري را از
طريق سازمان خدمات موتوري در دستور کار خود قرار داد .اين سازمان نيز با همکاري سازمان
مديريت پسماند اقدام به ايجاد امکاناتی از جمله استقرار غرفههاي بازيافت ،نصب مخازن
اختصاصی پسماند ،توزيع کيسههاي مخصوص پسماندهاي تروخشک و ...نمود .اما اين اقدامات
فقط بخشی از يک فرآيند هستند و بهتنهايی نمیتوانند تضمينکنندة موفقيت طرحهاي اجرايی
و جلب مشارکت همة شهروندان در اين طرحها باشند .به سخن ديگر ،عالوه بر عوامل فنی ،عوامل
فرهنگی نيز در اين امر دخيل هستند .در واقع ،مشکالت زيستمحيطی به قدري گسترده هستند
که حل آنها نمیتواند به مسائل فنی محدود شود .اين مشکالت در واقع داراي ماهيت و ريشة
فرهنگی هستند .از اين رو در صورت نبود يا ضعف فرهنگ مديريت و تفکيک پسماند ،مشارکتی
توسط شهروندان شکل نخواهد گرفت و مسائل مذکور حل نخواهند شد .بنابراين ،مسئله و سؤال
اصلی پژوهش اين است که آيا فرهنگ و بهطور مشخص سرماية فرهنگی میتواند در کاهش توليد
پسماند مؤثر باشد؟ و آيا خانوادههايی که داراي سرماية فرهنگی بااليی هستند ،رفتارهاي
مسئوالنهتري در قبال محيطزيست (ازجمله مديريت در توليد و تفکيک پسماند از مبدأ) اتخاذ
میکنند؟
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تحقيقات خارجی و داخلی بسياري دربارة مسئلة توليد و تفکيک پسماند از مبدأ صورت گرفتهاند.
در اينجا به مربوطترين آنها در قالب جدول  ۱ابتدا جدول پژوهشهاي داخلی و سپس پژوهشهاي
خارجی ،اشاره و سپس نقد میشوند.
جدول  .1خالصة پیشینة تجربی داخلی و خارجی
نوع
پیشینه

پيشينة
داخلی

محققین

عنوان تحقیق

علياري و
همکاران
()۱۳9۳

تأثير سرماية فرهنگی و اجتماعی
بر مشارکت شهروندان در تفکيک
و جمعآوري پسماندهاي خانگی

واقفی و
حقيقتيان
()۱۳9۳

بررسی تأثير سرماية فرهنگی (بعد
نهادينه) بر رفتارهاي اجتماعی
زيستمحيطی با رويکرد توسعة
پايدارشهري

بررسی تطبيقی تأثير فضاي
شهري بر ميزان مشارکت
شهروندان (تفکيک پسماند)

قنبري
()۱۳9۱

اروميه

شيراز

کمی

کمی

تبريز

کمی

سنندج

کمی

کمی

صالحی
وامامقلی
()۱۳9۱

سرمايه فرهنگی و نگرش و
رفتارهاي زيستمحيطی

استراک ۱و
همکاران
()۲۰۱6

گروههاي سنی

جمهوري
چک

موخرجی
و همکاران
()۲۰۱6

پايگاه اقتصادي ،اجتماعی ،سن،
جنسيت ،تحصيالت ،منطقه
سکونت

دهلی

کمی

الوالک۳و
همکاران
()۲۰۱۲

مهاجران ،افراد بومی ،ارزشهاي
زيستمحيطی

نيوزيلند

کمی

۴
تادسه
()۲۰۰9

تحصيالت ،آموزش ،مسئوليت-
پذيري

اتيوپی

کمی

۲

پيشينة
خارجی

میدان
مطالعه

روش

یافتههای اصلی
بين سرماية اجتماعی و ابعاد آن (احساس تعلق
اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،اعتماد نهادي) و
همچنين سرماية فرهنگی و ابعاد آن (بعد ذهنی
و عينی) با ميزان مشارکت در تفکيک و جمعآوري
پسماندهاي خانگی رابطة آماري معناداري وجود
دارد.
بين جنس ،پايگاه اقتصادي–اجتماعی ،وضعيت
تأهل و رفتارهاي اجتماعی زيستمحيطی،
تفاوتهاي معناداري مشاهده شده و رابطة بين
سرماية فرهنگی (بعد نهادينه) و رفتارهاي
اجتماعی زيستمحيطی ،تأييد شده است.
ميزان مشارکت ،متوسط به باال ،اما اين ميزان در
محالت مختلف در نوسان است .متغيرهاي
جنس ،نوع مالکيت ،منطقه سکونت ،تحصيالت،
قدمت سکونت و احساس تعلق در ميزان مشارکت
مؤثرند احساس تعلق ،تحصيالت و قدمت
سکونت مهمترين عوامل تأثيرگذار هستند.
آگاهی و نگرش زيستمحيطی در اين شهرستان
در حد متوسط است .سرماية فرهنگی بيشترين
اثر را بر رفتارهاي زيستمحيطی دارد و مهمترين
پيشبينی کنندة آن است.
جوانان تمايل بيشتري به انجام بهتر هر دو بُعد
(توليد کمتر زباله و تفکيک بهتر آن) دارند .در
حالی که افراد  5۰تا  79ساله عملکرد خوبی
نداشتهاند.
دانش عمومی افراد درباره مديريت پسماندها
رابطه معنیداري با تمايل آنان به مشارکت در
مديريت پسماندها داشت.
تفاوت معنیداري بين جهانبينیهاي
زيستمحيطی مهاجران و مردم بومی نيوزيلند
وجود ندارد.
بين سطح تحصيالت ،آموزش سرپرست خانواده،
مسئوليتپذيري نسبت به محيطزيست و
تفکيک پسماند رابطه وجود دارد.

1. Struck
2. Mukherji
3. Lovelock
4. Tadesse
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بررسی مطالعات انجامگرفته ،نشاندهندة اين نکتة مهم است که تعداد تحقيقاتی که سرماية
فرهنگی را بهعنوان يک متغير مستقل در تبيين رفتارهاي زيستمحيطی خانواده ،مورد توجه
قرار میدهند اندک است .مطالعاتی که در خارج از کشور صورت گرفته بيشتر سرماية فرهنگی را
در حوزة آموزشوپرورش مورد توجه قرار داده و کمتر به بررسی رابطه آن با رفتارهاي
زيستمحيطی توجه نشان دادهاند .همچنين مطالعات صورتگرفته در زمينة شناسايی عوامل
فرهنگی تأثيرگذار بر رفتارهاي زيستمحيطی را نمیتوان به صورت يک اصل کلی در همة زمانها و
مکانها به کار برد.
در داخل کشور نيز تحقيقات چندي در زمينه تأثير سرماية فرهنگی بر رفتارهاي
زيستمحيطی صورت گرفته است .مطالعات ارزشمندي که توسط صالحی و امامقلی (،)۱۳9۱
واقفی و حقيقتيان ( )۱۳9۳و علياري و همکاران ( )۱۳9۳بهترتيب در سنندج ،شيراز و اروميه
انجام شدهاند ،از نظر روشی يا نظري تفاوتهايی با پژوهش حاضر دارند .مثالً در پژوهش واقفی
و حقيقتيان از سه بُعد سرماية فرهنگی فقط بُعد نهادينه ،يا در پژوهش علياري و همکاران دو
بُعد ذهنی و عينی سرماية فرهنگی در سنجش رفتارهاي زيستمحيطی مورد مطالعه قرار گرفته
اند که با ديدگاه بورديو فاصله و تفاوت زيادي دارند .متغير رفتار زيستمحيطی داراي ابعاد
گوناگونی است .در مطالعة صالحی و امامقلی ( )۱۳9۱که با رويکردي بورديويی انجام گرفته ،ابعاد
مصرف آب ،برق ،گاز ،استفاده از توليدات محلی و حفاظت از منابع زيستمحيطی مطالعه شدهاند
که از نظر متغير وابسته با پژوهش حاضر که ابعاد تفکيک پسماند از مبدأ و مديريت در توليد
پسماند را میکاود ،کامالً متفاوت است .مطالعاتی هم توسط ادهمی و اکبرزاده ( )۱۳۸5و قيومی
و همکاران ( )۱۳9۰با عنوان عوامل فرهنگی مؤثر در حفظ محيطزيست شهر تهران صورت
گرفتهاند که سرماية فرهنگی بورديو را لحاظ نکردهاند .پژوهش حاضر قصد دارد اوالً سرمايه
فرهنگی را با وفاداري به مفهوم مورد نظرِ نظريهپرداز اصلی آن يعنی بورديو لحاظ کند .ثانياً
متفاوت با بقيه پژوهشها ،به جاي افراد ،خانوادهها را بهعنوان واحد تحليل در نظر بگيرد.
 .3چارچوب نظري

بورديو براساس پژوهشهاي خود در جامعه فرانسه دهة  ۱97۰درباره انواع سرمايه و از جمله
سرماية فرهنگی نظرية ويژهاي را طرح کرده است .از نظر وي ،سرمايه در واقع نيرويی است مندرج
در عينيت چيزها که ممکن است به هر حالتی و شکلی درآيد .به نظر وي «ساختار توزيع انواع
اصلی و فرعی متفاوت سرمايه در هر لحظه از زمان ،در واقع ساختار ذاتی جهان اجتماعی را نشان
میدهد و احتمال موفقيت اَعمال و رويهها ۱را تعيين میکند» (بورديو.)۱۳۴ :۱۳۸۴،
1. Practices
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از نظر بورديو ،توضيح ساختار و کارکرد جهان اجتماعی ممکن نيست مگر اينکه سرمايه در تمام
شکلهايش در نظر گرفته شود (همان) .بورديو نخستين کسی است که اشکال سرمايه را مطرح
نمود .او سرمايه را به سه شکل اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی تعميم داد و در اين فرآيند به نوع
چهارمی از سرمايه يعنی سرماية نمادين دست يافت که میتوان آن را از دل سرماية فرهنگی
برآورد .از ميان اين اشکال ،توجه ويژهاي بر سرمايه فرهنگی ،که نحوه توزيع آن توسط «نهادهاي
آموزشی» بازتوليد میشود ،دارد و همة اشکال سرمايه را با تمرکز بر آن تحليل میکند (فيلد،
.)۲۲ :۱۳۸۸
هايس )۲۰۰۴( ۱معتقد است که اصطالح سرمايه فرهنگی بازنماي جمع نيروهاي غيراقتصادي
مثل زمينه خانوادگی ،طبقه اجتماعی ،سرمايهگذاريهاي گوناگون و تعهدات نسبت به تعليم و تربيت
و مانند اينهاست .از نظر بورديو سه منبع عمده سرمايه فرهنگی پرورش خانوادگی ،آموزش
رسمی و فرهنگ شغلی است و انباشت سرمايه فرهنگی در افراد از طريق اين سه منبع ،سبب
بروز تفاوتهايی در دارندگان سرمايه فرهنگی و کسانی که فاقد آن هستند ،میشود (راد و
همکاران.)۱۱6 :۱۳9۰ ،
بورديو بين سه شکل سرمايه فرهنگی تمايز قائل است؛ بدنی يا تجسميافته ،عينيتيافته و نهادينهشده.
الف) شکل بدنی یا تجسمیافته :2سرمايه فرهنگی در حالت بنيادينِ خود با بدن مرتبط است.
سرمايه فرهنگی در اين شکل خود ،عمدتاً «فرهنگ و پرورش و بيلدونگ [تربيت]» ناميده میشود.
پرورش و تربيت وقتی درونی شد بخشی از جسم و بدن میگردد .بهنظر وي فراگرفتن و آموختن
اينگونه از سرمايه فرهنگی ،کاري است زمانبر که کس ديگري به نمايندگی از کسی نمیتواند
آن را انجام دهد .عمل اکتساب را شخص روي خودش انجام میدهد «تالشی که  ...در گرو صرف
هزينه مستقيم از سوي خود شخص است» .صرف وقت براي فراگيري مهمترين نوع سرمايهگذاري
است .از نظر بورديو ،اين «ثروت برونی» به «جزء جدانشدنی وجود شخص» و «محدودة اَعمال
عادتگونه (عادتواره) او» تبديل میشود و ازاينرو قابل اهداء ،خريد يا مبادله نيست (بورديو،
۱۳9 :۱۳۸۴ـ.)۱۴۰
سرمايه فرهنگی را در اين حالت ،به ميزان مختلف «بسته به دوره زمانی و جامعه و طبقه
اجتماعی» میتوان بهدست آورد .اين سرمايه «عالمت مميز» شرايط اوليه تحصيل و اکتساب
آنهاست و بهواسطه نشانههاي قابل رؤيتی که بر جاي میگذارد ارزش اين شرايط را روشن و
معلوم میکند و نمیتواند بيش از ظرفيتهاي خود فرد ،انباشته شود .اين سرمايه «شأن خصايل
ذاتی را با فضيلتهاي اکتسابی درهم میآميزد» و منطق نمادين تمايز را براي صاحب خود فراهم
1. Hayes
2. Embodied Cultural Capital
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میآورد (همان۱۴۰ :ـ .)۱۴۱بنابراين میتوان با سرمايهگذاري در امر آموزش رفتار زيستمحيطی از
دوران کودکی در خانه و مدرسه شاهد افزايش سرمايه تجسمی آنان در رابطه با محيطزيست بود.
ب) شکل عینیتیافته :1بورديو در تشخيص و تعيين اين نوع سرمايه ،گويی ملهم از مفهوم
عينيت/خارجيتيابی هگل است .اين حالت چند ويژگی دارد که در رابطه با شکل بدنی آن به
تعريف درمیآيند .سرمايه فرهنگی که به صورت «اشياي مادي و رسانههايی چون نوشتهها ،نقاشیها،
بناهاي تاريخی ،ابزارها و غيره» عينيت پيدا میکند در حالت ماديتيافتة خود ،قابل انتقال است.
مثل مجموعهاي از تابلوهاي نقاشی که میتوان («مالکيت قانونی») آنها را به ديگري انتقال داد
(همان۱۴۳ :ـ.)۱۴۴
کاالي فرهنگی ،هم بهطور مادي به تملک درمیآيد که مستلزم سرمايه اقتصادي است و هم
بهطور نمادين که مستلزم سرمايه فرهنگی است :يعنی اينکه مالکان ابزار توليد بايد راهی را پيدا
کنند که سرماية فرهنگی بدنی شده يا خدمات صاحبان اين نوع سرمايه را از آن خود کنند.
طبقاتِ مديران و مهندسين در چنين وضعيتی به سر میبرند :وضعيتی دو پهلو که يا جزو
گروههاي زير سلطه يا جزو گروههاي حاکم و مسلط طبقهبندي میشوند .شواهد حاکی از اين
است که «با افزايش سرمايه فرهنگی مندرج در ابزار توليد ...نيروي جمعی صاحبان سرمايه
فرهنگی نيز گرايش به افزايش دارد» (همان۱۴۴ :ـ .)۱۴5سرماية فرهنگی در اين شکل خود،
قوانين خاص خود را دارد که از اميال و ارادههاي فردي فرامیگذرد و به آنچه هر عامل يا عامالن
قادرند تصرف کنند تقليل نمیيابد (بورديو .)۱۴5 :۱۳۸۴ ،اين نوع از سرمايه پيوند تنگاتنگی با
سرماية فرهنگی تجسميافته دارد .در اين رابطه با استفاده از محصوالت فرهنگی مانند تصاوير،
کتابها ،نقاشیها ،مستندها ،انيميشن و فيلمهايی که در ارتباط با محيطزيست توليد میشوند،
میتوان انتظار داشت افراد با مشاهده و مطالعه و تعمق در آنها رفتارهاي مسئوالنهتري در قبال
محيطزيست از خود بروز بدهند.
ج) شکل نهادینهشده :2عينيتيابی سرماية فرهنگی به شکل مدارک و مدارج آموزشی ،يک راه
براي خنثیکردن يکسانی حد و مرز سرماية فرهنگی بدنی شدهِ فرد است .اين عينيتيابی باعث
تفاوت ميان سرماية خودآموخته و سرماية مستظهر به مدارج آموزشی و امتيازات تضمينشده
است .احراز مدارک تحصيلی به صاحب خود ارزشی متعارف دائمی و ضمانتشده میدهد ،اين
نوع سرماية فرهنگی در قبال حامل خود از استقالل نسبی برخوردار است (همان.)۱۴6 :
سازوکاري که سرماية فرهنگی را نهادينه میکند مانند آداب سوگواري است که نوعی موجوديت
را براي مردگان نهادينه میکند ،کنکور که همان آزمون رقابتی براي ورود به دانشگاه و ديگر
1. Objectified Cultural Capital
2. Institutionalized Cultural Capital

۲۱5

مسائل اجتماعی ايران ،سال نهم ،شمارة  ،۲پاييز و زمستان ۱۳97

مؤسسات آموزشی است ،در اثر زنجيره تفاوتهاي بینهايت کوچک ميان عملکرد ،چنان اختالف
فاحش و پايدار و مطلقی را پديد میآورد که آخرين داوطلب موفق را از اولين داوطلب ناموفق
جدا و متمايز میکند« :تفاوتی اساسی پديد میآورد بين صالحيت (سواد) رسماً اذعان و
ضمانتشده  ...و سرماية سادة فرهنگی که دائماً بايد خود را اثبات کند» .احراز مدرک تحصيلی
يا «اعطاي تمايز نهادي»« ،اين امکان را بهوجود میآورد که صاحبان اين صالحيتها با هم مقايسه
و حتی  ...مبادله میشوند» و نيز ميان سرمايه فرهنگی و سرمايه اقتصادي رابطه برقرار میشود.
تبديل سرماية اقتصادي به سرماية فرهنگی ،بهاي فالن صالحيت خاص و ارزش پولی آن را معين
میکند ،سودهاي مادي و نمادين ناشی از مدارج تحصيلی به کميابی آن درجه تحصيلی نيز
بستگی دارد و از اين رو سرمايهگذاري انجامشده ممکن است کمتر از پيشبينی ،سودآور باشد
(همان۱۴6 :ـ.)۱۴7
با توجه به مطالب فوق ،به نظر میرسد سرماية فرهنگی که متغيري به نسبت جديد در حوزة
جامعهشناسی است ،عاملی تعيينکننده در اعمال و رويههاي انسان و باالخص نوع رفتارش با
محيطزيست باشد .بنابراين ،میتوان فرض نمود با افزايش سرماية فرهنگی افراد در اشکال
گوناگون آن و در نتيجه اين افزايش ،رفتارهاي مسئوالنهتري در جامعه نسبت به محيطزيست
صورت گيرد .بنابراين ،براساس نظرية بورديو و همچنين فرضيات مستخرج از آن ،مدل نظري
تحقيق براي تبيين مسئله مطابق با شکل ( )۱خواهد بود.

سرمايه فرهنگی
نهادينهشده

سرمايه فرهنگی
تجسميافته

سرمايه فرهنگی
عينيتيافته

متغيرهاي زمينهاي

رفتار زیست
محیطی
شکل  .1مدل نظری تحقیق
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فرضيهها

 بين سرماية فرهنگی و رفتار زيستمحيطی خانوادهها رابطه وجود دارد. بين سرماية فرهنگی عينيتيافته و رفتار زيستمحيطی خانوادهها رابطه وجود دارد. بين سرماية فرهنگی تجسميافته و رفتار زيستمحيطی خانوادهها رابطه وجود دارد. بين سرماية فرهنگی نهادينهشده و رفتار زيستمحيطی خانوادهها رابطه وجود دارد. .4روششناسي

پژوهش حاضر از نوع پيمايش و جامعة آماري و واحد تحليل آن شامل کلية خانوادههاي ساکن
در مناطق  ۱۱و  ۲۰شهرداري تهران بود که براساس سالنامة آماري شهر تهران ( ،)۱۳9۳مجموع
آنها در اين دو منطقه  ۲۲۲6۴9خانواده بودهاند .براساس فرمول کوکران تعداد  ۳۸۴خانواده
بهعنوان حجم نمونه برآورد گرديد .جهت انتخاب نمونه از روش نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي
متناسب با حجم استفاده شد .بهطوري که ابتدا از بين مناطق ۲۲گانه ،دو منطقة مذکور بهصورت
تصادفی انتخاب شدند .سپس سه مرحلة نمونهگيري تصادفی نيز بهترتيب بين نواحی هر منطقه،
محالت هر ناحيه و بلوکهاي هر محله انجام گرفت .در مرحلة پنجم به دليل اينکه فهرستی
(چارچوب نمونهگيري) از خانوادههاي هر بلوک انتخابشده در دست نبود ،با استفاده از نمونهگيري
سيستماتيک هر دهمين خانه بهعنوان نمونه انتخاب شد.
ابزار گردآوري دادهها ،پرسشنامه بود .۱اعتبار گويهها و مقياسها از طريق اعتبار صوري برآورد
شد (استفاده از نظر استادان دانشگاه و کارشناسان سازمان مديريت پسماند) .جهت سنجش
پايايی گويهها نيز از ضريب آلفاي کرونباخ بهره گرفته شد که آلفاي همه مقياسها باالتر از ۰/7
بوده و نشان میدهد که گويهها و مقياسهاي پرسشنامه از پايايی خوبی برخوردار هستند.
جدول  .2ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای مستقل و وابسته
مقیاسها
رفتار زیستمحیطی

سرمایه فرهنگی

تعداد گویهها

α

تفکيک پسماند از مبدأ

۱۱

۰/۸95

مديريت در توليد پسماند

6

۰/79۱

عينيتيافته

ابعاد

۱۰

۰/۸6۲

تجسميافته

6

۰/۸۰۱

نهادينهشده

7

۰/7۴۲

 .۱به علت محدوديت مقاله ،از توضيح جداگانه تعريف مفهومی و عملياتی متغيرها اجتناب شده است .زيرا عمالً
تعاريف مفهومی در بخش چارچوب نظري و تعاريف عملياتی در بخش يافتههاي توصيفی ذکر شدهاند.
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 .5يافتهها
 -1-5بافت متغيرهاي زمينهاي

پاسخگويان از نظر سن به سه گروه بزرگسال ( ۴5سال و پايينتر) ،ميانسال ( ۴6تا  6۰سال)
و کهنسال ( 6۱و باالتر) تقسيم شدند و نتايج نشان داد که بيشترين تعداد آنها ( 6۰/9درصد)
در گروه سنی بزرگسال و کمترين تعداد در گروه سنی کهنسال ( 9/۴درصد) قرار دارند .ميانگين
سنی پاسخگويان  ۴۴/5سال بوده است.
 5۸/6درصد از نمونه تحقيق را زنان و  ۴۱/۴درصد را مردان تشکيل دادهاند.
 55/۲نمونه تحقيق در منطقه  ۲۰و  ۴۴/۸در منطقه  ۱۱شهرداري تهران سکونت داشتند.
 ۳۲/۸درصد پاسخگويان داراي تحصيالت ليسانس ۲6/۸ ،درصد ديپلم و  ۱۸/5درصد فوقليسانس
بودند.
از نظر درآمد 7۳/7 ،درصد خانوادهها ماهانه بيشتر از يکونيم ميليون تا سه ميليون تومان و
 ۱7/7درصد ماهانه يکونيم ميليون تومان و کمتر درآمد داشتند و ميانگين درآمد آنها ۲۳6۸۰۰۰
تومان میباشد.
از لحاظ مدت اقامت در محله ،بهترتيب  ۴5/6درصد خانوادهها به مدت  ۱الی  ۱۰سال۲9/7 ،
درصد به مدت  ۱۱الی  ۲۰سال و  ۱۲/۸درصد به مدت  ۲۱الی  ۳۰سال در محلة کنونیشان
ساکن بودند .ميانگين اقامت خانوادهها در محله  7/۲سال بوده است.
 -2-5توصيف متغيرهاي اصلي

متغير وابسته :رفتار زيستمحيطی خانوادهها
متغير وابسته در اين تحقيق ،رفتارهاي زيستمحيطی است که داراي دو مولفة تفکيک پسماند
از مبدأ و مديريت در توليد پسماند است.
الف) تفکیک پسماند از مبدأ :مشارکت افراد در طرح تفکيک پسماند از مبدأ در قالب  ۱۱گويه
طراحی گرديده است و شامل دو جدول جداگانه ـيکی مربوط به ميزان تفکيک و ديگري مربوط
به نوع پسماند تفکيکیـ است.
در رابطه با ميزان مشارکت در تفکيک ،نتايج نشان داد که گويههاي تفکيک پسماند خشک
و ترغيب اطرافيان به تفکيک پسماند بهترتيب با ميانگينهاي  ۳/۲9و  ۲/9۰ميانگينی باالتر از
حد متوسط ۱دارند .گوية تحويل پسماند خشک به خودروي بازيافت با  ۱/۸۲پايينترين ميانگين
را داراست .همچنين ،در رابطه با خُردهمقياس کل مشارکت در تفکيک پسماند ،ميانگين مشارکت

 .۱به لحاظ اينکه نمره مقياسی گويهها بين  ۱تا  5است ،متوسط  ۲/5در نظر گرفته شده است.

۲۱۸

سرماية فرهنگی و رفتارهاي زيستمحيطی خانوادههاي تهرانی

( )۲/۳5کمتر از حد متوسط میباشد که نشان میدهد مشارکت حدود  ۳۰درصد پاسخگويان در
تفکيک پسماند زياد است و مشارکت بيش از نيمی ( 5۲/۳درصد) از آنها در حد کم است (جدول .)۳
جدول  .3وضعیت پاسخها بر حسب گویههای میزان تفکیک پسماند ()%
کامالً مخالفم

مخالفم

تا حدودی

موافقم

کامالً موافقم

M

SD

گویهها
تفکيکنمودن
پسماندهاي خشک

۱۰/۴

۱6/۱

۲5/5

۲9/۴

۱۸/5

۳/۲9

۱/۲۳7

ترغيب اطرافيان به
تفکيک پسماند خشک

۲۱/۸

۱7/7

۲۱/9

۲5/۸

۱۲/۸

۲/9۰

۱/۳۴7

توصيه به اعضاي خانواده

۲۱/6

۲5/۸

۱۴/6

۱۸/5

۱9/5

۲/۰۸

۱/۴۴۳

تحويل پسماند خشک به
غرفه بازيافت

57/۰

۱۲/5

۱۳/5

۸/6

۸/۳

۱/99

۱/۳۴۳

تحويل پسماند خشک به
خودروي بازيافت

6۰/7

۱۲/۸

۱۴/۱

۸/6

۳/9

۱/۸۲

۱/۱9۰

پيگيري مسئله درصورت
تأخير در جمعآوري
پسماند خشک

5۳/6

۱5/9

۱۴/۱

9/6

6/۸

۲/۰۰

۱/۲95

خُردهمقياس کل ميزان
مشارکت در تفکيک
پسماند

خيلیکم
۳7

کم
۱5/۳

تا حدودي
۱7/۲

زياد
۱۸/5

خيلیزياد
۱۲

۲/۳5

۱/۴۴

در رابطه با تفکيک انواع پسماند ،ميانگينها نشان میدهند که گويه تفکيک نان خشک با ميانگين
 ۳/5۸بيشترين ميانگين را به خود اختصاص داده است .بهجز گويههاي تفکيک شيشه ( )۱/۸6و
فلزات ( )۱/97ميانگين بقيه گويهها باالتر از حد متوسط هستند .همچنين ،در رابطه با مقياس
کل تفکيک انواع پسماند ،ميانگين  ۲/۳۸از  5نشان میدهد که ميانگين کمی پايينتر از حد
متوسط است  ۳7/۲درصد خانوادهها اين تفکيک را هميشه انجام میدهند (جدول .)۴
جدول  .4وضعیت پاسخها بر حسب گویههای تفکیک انواع پسماند ()%
گويهها

اصالً

گاهی
اوقات

بيشتر اوقات

هميشه

M

SD

معموالً

نان خشک

۱/۸

۳/۱

5/7

۱۳/5

75/۸

۳/5۸

۰/۸75

کاغذ و مقوا

۱۸/۰

۲۳/۲

۱۴/6

۱5/9

۲۸/۴

۲/۱۴

۱/۴9۴

مواد پالستيکی

۲۳/۲

۲۰/۳

۱۲/5

۱۴/۳

۲9/7

۲/۰7

۱/569

شيشه

۳۰/7

۱۴/۸

۱7/۴

۱۱/7

۲5/۳

۱/۸6

۱/579

فلزات

۲۸/۱

۱6/۱

۱۴/۱

۱۳/۸

۲7/9

۱/97

۱/595

خُردهمقياس کل
تفکيک انواع پسماند

۲۰/۳

۱5/6

۱۲/۸

۱۴/۱

۳7/۲

۲/۳۸

۱/5۸

ب) مدیریت در تولید پسماند :اين بُعد از متغير رفتارهاي زيستمحيطی در قالب  6گويه طراحی
شده است که نتايج نشان داد هر  6گويه مديريت در توليد پسماند داراي ميانگين باالتري از حد
متوسط هستند .گويه درستکردن غذا به اندازة نياز با ميانگين  ۳/۲6بيشترين ميانگين و استفادة
۲۱9
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مجدد از کاغذهاي باطله ( )۲/۳6کمترين ميانگين را به خود اختصاص داده است .همچنين،
برخالف بُعد تفکيک پسماند ،اين بُعد از رفتارهاي زيستمحيطی داراي ميانگين ( ۲/7۱از  )5به
نسبت بهتري است که نشان میدهد پاسخگويان مديريت در توليد پسماند بهتري نسبت به
تفکيک پسماندها دارند .با توجه به ستون درصد فراوانی تجمعی میتوان گفت که دو آيتم خيلی
زياد و زياد ( 6۱/7درصد) بيش از نيمی از درصد فراوانی را دارا میباشند.
جدول  .5وضعیت پاسخها بر حسب گویههای مدیریت در تولید پسماند ()%
گويهها

کامالً مخالفم

مخالفم

تا حدودي

موافقم

کامالً موافقم

M

SD

استفاده کمتر از ظروف يکبار
مصرف

۱۰/7

۱۰/9

۲۴/7

۲9/7

۲۴/۰

۲/۴5

۱/۲6۱

استفاده مجدد از ظروف شيشهاي
يا پالستيکی

۱۰/۲

۸/۱

۳۰/7

۲9/9

۲۱/۱

۲/۴۴

۱/۲۰۱

درست کردن غذا به اندازه نياز
جهت توليد پسماند کمتر

۱/۳

۱/6

۱۳/۸

۳7/۰

۴6/۴

۳/۲6

۰/۸۴7

جلوگيري از ريختوپاشها و
اسراف در مهمانیها

۱/۸

۱/۰

۱7/7

۳5/7

۴۳/۸

۳/۱۸

۰/۸۸۸

نگهداري وسايل خانه جهت
استفاده مجدد از آنها

5/5

9/9

۲۸/۴

۲9/7

۲6/6

۲/6۲

۱/۱۳9

استفاده مجدد از کاغذهاي باطله

9/6

۱۴/۳

۲9/۲

۲۴/5

۲۲/۴

۲/۳6

۱/۲۴۳

خُردهمقياس کل مديريت در
توليد پسماند

خيلی کم
6/5

کم
7/۸

تا حدودي
۲۴

زياد
۳۱/۲

خيلی زياد
۳۰/5

۲/7۱

۱/۱7

ج) مقیاس کل رفتارهای زیستمحیطی :اين متغير که از ترکيب دو بُعد تفکيک پسماند از
مبدأ و مديريت در توليد پسماند ساخته شده است ،در سه سطح رفتارهاي زيستمحيطی ضعيف،
متوسط و خوب قابل گزارش است .جدول شماره ( )6نشان میدهد که تعداد بيشتري از
پاسخگويان ( ۳۸/7درصد) رفتارهاي زيستمحيطی متوسطی دارند .همچنين رفتارهاي
زيستمحيطی خوب با  ۲7/۱درصد کمترين درصد فراوانی را داراست.
جدول  .6توزیع فراوانی و درصدی رفتارهای زیستمحیطی
رفتارهای زیستمحیطی

f
۱۳۲

۳۴/۲

متوسط

۱۴7

۳۸/7

خوب

۱۰5

۲7/۱

جمع

۳۸۴

۱۰۰

ضعيف

%

متغیر مستقل :سرمایه فرهنگی خانوادهها

سرماية فرهنگی بهعنوان مهمترين و اساسیترين متغير تأثيرگذار بر رفتارهاي زيستمحيطی در
پژوهش حاضر به شمار میرود .اين متغير در سه بُعد عينيتيافته ،تجسميافته و نهادينهشده مورد
سنجش قرار گرفته است.
۲۲۰

سرماية فرهنگی و رفتارهاي زيستمحيطی خانوادههاي تهرانی

الف) سرمایه فرهنگی عینیتیافته :سرمايه فرهنگی عينيتيافته يکی از ابعاد سرماية فرهنگی
است که بديهیترين و عينیترين اشکال آن ،مصرف کاالهاي مختلف فرهنگی در ميان اقشار
مختلف جامعه است .جدول ( ،)7توزيع فراوانی اين بُعد از سرمايه فرهنگی را براساس نمره مقياسی
 ۰تا  5نشان میدهد .پاسخها در همه گويهها ،به جز گويههاي بازديد از طبيعت ( )۳/59که
باالترين ميانگين را به خود اختصاص داده است ،و خواندن روزنامه و نشريات با ميانگين ۲/۸۰
ميانگينی پايينتر از حد متوسط دارند.
همچنين ،در خُردهمقياس کل سرمايه فرهنگی عينيتيافته ،حدود  ۳۰درصد از پاسخگويان داراي
سرمايه فرهنگی عينی زياد و خيلی زياد و حدود  ۳۸درصد آنها داراي سرمايه عينی کم و خيلی
کم بودند .ميانگين پاسخها  ۲/۴۳از  6بود که پايينتر از متوسط است.
جدول  .7وضعیت پاسخها برحسب گویههای سرمایه فرهنگی عینیتیافته ()%
اصال

خيلی کم

کم

متوسط

زياد

خيلی زياد

رفتن به سينما

۲7/9

۲9/7

۲۰/6

۱5/۱

۲/6

۴/۲

M
۱/۴7

SD
۱/۳۳۰

گويهها
خواندن روزنامه و مجالت

5/5

۱7/۲

۱7/۲

۲6/۰

۲۰/۱

۱۴/۱

۲/۸۰

۱/۴۴۳

مطالعه کتاب(غير درسی)
و رمان و شعر و داستان

۱۳/۰

۱5/۴

۲۰/۱

۲6/6

۱5/6

9/۴

۲/۴5

۱/۴۸9

رفتن به سخنرانیها،
سمينارها و کنفرانسها

۳۲/۸

۲۱/۴

۱6/۱

۲۰/۸

7/۸

۱/۰

۱/5۳

۱/۳۸6

عضويت در انجمنها و
 NGOها

56/۲

۱6/7

۱5/۴

6/۰

۲/6

۳/۱

۰/9۱

۱/۲99

رفتن به مسافرتهاي
فرهنگی

۳۳/۱

۲۱/۱

۲۰/۱

۲۰/۳

۳/۱

۲/۳

۱/۴6

۱/۳۳۸

عضويت در کتابخانهها

۳۳/۱

۱9/5

۱7/۲

9/6

۱۰/۲

۱۰/۴

۱/76

۱/7۰5

بازديد از موزهها

۱۴/6

۲6/۸

۲6/۳

۱۸/۲

۱۱/7

۲/۳

۱/9۳

۱/۳۰9

بازديد از اماکن تاريخی

۱۳/5

۱9/۳

۲۰/۸

۲۴/۰

۱5/۱

7/۳

۲/۳۰

۱/۴67

بازديد از ديدنیهاي
طبيعت

۲/۱

5/۲

۱۲/5

% ۲۲/۱

۲۸/۴

۲9/7

۳/59

۱/۲۸6

خُردهمقياس سرمايه
فرهنگی عينيتيافته

9/9

۱9/۳

۱۸/5

۲۲/۴

۱6/6

۱۳/۳

۲/۴۳

۱/5۴

ب) سرمایة فرهنگی تجسمیافته :سرماية فرهنگی تجسميافته به بدن و ذهن فرد پيوسته است
و بهوسيلة خود فرد به دست میآيد .اين نوع سرمايه بر خالف سرمايههاي ديگر از طريق بخشش،
وراثت ،خريد يا مبادله به ديگري انتقال نمیيابد .اين بُعد از سرمايه فرهنگی با  6گويه مورد
سنجش قرار گرفته و نتايج نشان داد که ميانگين گويههاي سرماية فرهنگی تجسميافته نشان
میدهد که به جز گويههاي مهارتهاي فنی با ميانگين  ۲/5۱و مهارت رانندگی با  ،۳/۳۰بقيه
گويهها داراي ميانگينی کمتر از حد متوسط هستند و گويه مهارت در زمينه موسيقی با ميانگين
 ۱/۲6کمترين ميانگين را در بين گويههاي سرمايه فرهنگی تجسميافته به خود اختصاص داده است.
۲۲۱
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همچنين ،در خُردهمقياس سرماية فرهنگی تجسميافته ۲۲/9 ،درصد نمونه تحقيق عنوان کردهاند
که فاقد حداقل يکی از مهارتهاي ذکرشده در تحقيق هستند .کمترين درصد فراوانی هم مربوط
به سطح خيلی زياد با  ۱۲درصد بود که با توجه به درصد فراوانی تجمعی میتوان گفت که تنها
 ۲6/۸درصد نمونه تحقيق داراي سرمايه فرهنگی تجسميافته زياد و خيلی زياد بودهاند .ميانگين
پاسخ پاسخگويان نيز  ۲/۲6از  6بود که پايينتر از حد متوسط قرار دارد.
جدول  .8وضعیت پاسخها برحسب گویههای سرمایه فرهنگی تجسمیافته ()%
گویه ها

اصالً

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

M

SD

مهارتهاي هنري (نقاشی،
خوشنويسی ،فيلمسازي)

۳۲/۸

۱9/5

۱۰/۴

۲۱/۱

۸/6

7/6

۱/76

۱/6۴۰

مهارتهاي
فنی(کاميپوتر)

۱5/9

۱5/۱

۱۴/۳

۲7/۱

۱۲/۲

۱5/۴

۲/5۱

۱/6۳7

مهارت در زبانهاي
خارجی

۲۰/۳

۱6/9

۲۰/۸

۱۳/5

۱7/7

۱۰/7

۲/۲۳

۱/655

مهارت در زمينه
موسيقی

۴۸/7

9/6

۱7/7

۱7/۲

۴/۲

۲/6

۱/۲6

۱/۴۴۲

مهارت رانندگی

۱۰/9

9/۴

۸/۱

۲۰/۳

۲۲/9

۲۸/۴

۳/۲۰

۱/665

مهارت نويسندگی و
سرودن شعر

۴۱/۱

۱۸/۲

۱5/6

۱5/۴

5/۲

۴/۴

۱/۳9

۱/۴۸9

خُردهمقياس سرمايه
فرهنگی تجسميافته

۲۲/9

۱۴/6

۱5/۴

۲۰/۳

۱۴/۸

۱۲

۲/۲6

۱/7۰

ج) سرمایه فرهنگی نهادینهشده :اين بُعد از سرمايه فرهنگی که مراد از آن حالت نهادي بخشيدن
به مهارتهاي افراد و مدارکی است که افراد بابت مهارتهاي خود دريافت میکنند .سرماية
فرهنگی نهادي برخالف دو بُعد ديگر در سطح مقياس اسمی بود و جهت سنجش آن از  7گويه
دو حالته استفاده شده است که در آن از پاسخگويان خواسته شد به صورت بلی يا خير پاسخ
دهند .نتايج نشان داد که بهجز گويه مهارتهاي رانندگی با  75/۸درصد که بيشترين درصد
فراوانی را به خود اختصاص داده است و بهعبارتی سهچهارم نمونه مورد تحقيق داراي مدرک
گواهينامه رانندگی بودهاند ،در بقيه گويهها درصد پاسخگويانی که داراي حداقل يکی از مدارک
مورد اشاره در تحقيق بودهاند کمتر از حد متوسط میباشند .همچنين گويه مهارت در زمينه
نويسندگی و سرودن شعر با  ۱۲/5درصد کمترين درصد فراوانی را داشته است.
عالوه بر اين ،در رابطه با خُردهمقياس سرماية فرهنگی نهادي ۳5/۳ ،درصد از پاسخگويان عنوان
کردهاند که حداقل داراي يکی از مهارتها و مدارک مورد اشاره در جدول زير بودهاند6۴/7 .
درصد پاسخگويان نيز اشاره داشتهاند که هيچ يک از مدارک و مهارتهاي مورد اشاره در
پرسشنامه را نداشتهاند.

۲۲۲

سرماية فرهنگی و رفتارهاي زيستمحيطی خانوادههاي تهرانی
جدول  .9وضعیت پاسخها برحسب گویههای سرمایه فرهنگی نهادینهشده ()%
گویهها

بلی

خیر

مهارتهاي هنري (نقاشی ،عکاسی ،خوشنويسی و)...

۱۸/۲

۸۱/۸

مهارتهاي فنی (کاميپوتر)

۴7/۱

5۲/9

مهارت در زبانهاي خارجی

۳۰/7

69/۳

مهارت در زمينه موسيقی

۱۴/۳

۸5/7

مهارتهاي ورزشی

۴6/۴

5۳/6

مهارتهاي رانندگی

75/۸

۲۴/۲

مهارت نويسندگی و سرودن شعر

۱۲/5

۸7/5

خُرهمقياس سرمايه فرهنگی نهادي

۳5/۳

6۴/7

د) مقیاس کل سرمایة فرهنگی :جدول  ۱۰وضعيت سرماية فرهنگی خانوادهها را نشان میدهد
که طبق آن ۳۸/۳ ،درصد از خانوادههاي نمونه داراي سرمايه فرهنگی متوسط ۳7/5 ،درصد
سرمايه فرهنگی پايين و فقط  ۲۴/۲درصد سرمايه فرهنگی باال بودند.
جدول  .10توزیع فراوانی و درصدی سرمایه فرهنگی
سرمايه فرهنگی

f
۱۴۴

۳7/5

متوسط

۱۴7

۳۸/۳

پايين

%

باال

9۳

۲۴/۲

جمع

۳۸۴

۱۰۰

 -3-5آزمون رابطة متغیرهای زمینهای و رفتار زیستمحیطی
جدول شماره ( )۱۱نشاندهندة رابطة متغيرهاي سن ،تحصيالت ،درآمد ،مدت اقامت در محله،
جنس و منطقه محل سکونت با رفتار زيستمحيطی خانوادههاست .نتايج نشان میدهد که رابطة
بين سن و رفتار زيستمحيطی معنیدار است و با افزايش سن ،رفتار زيستمحيطی خانوادهها
افزايش میيابد ( .)p<۰/۰5 ،r=۰/۳۴۰اما در مورد تحصيالت ،شاهد رابطة منفی آن با رفتارهاي
زيستمحيطی هستيم و بيشترين رفتارهاي زيستمحيطی را در افرادي میبينيم که از تحصيالت
کمتري برخوردارند ( .)p<۰/۰۱ ،r=-۰/۱6۲عالوه بر اين ،ساکنين منطقة  ۱۱رفتارهاي
زيستمحيطی بهتري از ساکنين منطقة  ۲۰نشان میدهند ( .)p<۰/۰5 ،r=۲/۴5در مورد متغيرهاي
درآمد و مدت اقامت در محله نيز تفاوتی در رفتارهاي زيستمحيطی خانوادهها مشاهده نشد.

۲۲۳
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جدول  .11ضرایب همبستگی پیرسون و آزمون  Tبین متغیرهای زمینهای و رفتار زیستمحیطی
متغير وابسته

رفتار زيستمحيطی

متغيرهاي مستقل

M

t

p

r

سن

۰/۳۴۰

-

-

۰/۰۴۲

تحصيالت

- ۰/۱6۲

-

-

۰/۰۰۱

درآمد

۰/۰75

-

-

۰/۱۴۳

مدت اقامت

- ۰/۰۱۸

-

-

۰/7۳۲

جنسيت

-

منطقه محل سکونت

-

زن

۳7/67

مرد

۳6/۴۳

منطقه ۱۱

۳7/65

منطقه ۲۰

۳5/5۴

۰/99۲

۰/۳۲۲

۲/۴5

۰/۰۴۲

 -4-5آزمون رابطه بین انواع سرمایة فرهنگی و رفتار زیستمحیطی
پيرامون رابطة سرمايه فرهنگی و ابعاد آن با رفتارهاي زيستمحيطی خانوادههاي تهرانی ،نتايج
براساس جدول شماره ( )۱۲به اين شرح بود:
 بين سرمايه فرهنگی عينيتيافته و رفتارهاي زيستمحيطی خانوادهها رابطه مستقيم و در حدمتوسط وجود دارد ( .)p<۰/۰۰۱ ،r=۰/۳۴۰همچنين بين سرمايه فرهنگی عينيتيافته با ابعاد
رفتارهاي زيستمحيطی نيز رابطه معنیدار وجود دارد .اما اين روابط پايينتر از حد متوسط
هستند.
 بين سرمايه فرهنگی تجسميافته و رفتارهاي زيستمحيطی خانوادهها رابطه مستقيم و متوسطبرقرار است ( .)p<۰/۰۰۱ ،r=۰/۳۸6همچنين بين سرمايه فرهنگی تجسميافته با ابعاد رفتارهاي
زيستمحيطی نيز رابطه وجود دارد ،اما شدت همبستگی در مورد بُعد مديريت در توليد پسماند
پايينتر از حد متوسط است.
 بين سرماية فرهنگی نهادينهشده و رفتارهاي زيستمحيطی خانوادهها رابطة مستقيم و ضعيفوجود دارد ( .)p<۰/۰۰۱ ،r=۰/۲6۲همين قضيه در رابطه با ابعاد رفتار زيستمحيطی نيز صادق
است .بُعد مديريت در توليد پسماند ضعيفترين رابطه ( )r=۰/۱۸۸را با سرمايه فرهنگی نهادي دارد.
 همبستگی بين مقياس کل سرمايه فرهنگی و رفتارهاي زيستمحيطی خانوادهها معنیدار است( )p<۰/۰۰۱ ،r=۰/۳97که جهت آن مستقيم و شدت آن در حد متوسط میباشد .بين سرماية
فرهنگی با ابعاد رفتارهاي زيستمحيطی نيز رابطه وجود دارد ،اما شدت همبستگیها متفاوت
میباشند .بيشترين ميزان مربوط به بُعد تفکيک پسماند از مبدأ میباشد ( .)r=۰/۳۴9بنابراين
فرضيه تحقيق مبنی بر وجود رابطه بين دو متغير تأييد میشود و میتوان گفت که با افزايش يا
کاهش سرمايه فرهنگی ،رفتارهاي زيستمحيطی خانوادهها بهبود يا وخامت خواهد يافت.

۲۲۴

سرماية فرهنگی و رفتارهاي زيستمحيطی خانوادههاي تهرانی
جدول  .12ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر انواع سرمایه فرهنگی و رفتار زیستمحیطی
متغیر مستقل
سرمايه فرهنگی عينيتيافته

سرمايه فرهنگی تجسميافته

سرمايه فرهنگی نهادينهشده

مقياس کل سرمايه فرهنگی

متغیر وابسته
تفکيک پسماند از مبدأ

r
۰/۲9۸

p
۰/۰۰۰

مديريت در توليد پسماند

۰/۲۳6

۰/۰۰۰

رفتارهاي زيستمحيطی

۰/۳۴۰

۰/۰۰۰

تفکيک پسماند از مبدأ

۰/۳۴۰

۰/۰۰۰

مديريت در توليد پسماند

۰/۲66

۰/۰۰۰

رفتارهاي زيستمحيطی

۰/۳۸6

۰/۰۰۰

تفکيک پسماند از مبدأ

۰/۲۲۸

۰/۰۰۰

مديريت در توليد پسماند

۰/۱۸۸

۰/۰۰۰

رفتارهاي زيستمحيطی

۰/۲6۲

۰/۰۰۰

تفکيک پسماند از مبدأ

۰/۳۴9

۰/۰۰۰

مديريت در توليد پسماند

۰/۲76

۰/۰۰۰

رفتارهاي زيستمحيطی

۰/۳97

۰/۰۰۰

توجه :متغير سرمايه فرهنگی نهادي که در سطح سنجش اسمی سنجيده شده بود ،جهت انجام
آزمون پيرسون به يک متغير فاصلهاي تبديل شد.
 -5-5تحلیل رگرسیون نقش سرمایه فرهنگی در پیشبینی تغییرات رفتارهای زیستمحیطی
الزم است تا تغييرات متغير وابسته به وسيلة مجموعهاي از متغيرهاي مستقل نيز پيشبينی گردد.
براي اين منظور از رگرسيون خطی چندمتغيره و روش همزمان استفاده شده است (جدول .)۱۳
در اين معادله متغيرهاي مستقل به صورت همزمان وارد معادله رگرسيونی شدند و نتايج نشان
داد که بهترتيب ابعاد عينيتيافته و تجسميافته سرماية فرهنگی بيشترين نقش را در پيشبينی
رفتارهاي زيستمحيطی خانوادهها دارند .همچنين مقدار آمار دوربين واتسون ( )۱/99نشان داد
که باقيماندهها باهم همبستگی ندارند و از يکديگر مستقلاند.
عالوه بر اين ،ضريب همبستگی چندگانه مدل رگرسيونی برابر با  ۰/۴۲۸بود که نشان میدهد
بين متغيرهاي مستقل و رفتارهاي زيستمحيطی خانوادهها همبستگی متوسطی وجود دارد.
نسبتی از واريانس متغير رفتارهاي زيستمحيطی که توسط متغيرهاي مستقل تحقيق تبيين
شده برابر با  ۰/۱7۰بود که نشاندهندة اين است که متغيرهاي مستقل تحقيق توانستهاند ۱7
درصد از تغييرات رفتارهاي زيستمحيطی خانوادههاي تهرانی را پيشبينی نمايند .سطح معنی
داري آزمون  )p<۰/۰۰۱( Fداللت بر آن دارد که مدل رگرسيونی تحقيق مدل مناسبی براي
تبيين متغير وابسته است.
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جدول  .13ضرایب تأثیر رگرسیونی متغیرهای مستقل در پیشبینی رفتارهای زیستمحیطی خانوادهها
β

B

متغیرها

t

p

مقدار ثابت

۱7/۸۱۸

-

۴/9۱9

۰/۰۰۰

سن

۰/۱۳5

۰/۱۲۲

۲/۲۳۳

۰/۰۲6

مدت اقامت

۰/۰۳۲

۰/۰۳۳

۰/6۳۴

۰/5۲7

سرمايه فرهنگی نهادينهشده

- ۰/۰69

- ۰/۰۰9

- ۰/۱۴۴

۰/۸۸5

سرمايه فرهنگی عينيتيافته

۰/۲۲۲

۰/۱7۰

۲/۸5۰

۰/۰۰5

۰/6۴۴

۰/۳۳7

۴/5۴۸

۰/۰۰۰

سرمايه فرهنگی تجسميافته
R =۰/۴۲۸

R2=۰/۱۸۳

F=۱۴/۰۸۴

R2Adj.=۰/۱7۰

p=۰/۰۰۰

D-W=۱/99

با توجه به مقدار خطاي متغيرهاي مستقل ،میتوان گفت که متغيرهاي سن ،سرمايه فرهنگی
عينيتيافته و سرمايه فرهنگی تجسميافته در پيشبينی رفتارهاي زيستمحيطی خانوادهها نقش
دارند ،اما متغيرهاي مدت اقامت در محله و سرماية فرهنگی نهادينهشده نقشی در اين پيشبينی
ندارند .همچنين ضرايب بتاي استانداردشدة متغيرهاي مستقل اثرگذار نشان میدهد که از بين
متغيرهاي مستقلی که بر رفتارهاي زيستمحيطی تأثير داشتهاند ،سرمايه فرهنگی تجسميافته با
ميزان بتاي  ۰/۳۳7بيشترين نقش را در پيشبينی رفتارهاي زيستمحيطی خانوادهها دارد .در
مقابل ،متغير سن با مقدار بتاي  ۰/۱۲۲کمترين نقش را در اين زمينه دارد.
 -6-5تحلیل مسیر تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر رفتارهای زیستمحیطی
بعد از انجام آزمونهاي آماري مقايسه تفاوتها ،ضريب همبستگی و رگرسيون خطی چندمتغيره،
مدل نظري تحقيق با استفاده از روش تحليل مسير مورد آزمون تجربی قرار گرفت و در آن به
محاسبة ميزان تأثيرات مستقيم ،غيرمستقيم و کل هر يک از متغيرهاي مستقل در تبيين
رفتارهاي زيستمحيطی خانوادههاي تهرانی پرداخته شد .نتايج نشان داد که در مقايسه مدل
نظري با مدل تجربی بدستآمده و با توجه به شکل شماره ( ،)۲دو متغير سن و مدت اقامت در
محله که به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر رفتارهاي زيستمحيطی تأثير داشتند ،در مدل باقی
ماندند .همچنين تأثير متغير مستقل اصلی پژوهش ،سرمايه فرهنگی و ابعاد آن ،نيز مورد تأييد
تجربی قرار گرفت .جدول  ۱۴اثرات مستقيم ،غيرمستقيم و کل متغيرهاي مستقل بر رفتارهاي
زيستمحيطی خانوادهها را نشان میدهد.

۲۲6

سرماية فرهنگی و رفتارهاي زيستمحيطی خانوادههاي تهرانی

شکل  .2مدل تجربی تحقیق مبنی بر تأثیر سرمایة فرهنگی بر رفتارهای زیستمحیطی خانوادهها

با توجه به جدول  ،۱۴از ميان تأثيرات مستقيم ،بُعد سرمايه فرهنگی تجسميافته با بتاي ۰/۳۳7
و از ميان تأثيرات غيرمستقيم ،بُعد سرمايه فرهنگی عينيتيافته با بتاي  ۰/۱۸7داراي بيشترين
اثر بر رفتارهاي زيستمحيطی هستند .ستون تأثير کل نيز نشان میدهد که مهمترين متغيرهاي
تأثيرگذار بر رفتار زيستمحيطی خانوادههاي تهرانی (بنا بر مجموع اثرات مستقيم و غيرمستقيم)
بهترتيب عبارتند از :سرماية فرهنگی عينيتيافته ( ،)۰/۳57سرماية فرهنگی تجسميافته
( ،)۰/۳۳7سرماية فرهنگی نهادينهشده ( ،)۰/۱6۴سن ( )۰/۰۲۱و مدت اقامت در محله (.)۰/۱9
جدول  .14اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر رفتارهای زیستمحیطی خانوادهها
متغيرهاي مستقل

اثرات
کل

مستقيم

غيرمستقيم

سرمايه فرهنگی تجسميافته

۰/۳۳7

-

۰/۳۳7

سرمايه فرهنگی عينيتيافته

۰/۱7۰

۰/۱۸7

۰/۳57

سن

۰/۱۲۲

- ۰/۱۰۱

۰/۰۲۱

سرمايه فرهنگی نهادينهشده

-

۰/۱6۴

۰/۱6۴

مدت اقامت در محله

-

۰/۰۱9

۰/۰۱9

 .6بحث و نتيجهگيري

پژوهش حاضر که به بررسی رابطة سرمايه فرهنگی خانوادهها با رفتار زيستمحيطی آنان پرداخته
است ،نشان داد که در حدود  7۳درصد از پاسخگويان داراي رفتارهاي زيستمحيطی متوسط و
ضعيفی بودهاند .بين متغيرهاي زمينهاي پژوهش شامل سن ،تحصيالت و منطقه محل سکونت با
رفتار زيستمحيطی رابطه وجود دارد .در آزمون تحليل مسير مشخص شد که متغير مدت اقامت در
محله نيز تأثير غيرمستقيمی از طريق متغيرهاي سن و سرمايه فرهنگی عينی بر رفتار زيستمحيطی
دارد .همچنين فرضية اصلی تحقيق مبنی بر وجود رابطه بين دو متغير سرماية فرهنگی و رفتار
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زيستمحيطی مورد تأييد تجربی قرار گرفت که نتايج تحقيقات صالحی و امامقلی ( )۱۳9۱و
واقفی و حقيقتيان ( )۱۳9۳را نيز تأييد میکند.
يکی از نتايج قابل بحث وجود رابطة معکوس تحصيالت با رفتار زيستمحيطی است که نشان
میدهد تحصيالت نه تنها نگرش و رفتار افراد را نسبت به محيطزيست بهبود نبخشيده بلکه اثر
منفی هم داشته است .نتايج رگرسيون و تحليل مسير نيز نشان داد که سرماية فرهنگی نهادينهشده
تأثير مستقيمی بر رفتار زيستمحيطی ندارد .از اين رو میتوان استدالل نمود که به امر آموزش
محيطزيست بهصورت رسمی در ايران توجهی نشده و نظام آموزشی در امر آموزش محيطزيست
و نهادينه کردن آن در افراد و خانوادهها موفق نبوده است .به همين علت تحصيالت به بهبود
رفتار زيستمحيطی کمکی نکرده است .اين نتيجه يافتههاي تحقيق صالحی و امامقلی ()۱۳9۱
را در مورد رابطة دو متغير تحصيالت و رفتار زيستمحيطی تأييد میکند.
موضوع قابل بحث ديگر وجود تفاوت در رفتار زيستمحيطی خانوادههاي ساکن در مناطق  ۱۱و
 ۲۰است .با توجه به نتيجه آزمون  tبين دو متغير به ترتيب با ميانگينهاي  ۳7/76و ۳6/55
حاکی از اين است که خانوادههاي ساکن در منطقه  ۱۱نگاه بهتري به مقوله تفکيک و مديريت
در توليد پسماند داشتهاند .در اين رابطه میتوان چنين استدالل نمود که به لحاظ اينکه منطقه
 ۱۱در مرکز شهر واقع شده و پراکندگی مراکز فرهنگی در اين منطقه نسبت به منطقه  ۲۰بيشتر
است و همچنين امکان دسترسی بهتر و آسانتر به خدمات و مراکز فرهنگی وجود دارد ،لذا
خانوادههاي ساکن در اين منطقه رفتار زيستمحيطی بهتري نسبت به خانوادههاي منطقه ۲۰
داشتهاند.
در واقع میتوان گفت ،محيط رفتار انسان را تحت تأثير قرار داده و به آن جهت میدهد .بورديو
معتقد است که تمام افراد بشر کنشگرند و کنش عملی است که در يک ميدان رخ میدهد ،و
هر ميدان عرصهاي است که در آن نيروهاي بالقوه و بالفعل با يکديگر وارد تبادل میشوند .مثالی
از اين ميدانها سازمان و جامعه هستند .پس براي درک معنی عمل بايد معنی ميدان را درک
کرد که خود حاصل تبادل ميان اين نيروهاست (قرونه .)۴۱ :۱۳۸9 ،در کل نتايج پژوهش حاضر
حکايت از اهميت سرماية فرهنگی در رفتار زيستمحيطی دارد و نشان داد که بايد در ارتقاي
سرماية فرهنگی افراد و خانوادهها اقدامات و برنامهريزيهاي مؤثرتري به عمل آيد .آزمون تحليل
مسير مشخص کرد که در ميان ابعاد سرمايه فرهنگی ،سرماية عينيتيافته عالوه بر تأثير مستقيم
بر روي رفتار زيستمحيطی بر روي ابعاد تجسميافته و نهادينهشده نيز داراي تأثير مثبت است و
بيشترين تأثير کل را بر رفتار زيستمحيطی دارد .که نشان میدهد بايد توجه ويژهاي به اين بُعد
از سرماية فرهنگی در جهت داشتن رفتار مسئوالنهتري نسبت به محيطزيست شود .سرماية
فرهنگی عينيتيافته بيشتر به شکل کاالهاي فرهنگی و اشياي مادي و رسانههايی نظير مجلهها،
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نقاشیها ،مجسمهها ،تصاوير ،کتابها ،فيلمهاي مستند و انيميشنها ،ابزارها ،ماشينآالت و غيره
تجسم میيابد (شارعپور و خوشفر.)۱۳7 :۱۳۸۱ ،
براي ترويج رفتارهاي مسئوالنه زيستمحيطی ،دربارة محافظت از منابع طبيعی و محيطزيست،
پيشنهادهاي کاربردي زير را میتوان ارائه داد:
الف) ارتقای دانش زیستمحیطی :بايد شناخت و دانش مردم نسبت به محيطزيست ارتقا يابد.
اين امر از طريق آموزشهاي همگانی با استفاده از وسايل ارتباط جمعی و برگزاري کالسهاي
آموزشی و همايشهاي زيستمحيطی امکانپذير است .همچنين ،نتايجْ ضرورت تدوين کتاب
آموزش رفتارهاي زيستمحيطی در مقاطع مختلف تحصيلی را بيش از پيش نشان میدهد.
گنجاندن واحدهايی از درس آموزش محيطزيست در سرفصل دروس همه رشتههاي تحصيلی و
آموزش مهارتهاي چگونگی رفتار نسبت به محيطزيست میتواند زمينه را براي انجام کنشها و
رفتارهاي مسئوالنة زيستمحيطی فراهم آورد.
ب) توجه به سرمایة فرهنگی بهعنوان یک عامل مهم :براي بهبود رفتارهاي زيستمحيطی الزم
است به افزايش سرمايه فرهنگی افراد و خانوادها توجه بيشتري شود .سرماية فرهنگی خانوادهها
میتواند از طريق ايجاد مراکز فرهنگی در محالت و آموزش سرپرستان خانواده که بتوانند اين
سرمايه را به فرزندان خود نيز منتقل نمايند ،افزايش يابد.
پ) تأسیس و پشتیبانی مالی از نهادها و سازمانهای غیردولتی ( )NGOsدر حمایت از محیط

زیست :الزم است براي افزايش سرمايه فرهنگی جهت حمايت از محيطزيست نهادها و سازمان
هاي مردمنهاد نيز تأسيس شوند.
ت) در اولویت قرار دادن مسائل زیستمحیطی :با وقوع انقالب اسالمی محيطزيست از اولويتهاي
اصلی کشور خارج شد .هرچند که در دوران پهلوي هم محيطزيست مسئله اصلی نبود ،در آن
زمان مسائل زيستمحيطی به اين شکل مطرح نبود .امروزه به واسطة افزايش جمعيت شهري و
بروز مسائل گوناگون زيستمحيطی لزوم توجه به محيطزيست میبايد به يکی از اولويتهاي
اصلی دولت تبديل شود.
ج) توجه به رسانههای جمعی :بهخصوص فضاي مجازي جهت مطلعنمودن مردم از حساسيت
موضوع و افزايش آگاهی مردم نسبت به مسائل زيستمحيطی.
ح) اجتماعیکردن مسائل زیستمحیطی :به اين معنی که تخريب محيطزيست بهعنوان يک
مسئلة اجتماعی معرفیشده و همه گروههـاي اجتماعی خود را در قبال آن مسئول بدانند .اينکه
منظور از اجتماعیشدن مسائل زيستمحيطی چيست؟ و در چه حالتی میتوان گفت يک مسئله
اجتماعی شده است؟ بايستی گفت که دانيلين لوزيک ( )۱۳9۴در تعريف اجتماعیشدن يک
مسئله چهار شرط را برشمرده است -۱ :داراي شرايط منفی باشد (يعنی ادراک عمومی متوجه
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آن اشتباه شده و زحمتی براي مردم ايجاد کند) -۲ .پديدهاي جدي ،شايع و گسترده باشد
(بهعبارتی در کنار مورد اول يعنی منفیبودن ،فقط مشکل يک عدة کمی از افراد نباشد ،بلکه
تعداد بسياري از افراد را درگير کند) -۳ .اميد به ارائة راهحل و رفع مسئله (به عنوان مثال مرگ
يک پديدة منفی (شرط اول) و شايع (شرط دوم) است ،اما يک مسئلة اجتماعی نيست چون کسی
نمیتواند آن را تغيير دهد) -۴ .امکان تغيير منطقی (بحث هزينهـفايده تغيير و اجراي راهحلها
منطقی باشند) .اما در مقام عمل چه کسی يا نهاد يا سازمانی اين وظيفه (اجتماعیکردن مسائل
زيستمحيطی) را برعهده دارد؟ شکل شماره ( )۳فرايند سهمرحلهاي کشف ،پژوهش و اجتماعیکردن
مسائل زيستمحيطی را نشان میدهد:

فيلسوف محيطزيست
جامعهشناس محيطزيست
استراتژيست محيطزيست

کنشگر محيطزيست
شکل  .3فرآیند کشف ،پژوهش و اجتماعی کردن مسائل زیستمحیطی
منبع :کالهی1395 ،

فرآيند اجتماعیکردن مسائل که به صورت از باال به پايين است ،به اين معناست که ابتدا اين
فيلسوفان هستند که بايد به سؤاالتی از قبيل :چگونه به بهترين نحو روابط بين طبيعت و فناوري
و توسعه بشر را درک و فهم کنيم؟ جايگاه ما در طبيعت کجاست؟ حقوحقوق نسلهاي آينده را
چگونه در نظر بگيريم؟ و سؤاالتی از اين قبيل پاسخی منطقی بدهند و افق تازهاي از محيطزيست
را دريافت ،کشف ،خلق يا بازنمايی کنند .نبايد از فيلسوف محيطزيست انتظار حل مستقيم مسائل
زيستمحيطی را داشت ،بلکه کار او بازگشايی افق تازهاي جلوي فرهنگِ بخشینگر و کوتهنگر
ماست .گروه دوم جامعهشناسان محيطزيست هستند .جامعهشناس محيطزيست کسی است که
با اتکا به انديشة فيلسوف محيطزيست ،نظريههاي اجتماعیـزيستمحيطی میدهد و به رويکردها
و گفتمانهاي اجتماعیکردن مسائل زيستمحيطی میپردازد .گروه سوم استراتژيستهاي محيط
زيست هستند .استراتژي شامل تعيين اهداف بلندمدت و گزينش مجموعه اقدامات و تخصيص
منابع الزم براي دستيابی به اين هدفهاست .استراتژي طرز نگرشی است که اساس آن بر
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تشخيص فرصتهاي اساسی و تحقق منافع نهفتة آن قرار دارد .اين نگرش دو مفهوم مجزا و
درعينحال وابسته به هم را مطرح میکند؛ يعنی تشخيص فرصت و ديگري محققساختن منافع
در فرصت .و باالخره گروه چهارم کنشگران محيطزيست ،يعنی افرادي که بر روي کرة زمين
زندگی میکنند .اگر خواهان کنشگرانی فعال و مسئول در قبال محيطزيست باشيم و اگر بخواهيم
فعاليتِ کنشگر محيطزيست براي محيطزيست مفيد باشد بايد او را به گروههاي قبلی اين
چارچوب پيوند دهيم .کنشگر محيطزيست میتواند در مجموعهاي از روابط اجتماعی با افراد
ديگر و از طريق حضور اجتماعی خود و با داشتن اهدافی مشخص و آگاهانه به روابط و نظام
اجتماعیـزيستمحيطی امکان وجود و تداوم دهد.
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