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چکیده
زمینه هدف :هدف این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش سرمایه های فرهنگی اکتسابی بر رفتارهای زیست محیطی دانش آموزان شهر
تهران بود.
روش بررسی :جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانش آموزان ابتدایی ناحیه  4منطقه  5شهر تهران بود که از این تعداد به روش
نمونهگیری خوشهای چندمرحله ای مدارس مورد نظر انتخاب و تعداد  55نفر که تمایل به همكاری داشتند به عنوان نمونه انتخاب شدند.
این  55نفر به طور کامال همتا در  2گروه  25نفره الف و ب گزینش شدند که گروه الف 31،جلسه آموزش گروهی سرمایه های فرهنگی را
دریافت کرد و گروه ب گروه کنترل بود .همچنین برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل واریانس استفاده شد.
یافته ها :یافتههای پژوهش نشان داد که آموزش سرمایه های فرهنگی اکتسابی به طور معنیداری باعث افزایش رفتارهای مثبت زیست-
محیطی میشود .دانشآموزانی که در گروه آزمایش بودند نسبت به دانشآموزانی که در گروه گواه بودند به طور معنیداری رفتارهای
مناسب زیستمحیطی( حفاظت از محیط زیست ،آشنایی با نحوه بازیافت ،صرفه جویی در مصرف ،استفاده مناسب و مجدد از زباله های
قابل بازگشت) را فراگرفتند و این تاثیر مثبت در طی زمان ثابت بود.
بحث و نتیجه گیری :امروزه بر توسعه سرمایه فرهنگی و ارتقای آن جهت کاهش و کنترل مسائل اجتماعی نظیر بحرانهای زیست-
محیطی تأکید میشود و به نظر میرسد توسعه پایدار ،به ویژه جنبهی زیستمحیطی آن در گرو ارتقای سرمایه فرهنگی است .بر این
اساس ،به نظر میرسد با تحوالت چند سال اخیر میتوان از مفهوم سرمایه های فرهنگی به عنوان متغیر پیشبینی کننده در تحلیل
مسائل اجتماعی -فرهنگی نظیر رفتارها و نگرش زیستمحیطی سود جست.
کلیدواژه ها :آموزش سرمایه های فرهنگی اکتسابی،رفتارزیست محیطی ،دانش آموزان
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Abstract
Background and Objective: The purpose of this study was to examine the effectiveness of the
acquisition of acquired cultural capital on the environmental behaviors of students in Tehran.
Analysis methodology: The statistical population of this research includes all elementary students in
district 4 of district 5 of Tehran city, which was selected by multistage cluster sampling method and
50 students who were willing to cooperate were selected as sample. These 50 fully peer groups were
selected in two groups of 25 and A and A, group A received 13 sessions of cultural training group
training, and group B was the control group. Analysis of variance was also used to analyze the data.
Findings: Findings showed that acquisition of acquired cultural capital significantly increased the
positive environmental behaviors. The students who were in the experimental group had a significant
environmental behaviors (environmental protection, familiarity with recycling, saving on
consumption, proper use and reuse of waste from students who were in the control group)
Recoverable) and this positive effect was constant over time.
Discussion and Conclusions: Today, the development of cultural capital and its promotion is
emphasized in order to reduce and control social issues such as environmental crises, and it seems that
sustainable development, especially its environmental aspect, depends on the promotion of cultural
capital. . Based on this, it seems that with the developments of the last few years, we can benefit from
the concept of cultural capital as a predictive variable in the analysis of socio-cultural issues such as
behaviors and environmental attitudes.
Key words: Educational acquisition of acquired capital, environmental behavior, students
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مقدمه
محققان محیط زیست معتقدند که امروزه بحرانهای زیست-

بوردیو ،سرمایه فرهنگی درون یک فضای اجتماعی پخش شده

محیطی به طرز نگرانکنندهای زندگی انسان را تهدید کرده ،تا

است و سپس از طریق میراث انتقال مییابد و در نهایت به

حدی که حیات انسان و سایر موجودات در کره خاکی را به

صورت فرهنگ سرمایهگذاری میشود .در کل ،مفهوم رفتارهای

مخاطره انداخته است .برخی از این تهدیدات و بحران های

زیستمحیطی و مولفههای آن ،هیچگاه به گستردگی امروز

زیست محیطی نظیر تغییرات آب و هوا ،نازک شدن الیه اوزن،

مورد توجه جامعه شناسان زیستمحیطی قرار نگرفته است(.)4

جنگل زدایی ،بحران غذا ،ازدیاد جمعیت ،باالرفتن سطح زندگی

محققان جامعهشناسی زیست محیطی از جمله ذکاوت(،)3644

و افزایش تقاضای مردم ،پیشرفت تكنولوژی ،استفاده بهره-

دان الپ و همكاران( ،)2555گرافتون و همكاران(،)2551

جویانه و غیراصولی از محیط طبیعی توسط سرمایه داران ،دفع

پری زنگنه و الکان )2555(4آیودجی )2533(5به مطالعه عوامل

مواد زاید به روش غیر بهداشتی و جمع آوری و تفكیک نكردن

تأثیرگذار بر رفتارهای زیستمحیطی نظیر متغیرهای جمعیت-

زباله به منظور بازیافت و غیره را می توان بیان نمود (.)3

شناختی(سن ،جنس ،طبقه اجتماعی ،محل سكونت ،وضعیت

هیچکس نمیتواند ادعا کند که پیدایش مواد آلودهکننده برروی

تاهل ،تعداد فرزندان و سن فرزندان) ،گرایش سیاسی ،عملكرد

کرهخاکی ما نتیجه برخی از دگرگونی های طبیعی و مستقل از

زیستمحیطی ملت ها ،آگاهی زیست محیطی و عقیده دینی،

اراده انسان است .اشتباهاتی که در افكار ،نگرش و رفتارهای

پرداخته اند .در این میان سرمایه فرهنگی که احتماال میتواند

انسان در نتیجه فعالیتهایش بر روی زمین به وجود آمده یكی

بر رفتارهای زیست محیطی افراد تأثیرگذار باشد ،کمتر مورد

از علتهای اصلی خساراتی است که محیط زیست متحملآن

توجه قرار گرفته است ( .)5به اعتقاد بنسون )2535( 9تفاهمی

گردیده است .از این رو یكی از عواملی که بر حفظ محیط

عمومی در حوزه محیط زیست به وجود آمده است .این تفاهم،

زیست و شكل گیری رفتارهای مناسب زیست محیطی تأثرگذار

حاکی از این است که راه حل واقعی کاستن از مشكالت و

است ،ایجاد فرهنگ مناسب در برخورد با محیط زیست است.

مسائل محیط زیست باید انسان و کنش های انسانی را شامل

هرچه سرمایه فرهنگی افراد در این زمینه بیشتر تقویت گردد،

شده و متكی به آن باشد( .)9در این زمینه آماده سازی سیاست

رفتار مناسب زیست محیطی نیز بیشتر از مردم به چشم می

های زیست محیطی ،مشارکت و آگاهی نسبت به مسایل زیست

خورد.

محیطی بسیار مهم می باشد( .)4معموال ایجاد و گسترش دانش

سرمایهفرهنگی اصطالحی جامعه شناختی است که بوردیو 3آن

و آگاهی زیست محیطی ،یكی از راهكارهای مطلوب برای فائق

را در سال  3641مطرح کرد .بوردیو ،سرمایه را کار انباشته

آمدن بر چالش های زیست محیطی و دستیابی به توسعه پایدار

تعریف میکند و معتقد است که سرمایه یک منبع عام است که

زیست محیطی محسوب می شود .درواقع ،در اینجا هدف این

میتواند به شكل پولی و غیرپولی و همچنین ،ملموس و

است که از طریق تربیت و آموزش نیروی انسانی و با ایجاد

غیر ملموس به خود گیرد( .)2سرمایه فرهنگی به شیوههای

نگرش زیست محیطی مطلوب گام مناسب جهت تحقق اهداف

فرهنگی خاصی که در روند آموزشهای رسمی و خانوادگی در

پایدار برداشته شود(.)8

افراد تثبیت شده ،اشاره دارد و نیز ظرفیت شناخت افراد را در

یكی از گروه های اجتماعی اثرگذار در حفظ محیط زیست،

کاربرد لوازم فرهنگی دربر میگیرد .سرمایهفرهنگی ،معرفتی

دانش آموزان می باشند .بسیاری از محققان بر این باورند که

2

1

نسبت به فرهنگ جامعه که فرد آن را به طور انتسابی و
اکتسابی در خانواده ،جامعه ،مدرسه کسب می کند(.)1به نظر

1- Bourdieu

2- Dunlap
3-Grafton
4-Lakhan
5-Ayodeji
6-Benson
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یكی از دوره های تحصیلی که ضرورت آموزش مهارت های

فرهنگی در حفظ محیط زیست و نبود تحقیقی برای بررسی

زندگی -که بخشی از آن مهارت چگونگی رفتار نسبت به محیط

اثربخشی آموزش سرمایه های فرهنگی اکتسابی بر رفتارهای

زیست است -در آن به شدت احساس می گردد ،دوره ابتدایی

زیست محیطی دانش آموزان انجام تحقیقی در این زمنیه

است .بدیهی است ،زمانی دانشآموزان می توانند به بهبود

ضروری به نظر می رسد .بنابراین در این راستا مدل و فرضیه

شرایط زیست محیطی کمک کنند که دارای دانش و آگاهی

های زیر از سوی محقق ارائه شده است که برازش و تایید آن

زیست محیطی بوده باشند و این دانش نیز باید از سنین پایین

ها با نتایج داده های خروجی نرم افزار مورد آزمون قرار خواهد

صورت گیرد( .)6از این رو با توجه به اهمیت سرمایه های

گرفت.

شکل -6مدل پیشنهادی تحقیق
Figure 1- Proposed research model

آموزش سرمايه هاي فرهنگي

بهبود رفتارهاي زيست محيطي

اهداف :شناخت میزان تأثیر آموزش سرمایههای فرهنگی

بازتولید اجتماعی دارد و واجد سرمایههای مادی است .از جمله

اکتسابی بر تقویت رفتارهای زیستمحیطی دانش آموزان-

این سرمایهها ،سرمایهفرهنگی است( .)33مفهوم سرمایه-

شناخت پایداری این تأثیر در طول زمان.

فرهنگی از بوردیو را تنها هنگامی میتوان به خوبی درک کرد

فرضیه ها:

که آن را در قالب نظر وی در نظر بگیریم .محرک اصلی نظریه

 -1آیا آموزش سرمایه های فرهنگی اکتسابی بر رفتار
زیست محیطی دانشآموزان تأثیرگذار است؟
 -2آیا این تأثیر در طول زمان پایدار است؟

بوردیو ،عالقهاش به از میان برداشتن آن چیزی است که
خودش ضدیت بیهوده میان فرد و جامعه میانگارد .وی به جای
مفاهیم سنتی جامعه شناسی مثل عاملیت و ساختار ،مفاهیم
میدان و عادت واره را به کار میبرد .به اعتقاد وی میان میدان و

چارچوب مفهومی پژوهش
سرمایهفرهنگی ،مجموعهای از ارزشها و خصایص فرهنگی و
رفتارهای زمینهساز مشارکت است که شاخصهایی چون
تحصیالت و دانش ،تعهد اجتماعی ،حس همیاری و تعلقپذیری
را شامل میشود( .)35اصطالح سرمایه فرهنگی نخستین بار
توسط پییر بوردیو به ادبیات علوم اجتماعی و انسانی وارد شده
است .از دید بوردیو سرمایه ،هر منبعی را گویند که در عرصه
خاصی اثر گذارد و به فرد امكان دهد که سودی ویژه از راه
مشارکت در رقابت بر سر آن به دست آورد .بوردیو همراه با
سرمایه اقتصادی انواع دیگری از سرمایه را مطرح میکند که
نقش مهمی در شكلگیری طبقات ،گروههای اجتماعی و

عادت واره رابطه دیالكتیكی وجود دارد و درحالی که عادت واره
در ذهن کنشگر وجود دارد ،میدان در خارج از ذهن آنها جای
دارد .بوردیو معتقد است که انسانها در خأل زندگی نمیکنند
بلكه هر فردی در یک سری از «میدان ها» زندگی میکند .این
میدانها از یکسری عناصر تشكیل شده است که عبارت است
از :سرمایه اقتصادی ،سرمایه فرهنگی ،سرمایه اجتماعی و
سرمایه نمادین ،به عبارت دیگر «میدان مانند نوعی بازار رقابتی
است که در آن ،انواع سرمایهها (اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و
نمادین) به کار میرود و مایه گذاشته میشود(.)32
از نظر بوردیو تمام افراد بشر کنشگر هستند ،چه آنهایی که
آگاهانه عملی انجام میدهند و چه آنهایی که ناخودآگاه پذیرای
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فرامین دیگران هستند .به عبارتی دیگر افراد فعال و منفعل یک

عینیت یافته :سرمایه فرهنگی در حالت عینیت یافتگی خود با

کنشگرند.کنش-به طور مثال مشارکت -عملی است که در یک

همه نمودهای جهان مستقل و منسجمی ظاهر میشود که

میدان رخ میدهد و هر میدان عرصهای است که در آن نیروی

محصول کنش تاریخی است اما قوانین خاص خود را دارد که از

بالقوه یا بالفعل با یكدیگر وارد تبادل میشوند .پس برای درک

امیال و ارادههای فردی به طور استعالیی فرا میگذرد(قبلی).

معنای عمل باید معنای میدان را درک کرد که خود حاصل

این سرمایه شامل اموری مانند محصوالت فرهنگی(مانند کتاب،

تبادل میان نیروها است .میدان عرصه اجتماعی است که مبارزه

اثرنقاشی و )...و فعالیتهایی نظیر حشور در کنسرت موسیقی،

ها یا تكاپوها بر منابع و منافع معین و دسترسی به آنها صورت

بازدید از موزهها و جشنوارهها ،تماشای مسابقات ورزشی ،حضور

میپذیرد .فرد به عنوان یک بازیگر استراتژیک ،ضمن ایجاد

در نهادهای آموزشی مناسب و کسب مدرک تحصیلی

سرمایه فرهنگی و انباشت آن میتواند بر اساس درک خود از

است( -1 .)39سرمایه فرهنگی نهادینه شده :عینیت یابی

ارزش ،سوددهی و غیره ایفای نقش کند ( .)31این ایفای نقش

چیزی است که موجب تفاوت میان سرمایه خودآموخته ازیک

میتواند مشارکت یا عدممشارکت در امور مختلف باشد .بوردیو

سو و سرمایه فرهنگی مستتر به مدارج آموزشی و امتیازات

منابع سرمایه فرهنگی را عبارت میداند از  :پرورش خانوادگی،

ضمانت شده و از نظر رسمی مستقل از شخص حامل ،از سوی

آموزش رسمی و فرهنگی شغلی .تفاوت میزان سرمایه فرهنگی

دیگر است.این شكل از سرمایه به مدد ضوابط اجتماعی و فراهم

در افراد نیز ناشی از انباشت این نوع سرمایه در دارندگان است.

آوردن عناوین معتبر ،برای افراد کسب موقعیت میکنند؛ مانند

نكته حائز اهمیت در اندیشه بوردیو راجع به انواع سرمایه آن

مدرک تحصیلی و تصدیق حرفه ای کار .این سرمایه قابل

است که اشكال گوناگون سرمایه قابل تبدیل به هم هستند ،لذا

واگذاری نیست و به دست آوردن آن به شرایط معینی بستگی

سرمایه فرهنگی نیز قابل انباشت و تبدیل به سایر انواع سرمایه

دارد .از ویژگیهای بارز سرمایه یادشده این است که مانند پلی

اعم از سرمایه اجتماعی و اقتصادی است (.)34در نظریه بوردیو

میان اقتصاد و فرهنگ عمل میکند و میتواند سرمایه فرهنگی

سرمایهفرهنگی بعدی از یک منش عادتی گستردهتری است و

را از طریق کاربرد آن به روشهای معقول و رسمی به نوعی

از این رو ،بازتابنده محل اجتماعی صاحب آن سرمایه است.

سرمایه اقتصادی تبدیل کند .سرمایه فرهنگی نهادی با قوانین و

همچنین بوردیو دسترسی به فرهنگ و داشتههای ارزشمند

مقررات نهادینه شده حاصل میشود و برای دارنده آن پایگاه

فرهنگی را همچون یک سرمایه میداند که سود و منابع الزم از

اجتماعی ایجاد میکند.)34( .

جمله برخورداری از تحصیالت باال و نیز امكان باز تولید

در قرن حاضر ،رفتارهای زیست محیطی انسان به عنوان یكی از

اجتماعی را فراهم میآورد .از نظر بوردیو ،سرمایه فرهنگی

مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل بر محیط زیست مورد توجه

درون یک فضای اجتماعی پخش شده است و سپس از طریق

بسیاری از جامعه شناسان محیط زیستی قرار گرفته است(.)5

میراث انتقال مییابد و در نهایت به صورت فرهنگ سرمایه-

برای حفظ طبیعت رویكردهای آموزشی مناسبی نیاز است که

گذاری میشود.

در جهت رو به رشد دانش ،رفتار و نگرش زیستمحیطی حرکت

از نظر بوردیو سرمایه فرهنگی میتواند به سه شكل وجود

نمایند .به طوری که به همراه توسعه دانش و مهارتهای مورد

داشته باشد-3 :سرمایه فرهنگی تجسم یافته :این سرمایه در

نیاز ،به آیندهای مطمئن سوق دهد .یكی از مهمترین ابزارها

حالت بنیادین خود با کالبد مرتبط است و مستلزم تجسد است.

آموزش محیط زیست است که با تأثیرگذاری بر فرهنگ جوامع

انباشت سرمایه فرهنگی در حالت متجسد ،پیشاپیش پیامد

و در واقع با بسترسازی الزم ،شرایط حصول نتیجه را فراهم می

تجسد بخشیدن و به صورت جزئی از کالبد درآمدن ،به کالبد

آورد .در واقع ،آموزش زیست محیطی بنیادیترین شیوه در

پیوستن و جزئی از آن شدن است(-2 .)35سرمایه فرهنگی

حفاظت محیطزیست بوده و هدف آن یافتن مناسبترین و
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بهترین شیوه ارایه مطالب و نحوه ی فعالیت ها و اجرای

ارتباط با طبیعت یک شخ نیز تأثیرگذار باشد .درحالیكه دانش

ساختاری است که زمینه ساز ارتقاء آگاهیهای زیست محیطی

محیطی می تواند هم در حالت یادگیری مدرسه ای و هم در

در سطح جامعه است( .)34اهداف آموزش که نوعا عبارتند از

حالت بیرون از مدرسه ای ارائه شود؛ ولی ارتباط با طبیعت می

(به طور بلند مدت و پایدار) باالبردن دانش و نگرشهای

تواند در حالت تماس مستقیم(صحیح) باالبرده شود که به طور

محیطی و در همان راستا ،رشد رفتار محیطدوستانه است و به

همزمان اشاره بر دامنه ی موثر دارد ()25محققان چندین

عنوان مبنای ضروری برای رفتار محیط دوستانه در نظر گرفته

دستهبندی از مجموعه عوامل موثر بر رفتار زیستمحیطی ارائه

میشود ( .)38واژه آموزش زیست محیطی از دو واژه آموزش و

کردهاند .استرن ( )2555چهار نوع متغیر علی موثر بر رفتار

محیط زیست تشكیل شده است .محیط زیست چنین تعریف

زیست محیطی را مطرح میکند:

شده است«مجموع کل همه شرایط و تأثیرات موثر بر زندگی و

-عوامل نگرشی،شامل هنجارها ،باورها و ارزش ها :این عوامل

رشد موجودات زنده» و آموزش شكل دهی مطلوب نگرش ها،

زمینه عمومی را برای نیت زیست محیطی فراهم می کنند که

معیارها ،مهارت ها ،درک و عالیق نسبت به محیط زیست است،

آن هم به نوبه خود میتواند تمامی رفتارهای زیست محیطی

به شكلی که از آن حفاظت کند و آینده بهتری را برای موجدات

فرد را تحت تأثیر قرار دهد( .)21عوامل زمینه ای :شامل

زنده عصر کنونی فراهم کند(.)36

تأثیرات بین فردی ،انتظارات اجتماع ،تبلیغات ،قوانین حكومتی،

بر طبق تعریف یونسكو« آموزش زیست محیطی فرآیند

سایر عوامل قانونی و نهادی ،هزینهها و انگیزههای گذرا،

شناسایی معیارها و مشخص کردن مفاهیم به منظور توسعه

دشواری فیزیكی برخی از رفتارها ،قابلیتها و محدودیتهای

مهارتها و روشهای ضروری برای درک و پیبردن به ارتباط

فراهم شده توسط تكنولوژی و محیط مصنوع،میزان دسترسی

آن میان بشر است ( .)25اس چی میدر در خصوص تعریف

به امكانات مورد نیاز برای رفتار ،و ویژگیهای مختلف زمینه

آموزش زیست محیطی چنین می گوید« :آموزش زیست

وسیع اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی .قابلیتهای شخصی شامل

محیطی کنش متقابل فعال بین انسان و طبیعت است که به

دانش و مهارتها :داشتن وقت کافی برای انجام رفتار ،قابلیت-

سمت بهبود کیفیت و حیات برای همه موجودات زنده در

های عمومی و منابعی نظیر سواد ،پول و قدرت و موقعیت

حرکت است( .)23ویلیام استاپس نیز آموزش زیست محیطی را

اجتماعی ،متغیرهای جمعیت شناختی نظیر سن ،تحصیالت،

اینگونه تعریف می کند« :آموزش زیست محیطی فرآیندی است

نژاد و درآمد میتوانند معرفهای خوبی برای این قابلیت های

که هدف آن افزایش دانش و مهارتی که همه را چه به صورت

شخصی باشند .عادت و رفتار :عادت به روش عملكرد استاندارد،

فردی و چه به صورت گروهی در مورد محیط زیست و نحوه ی

یک عامل کلیدی موثر بر رفتار معنادار و سازمان یافته زیست

برخورد با آن حساس و نگران کند و آنان را برای حل درست

محیطی است ( .)24تحقیقات زیادی در علوم یادگیری و

مشكالت زیست محیطی و پرهیز از بروز مشكالت جدید

آموزشی اثبات کرده است که دانش آموزان هنگامی که در برابر

راهنمایی کند(.)22

مجموعه ای از فعالیت های غیر کالسی قرار می گیرند بهتر یاد

درک حسی ،به عنوان یک روش یادگیری و شكل ابتدایی

می گیرند .این موضوع به خاطر برخی از تجربه های یادگیری

شناخت برای آموزش محیطی به ویژه در فضای آزاد ،مناسب

دانش آموزان است که فقط برای آنها جنبه سرگرمی و تفریح

است و از طریق حواس دربارهی محیط اطرافشان ،آموزش رخ

ندارد ،بلكه به تجربیات زندگی هرروزشان مرتبط است .عالوه بر

میدهد ( .)21پس جهت ایجاد یک رفتار مثبت زیستمحیطی

این تجربیات کسب شده در هر محیط یادگیری به صورت

در بین دانشآموزان با استفاده از تجارب قابل استفاده از

مهارت های عمومی برای حل بحران ها و چالش ها به عنوان

طبیعت ،برنامه های آموزش محیط زیست می تواند در میزان

رفتارهای مثبت و دعاوی خاص رواج می یابد(.)25
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تأثیر آموزش سرمایه های فرهنگی اکتسابی بر....

پیشینه تحقیق

مقیاس های سرمایه فرهنگی ،سرمایه فرهنگی عینیت یافته و

درویش نوری و همكاران( )3164در تحقیقی با عنوان «بررسی

تجسدیافته اثر مستقیمی روی رفتارهای زیست محیطی خانواده

تاثیر نهادینه کردن رفتار زیست محیطی در شهروندان برکارایی

ها دارند و سرمایه فرهنگی نهادینه شده فاقد اثر مستقیم است.

و اثربخشی سازمانها نشان دادند که نهادینه کردن رفتار زیست

در مجموع ،سرمایه فرهنگی عینیت یافته ،سرمایه فرهنگی

محیطی  64صدم از واریانس را در کارایی و اثر بخشی سازمان

تجسم یافته ،سرمایه فرهنگی نهادینه شده ،سن و مدت اقامت

توضیح می دهد .رفتار زیست محیطی شهروندان و کارکنان در

در محله به ترتیب بیشترین تاثیر را روی رفتارهای زیست

کارایی و اثربخشی سازمانها از طریق تغییر در رفتار شهروندی ،

محیطی خانواده ها داشتند(.)26

سكوت سازمانی و سازمان های غیر دولتی کمک می کند.

یافته های تحقیق اسدی و محرابی( )3164نشان می دهد که

همچنین رفتار های شهروندی باعث کاهش رفتار مخرب در

نتایج پژوهش نشان می دهد که میان متغیرهای اجتماعی و

سازمان کم میشود و باعث می شود کارکنان خالقانه سخن

زمینه ای با رفتارهای زیست محیطی رابطه ی معناداری وجود

بگویند و مسئولیت پذیر باشند(.)29

دارد .عالوه بر این مساله ی محیط زیست در بین بیشتر

نتایج تحقیق مربی هروی و همكاران ( )3164نشان می دهد

قشرهای جامعه ی بندرعباس ،هنوز به عنوان دغدغه ی مهم

که طبقه اجتماعی افراد و ویژگی های فردی افراد در ایجاد

اجتماعی وارد عرصه ی عمومی نشده و محدود به نخبگان

رفتارهای مسئوالنه تاثیر گذارند .رفتار های زیست محیطی جزء

جامعه است؛ بنابراین ،رفتارهای زیست محیطی در این شهر با

رفتارهای مسئوالنه است باعث کاهش مخاطرات زیست محیطی

آموزش صحیح ،عملی خواهد شد(.)15

مانند کاهش زباله  ،کاهش مصرف انرژی  ،کاهش مصرف منابع

احمدیان و حقیقتیان ( )3165در تحقیقی با عنوان « تحلیل

معدنی  ،کاهش مصرف آب و غیره می شوند.از جمله عوامل

جامعه شناختی نقش عوامل فرهنگی بر رفتارهای زیست

بسیار مهم تاثیر گذار دیگر میزان درآمد افراد است .در جوامعی

محیطی شهری مورد مطالعه(شهروندان شهر کرمانشاه) که بر

که فقر زیاد است مردم برای امرار معاش به طبیعت هجوم برده

روی 435نفراز گروه نمونه که به صورت نمونه گیری خوشه ای

و از منابع رایگان آن استفاده می کنند که رفتاری غیر مسئوالنه

چند مرحله ای و از بین شهروندان باالی  35سال کرمانشاه

نسبت به محیط زیست می باشد(.)24

انتخاب شده بودند ،و با روش آماری تحلیل رگرسیون به این

مربی هروی و همكاران( )3164در پژوهشی با عنوان «بررسی

نتیجه رسیدند که بین متغیرهای ارزش ،باور و آگاهیهای

همبستگی رفتارهای زیست محیطی و عدالت اجتماعی با سبک

زیست محیطی با رفتار زیست محیطی رابطه معناداری وجود

زندگی زیست محیطی به این نتایج دست یافتند که بین عدالت

دارد درحالی که متغیر تحصیالت با آن رابطه ای نداشت.

اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی رابطه معنی داری وجود

همچنین رفتارهای زیست محیطی بر حسب جنسیت  ،تاهل و

دارد .درنتیجه برای فقرزدایی ،رشد اقتصادی ،عدالت اجتماعی و

گروه های سنی متفاوت است .در یک نتیجه گیری کلی می

ایجاد فرصت های برابر جهت استفاده از منابع نیاز به برنامه

توان گفت که عوامل فرهنگی در واقع می توانند پیش بینی

ریزی برای ایجاد رفتارهای مسئوالنه در قبال محیط زیست و

کننده ی سیاست های ترویج رفتارهای زیست محیطی

ایجاد کنشهای فردی در جهت حفاظت از طبیعت برای سبک

مسئوالنه باشند(.)13

زندگی زیست محیطی است(.)28

بخارایی و همكاران( )3165در تحقیقی به بررسی «رابطه

نبوی و مختاری هشی( )3164در پژوهش خود به این نتیجه

سرمایه فرهنگی و رفتارهای زیست محیطی در بین جوانان

دست یافتند که بین سرمایه فرهنگی خانواده ها و رفتار زیست

شاغل در عسلویه (پارس جنوبی) با هدف بررسی رابطه ی

محیطی آنان رابطه مستقیمی وجود دارد ،اما در رابطه با خرده

سرمایه فرهنگی و رفتارهای زیست محیطی بر نمونه  183نفری
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از جامعه آماری  95855نفری و با روش آماری ضریب

رفتار زیست محیطی شهروندان مسئوالنه تر بود .افراد مسن و

همبستگی پیرسون ،به این نتیجه رسیدند که در هر سه متغیر

زنان رفتارهای زیسن محیطی مسئوالنه تری داشتند.نگرش

شبكه های شمارکت مدنی ،هنجارهای اجتماعی و اعتماد

زیست محیطی و آگاهی زیست محیطی نیز بر رفتارهای زیست

اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی رابطه معناداری وجود

محیطی تأثیر داشتند که تأثیر نگرش زیست محیطی نیرومندتر

دارد(.)12

از دانش زیست محیطی بود(.)4

واقفی و همكاران( )3164در تحقیقی با عنوان «بررسی تأثیر

ادهمی و اکبرزاده( )2534در تحقیقی تحت عنوان «بررسی

سرمایه فرهنگی (بعد نهادینه) بر رفتارهای اجتماعی زیست

عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست شهر تهران (مطالعه

محیطی با رویكرد توسعه پایدار شهری(مورد مطالعه :شهر

موردی مناطق  5و  38تهران) مطالعه ای را بر روی  455نفر از

شیراز) که با رویكرد کمی و با استفاده از روشی پیمایشی و با

افراد در دو منطقه ی  5و  38شهر تهران به روش نمونه گیری

هدف سنجش رفتارهای اجتماعی زیست محیطی و شناخت

خوشه ای مرحله ای و مدل آماری تحلیل رگرسیونو با هدف

تأثیر سرمایه فرهنگی و ابعاد آن بر رفتارهای اجتماعی زیست

بررسی عوامل فرهنگی موثر بر رفتارهای زیست محیطی ،انجام

محیطی در توسعه پایدار شهری و بر روی  185نفر از افراد

دادند .نتایج نشان داد که متغیرهای احساس مسئولیت ،اخالق

باالی  38سال ساکن شهر شیراز انجام شد به این نتیجه

اجتماعی ،آموزش و ارزش های سنتی و دینی بر حفظ محیط

رسیدند که بین جنس ،پایگاه اقتصادی -اجتماعی ،وضعیت

زیست و رفتارهای محیط زیستی موثر هستند(.)15

تاهل و رفتارهای اجتماعی زیست محیطی ،رابطه معناداری

صالحی و امام قلی( .)3162در تحقیقی پیرامون «سرمایه

وجود دارد و رابطه بین سرمایه فرهنگی(بعد نهادینه شده) و

فرهنگی و رفتارهای زیست محیطی (مطالعه موردی :استان

رفتارهای اجتماعی زیست محیطی ،تأیید شد(.)11

کردستان) » که با هدف بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و

حاجی زاده میمندی و همكاران( )3164در تحقیقی با عنوان

رفتارهای زیست محیطی بر روی  445نفر از افراد باالی 38

«بررسی عوامل فرهنگی مرتبط با رفتارهای زیست محیطی

سال ساکن مناطق شهری استان کردستان با روش نمونه گیری

(مورد مطالعه  :شهر یزد) که بر روی  184نفر با روشی

تصادفی و روش آماری تحلیل رگرسیون و همبستگی پیرسون

پیمایشیو نمونه گیری تصادفی خوشه ای و مدل آماری تحلیل

انجام شد به این نتیجه رسیدند که  82درصد از افراد مورد

رگرسیون صورت گرفت به این نتیجه رسیدند که میان

مطالعه ابراز داشتند که دارای رفتارهای زیست محیطی

متغیرهای سرمایه فرهنگی ،سبک زندگی ،و رفتارهای زیست

مسئوالنه می باشند .همچنین در حدود  43درصد از افراد مورد

محیطی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین میان زنان و

مطالعه گزارش دادند که دارای سرمایه فرهنگی در حد زیاد

مردان در رفتارهای زیست محیطی تفاوت معنی داری وجود

هستند .با این وجود وضعیت آگاهی زیست محیطی و نگرش

دارد .اما میان متغیرهای سن ،وضع تاهل ،بهره مندی از وسایل

زیست محیطی در استان در حد متوسط است .عالوه بر این،

ارتباط جمعی ،دین داری ،تحصیالت و رفتارهای زیست

نتایج نشان می دهد که سرمایه فرهنگی بیشترین اثر را بر

محیطی رابطه معنی داری وجود ندارد(.)14

رفتارهای زیست محیطی دارد(.)4

مختاری ملک آبادی و همكاران( )3161به تحلیل رفتارهای

امیر عالئی ( )3165در تحقیقی با عنوان «بررسی نقش عوامل

زیست محیطی شهری شهروندان پرداختند .این پژوهش به

آموزشی و فرهنگی – اجتماعی بر مشارکت مردم در بازیافت

شیوه پیمایشی و با توزیع پرسشنامه بین افراد نمونه با حجم

زباله های شهری از دیدگاه شهروندان مطالعه ی موردی :منطقه

 455نفر با روش نمونه گیری تصادفی و با روش آماری تحلیل

ی 1شهر تهران» که با هدف شناسایی تأثیرات ناحیه محوری بر

رگرسیون در سال  3163انجام شد .نتایج حاکی از آن بود که

حفظ محیط زیست شهر و دستیابی به توسعه ی پایدار شهر با

56
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روش تحقیق اسنادی و پیمایشی انجام شده است ،نشان داد که

رشو نمونه گیری تصادفی ،نتایج نشان داد که نگرش کلی درباره

بین متغیرهای سطح تحصیالت ،سطح آگاهی شهروندان ،نوع

ی محیط زیست به طور معناداری باالتر از رفتار بازیافت و نیز

نگرش شهروندان ،آموزش و میزان مشارکت شهروندان در

شناخت روش های بازیافت بود .این حاکی از آن بود که مردم از

بازیافت زباله های شهری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

هزینه های پنهانی مدیریت ضعیف زباله آگاه هستند اما بین

ولی بین جنسیت و تعداد فرزندان شهروندان با متغیر وابسته

این نگرش ها و رفتار واقعی (بازیافت زباله) گسست وجود

یعنی میزان مشارکت شهروندان در بازیافت زباله های شهری

داشت که ناشی از عامل مطلوبیت اجتماعی این امربو(.)22

رابطه ی معناداری مشاهده نشد .همچنین مشخص شد که

ماریا و آلونسو )2531(3در پژوهشی با عنوان«مدیریت زیست

سیستم نوین مدیریت شهری با عنوان ناحیه محوری از سال

محیطی در گردشگری :نگرش دانش آموزان و عملكرد مدیریتی

 84به بعد با انجام فعالیت های محیط زیستی خود باعث حفظ،

در رستوران ها از دیدگاه جنسیتی» نشان دادند که در هر دو

ارتقا و صیانت از محیط زیست شهر تهران شده است که با

مورد هم گروه دانش آموزان و هم در گروه مدیران ،زنان بیشتر

ادامه ی این روند و توجه توأمان به دیگر مولفه های الزم می

از مردان نسبت به مدیریت محیط زیست نگران هستند .نتایج

توان به توسعه ی پایدار شهری دست یافت(.)19

شواهد جدیدی را ارائه می دهد که آموزش گردشگری با پیاده

لوسی و فانگ( )2539در تحقیقی با عنوان«روش و استفاده از

سازی نظریه های فمنیستی محیط زیست مرتبط است(.)45

اندازه گیری زیست محیطی اقیانوسی در ارتباط با درس های

گرافتون و نولز ( )2532در تحقیقی با عنوان «سرمایه اجتماعی

دانشجویان» با هدف بررسی رابطه درس های دانشجویان و

–فرهنگی و عملكرد زیست محیطی ملی» با استفاده از داده

آموزش و بكارگیری اندازه گیری زیست محیطی اقیانوسی و با

های مقطعی در نمونه کشورهای با درآمد کم ،متوسط و باال به

روش آماری تحلیل رگرسیون انجام دادند .یافته ها نشان می

بررسی تجربی روابط بین اقدامات ملی ،سرمایه اجتماعی(مدنی

دهد که اکثر دانش آموزان درباره محیط اقیانوسنگران

و عمومی) واگرایی های اجتماعی و ظرفیت های اجتماعی بر

هستند؛اما دانش و اطالعات برای شرکت در اقدامات مرتبط با

شاخص های مختلف عملكرد ملی زیست محیطی پرداخته اند.

محیط کافی نیست .نتایج نشان می دهد که نیاز فوری برای

محققان این تحقیق معتقدند که طیف گسترده ای از عوامل

بهبود وضعیت آگاهی دانش آموزان وجود دارد(.)14

تعیین کننده اجتماعی (سرمایه اجتماعی ،واگرایی های

ناصری( )2538در پژوهشی با عنوان « بررسی رابطه سرمایه

اجتماعی و ظرفیت های اجتماعی) تأثیر قابل توجهی بر کیفیت

فرهنگی و رفتارهای پر خطر دانش آموزان ایرانی به این نتیجه

محیط زیت دارند .نتایج نشان داد بین سرمایه های اجتماعی –

دست یافت که رابطه منفی معنی داری بین خرده مقیاس های

فرهنگی و تأثیرات سیاست های زیست محیطی ملی و عوامل

سرمایه فرهنگی و رفتارهای پر خطر دانش آموزان متوسطه

اساسی اقتصادی و جمعیت شناسی تعیین کننده عملكرد ملی

دارد(.)18

محیط زیست رابطه وجود دارد(.)43

نتایج تحقیق گالنگن( )2538نشان می دهد که شرکت موثر در

فیوریلو( )2533تحقیقی را با عنوان «بازیافت زباله خانگی:

فعالیت های فوق برنامه مدارس می تواند سرمایه اجتماعی و

بررسی ملل از ایتالیا» انجام داده است .بازیافت زباله به یک

فرهنگی دانش آموزان را افزایش معنی داری دهد(.)16

مسأله ی زیست محیطی ،طی  15سال اخیر تبدیل شده است

گیبرت ( )2534در مقاله ی خود با عنوان «بازیافت زباله:

که نقش مهمی در توسعه ی پایدار دارد .هدف این تحقیق

تأثیردانش ،نگرش و رفتار زیست محیطی» به بررسی تصورات

میزان مشارکت شهروندان در تفكیک زباله و عوامل موثر بر آن

مردم نسبت به بازیافت زابله در کرواسی پرداخت .از جامعه

است .روش به کار رفته در این پژوهش پیمایشی بوده ونمونه

مردمان کرواسی ،گروه نمونه ای با تعداد  454نفر بر اساس
1-María and Mar Alonso-Almei
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گیری بر اساس نمونه در دسترس از جامعه مردم ایتالیا که

شهدای معلم) انتخاب شد .از بین دانش آموزان پایه ششم

نتایج نشان داد بین مشارکت اجتماعی ،مشارکت سیاسی،

ابتدایی این مدارس لیستی تهیه شد و از بین این لیست 55

خواندن روزنامه با مشارکت در بازیافت زباله ها رابطه وجود

دانش آموز که تمایل به همكاری داشتند جهت اجرای پژوهش

دارد(.)23

انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند .پیش از

جونز( )2533در تحقیقی با عنوان «سرمایه اجتماعی و سیاست

اجرای متغیر مستقل ،آزمودنی های انتخاب شده در گروه

های مدیریت زباله های جامد خانگی :مطالعه ی موردی :یونان»

آزمایش و گواه بوسیله پیش آزمون مورد سنجش قرار گرفتند.

به بررسی سطح همكاری و مشارکت شهروندان در برنامه های

در این پژوهش گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل(آموزش

بازیافت پرداخته است .داده های تحقیق به روش پیمایشی و با

سرمایه های فرهنگی) قرار گرفت ،اما گروه گواه هیچ نوع

استفاده از پرسشنامه و مصاحبه ی حضوری گردآوری شده

آموزشی دریافت نكرد .برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه

است .نتایج تحقیق نشان داد که شهروندان با سطوح باالتر

محقق ساخته استفاده شد .به منظور روایی محتوایی به تایید 4

سرمایه اجتماعی به رفتار مسؤوالنه نسبت به محیط زیست و

تن از اساتید صاحب نظر در این حوزه رسید و بعد از حذف

مشارکت در سیاست های بازیافت زباله تمایل دارند(.)42

سوال های نامعتبر  ،تعداد  34سوال اصلی مشخص شد .روش
نمره گذاری بر اساس طیف  9درجه ای لیكرت از خیلی زیاد

روش شناسی

( )3تا هرگز( )5بود .سپس به منظور محاسبه اعتبار ،پرسشنامه

روش پژوهش کاربردی از نوع نیمه آزمایشی(به صورت پیش

ابتدا بر روی یک گروه  25نفری اجرا شد و با توجه به اینكه

آزمون-پس آزمون با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل)

اعتبار آن بر اساس آزمون آلفای کرونباخ باالتر از  5/45به

است .جامعه پژوهش کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم

دست آمد به تأیید نهایی رسید و در نمونه تحقیق اجرا شد

ابتدایی منطقه  5ناحیه  4شهر تهران است که از این تعداد به
روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای  55دانش آموز که

یافته های تحقیق

تمایل به همكاری داشتند به عنوان نمونه انتخاب شدند .برای

الف)توصیف یافته ها

نمونه گیری ابتدا از بین کلیه مدارس ابتدایی منطقه  5ناحیه 4

برای توصیف داده های مربوط به نمونه ها ،به محاسبه شاخص

شهر تهران که شامل  8مدرسه ابتدایی دخترانه بودند (مدارس

های آماری داده ها و سپس به ترسیم نمودار متناسب با داده ها

ادیب ،سید کاظم موسوی ،معراج ،رضوان ،شهید مدنی ،شهدای

در گروه آزمایش و کنترل پرداخته شد که در ادامه می آید.

معلم ،شهید لواسانی ،بعثت)  4مدرسه(بعثت ،معراج ،رضوان و

جدول -6میانگین و انحراف استاندارد رفتار محیط زیست گروه ها در سه بار اندازه گیری ()n=14
Table 1- Average and standard deviation of environmental behavior of groups in three
)measurement times (n=50
متغیر
رفتار محیط زیست

گروه ها

پیش آزمون

پیگیری

پس آزمون

M

SD

M

SD

M

SD

آزمایش 12/98

9/42

99/44

35/5

99/5

35/4

13/58

5/42

12/4

5/51

13/6

4/24

گواه

یافته های جدول ( )3نشان می دهد که نمرات پس آزمون

گروه آزمایش نسبت به پیش آزمون افزایش چشمگیری داشته
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است ،اما افزایش صورت گرفته در گروه گواه چشمگیر نمی

آزمایش با افزایش همراه بوده است .این نتایج را می توان از

باشد .همچنین نمرات آزمودنی های گروه گواه ،پس از اجرای

نمودار ستونی زیر نیز استنباط کرد:

سوم افت داشته است ،در حالی که نمرات پیگیری گروه

نمودار -6نمودار ستونی نمرات رفتار محیط زیست آزمودنی ها به تفکیک گروه و مراحل اندازه گیری
Graph 1- Column chart of subjects' environmental behavior scores by group and
measurement stages
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31.0832.7 31.9

پس آزمون
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0
آزمایش

گواه

ب)تحلیل یافته ها

-مفروضه تقارن ماتریس کوواریانس در جامعه

در بخش بعد به منظور بررسی فرضیه های پژوهش ابتدا

جهت بررسی تقارن مرکب ماتریس کواریانس از آزمون باکس

مفروضههای طرح اندازه های مكرر را مورد بررسی قرار می

استفاده شد که محاسبات مربوط به آن در جدول زیر منعكس

گیرد:

شده است:
جدول -2خالصه آزمون باکس جهت بررسی تقارن ماتریس کوواریانس
Table 2- Summary of Box's test to check the symmetry of the covariance matrix
F
سطح معناداری
درجه آزادی 2
درجه آزادی 3
آماره باکس
339/4

38/3

9

5/555

39961/3

چنانكه جدول ( )2نشان می دهد ،سطح معنی داری میزان F

با توجه به برابری تعداد گروه ها می توان از این فرض چشم

بدست آمده کمتر از  5/55است این نتیجه بدان معنی است که

پوشی نمود.

فرض همگنی ماتریس کوواریانس مورد تائید قرار نمی گیرد؛ اما

 -مفروضه کرویت داده ها

جدول -3آزمون کرویت موشلی
Table 3- Muschli's sphericity test
آماره موشلی

توزیع  2

درجه آزادی

سطح معناداری

5/545

323/6

2

5/555
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سطح معنی داری آزمون کرویت موشلی حاکی از آن است که

محافظه کارانه تری هستند ،جهت تفسیر داده ها استفاده می

مفروضه کرویت برای داده ها برقرار نیست ،بنابراین از آماره

شود .همگنی واریانس ها با استفاده از آزمون لوین مورد آزمون

های کرین هاوس -گیسر یا هوین – فلت که آزمون های

قرار گرفت:

جدول -0خالصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس رفتار محیط زیست گروه ها
Table 4- Summary of Levin's test to check the homogeneity of environmental behavior variance
of groups
اندازه ها

F

درجه آزادی3

درجه آزادی2

سطح معنی داری

پیش آزمون

3/14

3

48

5/244

پس آزمون

4/54

3

48

5/558

پیگیری

33/5

3

48

5/553

سطح معنی داری  Fحاکی از آن است که همگنی واریانس

گروه ها در هرسه اندازه گیری برقرار است.

جدول  -1خالصه آزمون تحلیل واریانس ساده اثرات درون گروهی و برون گروهی
Table 5- Summary of simple analysis of variance test of in-group and out-group effects
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجدورات

گروه

25149/4

3

25149/4

خطا

4413/3

48

68/5

عامل

35296/9

3/51

6889/4

341/8

عامل و گروه

8826/55

3/51

8466/5

321/9

خطا (عامل)

1424/6

46/8

98/4

منبع تغییرات
بین آزمودنی

درون آزمودنی

سطح

اندازه

معنی داری

اثر

259/4

5/55

5/833

5/55

5/45

5/55

5/42

F

نتایج ساده تحلیل واریانس با اندازه گیری مكرر درون موردی

( .)Greenhouse =8826/55 ، F=321/9 ،p=5/55به عبارت

بر مبنای ( ،)Greenhouse- Geisserنشان می دهد که اثر

دیگر حداقل بین دو مرحله از مراحل ارزیابی رفتار محیط

اصلی عامل در سطح  5/53معنی دار است (،p=5/55

زیست بین گروه های آزمایش و گواه ،تفاوت معنی داری وجود

 )Greenhouse =35296/9 ، F=341/8این نتیجه بدان

دارد.

معنی است که بین نمره عامل ها (پیش آزمون ،پس آزمون و

بنابراین به منظور بررسی اینكه تفاوت ها مربوط به کدامیک از

پیگیری) رفتار محیط زیست دانش آموزان ،بدون در نظر گرفتن

مراحل اندازه گیری در گروه ها است ،از آزمون مقابله ای یا دو

گروه ،تفاوت معنی داری وجود دارد .همچنین اثر تعاملی گروه

به دوی درون آزمودنی استفاده شد که خالصه نتایج آن در

با عامل(مراحل اندازه گیری) نیز در سطح  5/53معنی دار است

جدول شماره  9نشان داده شده است:
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جدول  -1آزمون مقابله ای درون آزمودنی رفتار محیط زیست در اندازه گیری های مکرر
Table 6- Within-subject confrontation test of environmental behavior in repeated
measurements
منبع تغییرات

عامل

عامل × گروه

خطا

مجموع

درجه

میانگین

نسبت

سطح

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معناداری

پیش آزمون با پس آزمون

4553/9

3

4553/9

343/8

5/555

پس آزمون با پیگیری

2438/51

3

2438/51

346/5

5/555

پیش آزمون با پس آزمون

9859/2

3

9859/2

324/8

5/555

پس آزمون با پیگیری

2522/8

3

2522/8

333/1

5/555

پیش آزمون با پس آزمون

2555/9

48

51/2

پس آزمون با پیگیری

842/1

48

38/3

مقایسه های دو به دو

اندازه اثر

براساس اطالعات جدول ( ،)9اثر اصلی عامل در پیش آزمون و

آموزش سرمایه فرهنگی اکتسابی بر رفتار محیط زیست دانش

پس آزمون معنی دار است ( )F=343/8 ،p=5/55از طرفی اثر

آموزان تاثیر مثبت دارد ،به طوری که اثبات شد که تاثیر مثبت

تعاملی عامل و گروه نیز معنی دار بود (،)F=324/8 ،p=5/55

آموزش سرمایه فرهنگی اکتسابی بر رفتار محیط زیست گروه

مقایسه میانگین ها در اطالعات جدول شماره  4نیز نشان می

آزمایش ،در طول زمان ماندگار و ثابت می باشد ،و این در حالی

دهد نمرات رفتار محیط زیست در گروه آزمایش نسبت به گروه

است که در گروه گواه این گونه نیست (تائید فرضیه دوم) .نتایج

گواه در پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش نشان می

باال به خوبی در نمودار زیر نیز نشان داده شده است:

دهد ،یعنی آموزش سرمایه فرهنگی اکتسابی بر رفتار محیط
محیط زیست دانش آموزان موثر بوده است.
همچنین نتایج جدول شماره  9نشان می دهد اثر اصلی پس
آزمون و پیگیری در سطح  5/53معنیدار است(،p=5/55
 .)F=346/5با این وجود  Fبدست آمده مربوط پس آزمون و
پیگیری با در نظر گرفتن گروه نیز ،در سطح  5/53معنی دار
می باشد( .)F=333/1 ،p=5/55یعنی اختالف نمره پیگیری و
پس آزمون در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معنی داری وجود
دارد .این مطلب حاکی از آن است که اگرچه در گروه گواه
نمرات پیگیری نسبت نمرات پس آزمون نشان دهنده تغییرات
قابل توجه نیست ،اما نمرات پیگیری گروه آزمایش نسبت به
پس آزمون افزایش داشته است.
بنابراین با توجه به این نتایج می توان گفت آموزش سرمایه
فرهنگی اکتسابی منجر به بهبود و تاثیر مثبت بر رفتار محیط
زیست دانش آموزان شده است (تائید فرضیه اول).
با توجه به نتایج این فرضیه می توان نتیجه گیری کرد که

نمودار  -2نمودار خطی نمرات رفتار محیط زیست گروه
ها به تفکیک مراحل اندازه گیری
Diagram 2- Linear diagram of
environmental behavior scores of groups by
measurement steps
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چنانكه مالحظه می شود ،نمرات دانش آموزان گروه آزمایش در

آموزش سرمایه فرهنگی اکتسابی بر رفتار زیست محیطی دانش

پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش داشته است ،اما

آموزان تاثیر مثبت داشته ،به طوری که اثبات شد تاثیر مثبت

نمرات گروه گواه در پیگیری کاهش داشته است ،در حالی که

آموزش سرمایه فرهنگی اکتسابی بر رفتار زیست محیطی گروه

نمرات گروه آزمایش پس از گذشت زمان با ماندگاری و ثبات

آزمایش در طول زمان ماندگار و ثابت می باشد ،این در حالی

روبرو بوده است.

است که در گروه گواه این گونه نیست  .نتایج این فرضیه با
یافته های بخارایی و همكاران( )12مبنی بر اینكه آموزش حفظ

نتیجه گیری

محیط زیست از آنجا که در افراد به صورت فرهنگ ساماندهی

نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول پژوهش(آموزش سرمایه

می شود تأثیر طوالنی مدت بر حفاظت از محیط زیست دارد،

فرهنگی اکتسابی بر رفتار محیط زیست دانش آموزان تاثیر

واقفی و حقیقتیان()11مبنی بر حفظ تأثیر سرمایه فرهنگی

مثبت دارد) نشان داد که اثر اصلی عامل در سطح  5/53معنی

نهادینه شده بر رفتارهای زیست محیطی در طول زمان،ادهمی

دار بود ()Greenhouse =35296/9 ، F=341/8 ،p=5/55

و اکبرزاده( )15مبنی بر تأثیر عوامل فرهنگی بر حفظ محیط

این نتیجه بدان معنی است که بین نمره عامل ها (پیش آزمون،

زیست از طریق آموزش و پایداری این آموزش در طول زمان،

پس آزمون و پیگیری) رفتار محیط زیست دانش آموزان ،بدون

فیوریلو( )23مبنی بر رابطه بین مشارکت اجتماعی ،مشارکت

در نظر گرفتن گروه ،تفاوت معنی داری وجود داشته است.

سیاسی ،خواندن روزنامه با مشارکت در بازیافت زباله ها و این

بنابراین با توجه به این نتایج می توان گفت آموزش سرمایه

که این اطالعات ماندگاری این رابطه و تأثیر را در طول زمان

فرهنگی اکتسابی منجر به بهبود و تاثیر مثبت بر رفتار محیط

پایدارتر می سازد همخوان است.

زیست دانش آموزان شد .نتایج این فرضیه با یافته های

در تبیین فرضیه های مطرح شده می توان بیان کرد که در

احمدیان و حقیقتیان( )13مبنی بر تاثیر عوامل فرهنگی در

واقع انسانها دارای منزلت اجتماعی و سرمایههای متمایز از

پیش بینی سیاست های ترویج رفتارهای زیست محیطی

یكدیگر هستند که این سرمایهها تأمینکننده منزلت او در

مسئوالنه  ،بخارایی و همكاران( )12مبنی بر رابطه سرمایه

جامعه می باشند .در این رهگذر ،فرهنگ و سرمایههای فرهنگی

فرهنگی با رفتارهای زیست محیطی ،واقفی و همكاران( )11

وی رفتارها ،نگ رشها و اظهارنظرهای او را هدایت کرده و از

مبنی بر رابطه سرمایه فرهنگی و رفتارهای اجتماعی زیست

طرف دیگر در انتخابهای وی در زندگی روزمره نقش اساسی

محیطی ،حاجی زاده میمندی و همكاران( )14مبنی بر رابطه

دارد .امروزه افراد دارای سرمایههای مختلفی هستند که سرمایه

بین متغیرهای سرمایه فرهنگی ،سبک زندگی و رفتارهای

فرهنگی بیشترین تأثیر را بر افكار و رفتارهای آنها داشته و

زیست محیطی ،گیبرت( )22مبنی بر تأثیر دانش  ،نگرش و

فضای زندگی آنها را شكل میدهد .سرمایه فرهنگی عبارت از

رفتار زیست محیطی در بازیافت زباله ها ،گرافتون و نولز()43

شناخت و ادراک فرهنگ و هنرهای متعالی ،داشتن ذائقه خوب

مبنی بر رابطه بین سرمایه های اجتماعی – فرهنگی و تأثیرات

و شیوههای عمل متناسب است و میزان سرمایه فرهنگی نیز با

سیاست های زیست محیطی ملی و عوامل اساسی اقتصادی و

مولفه هایی همچون دانش ،اطالعات و تحصیالت افراد مشخص

جمعیت شناسی بر عملكرد ملی محیط زیست همخوان می

می شود(.)3یكی از متغیرهای تاثیرپذیر از فرهنگ و سرمایه

باشد.

فرهنگی هر جامعه ای ،مساله محیط زیست و محافظت از آن

با توجه به نتایج بدست آمده برای فرضیه دوم(تاثیر آموزش

است که نحوه برخورد افراد با محیط زیست مستقیما نشات

سرمایه فرهنگی اکتسابی بر رفتار محیط زیست دانش آموزان

گرفته از سرمایه فرهنگی جامعه است .محیط زیست ،بر مبنای

در طول مدت ثابت است) می توان نتیجه گیری کرد که

تعاریف متعدد ،شرایط بیرونی ای که ارگانیسم زنده را احاطه
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می کند و می توان آن را در انواع طبیعی ،ساخته شده(توسط

که می توان آن را از طریق آموزش به افراد بخصوص در سنین

انسان) و فرهنگی طبقه بندی کرد .واضح است که این انواع

پایین ایجاد کرد (.)4

منفک از یكدیگر نیستند و تحت نفوذ انسان ،در ارتباط با

حفظ محیط زیست به مسائل زیادی ارتباط دارد که بزرگ

یكدیگر قابل مشاهده اند .انواع ساخته شده و فرهنگی محیط

ترین و مهم ترین آن مسأله ی فرهنگی است .در مسأله محیط

زیست مستقیماً منعكس کننده رفتارهای انسانی هستند و

زیست ،رفتارهای ناهنجار در ارتباط با محیط زیست به علت

محیط زیست طبیعی نیز در طول تاریخ تحت تأثیر فعالیتهای

ناآشنایی با فرهنگ شهرنشینی و عدم درک درست از اوضاع

بشری از قبیل کشاورزی ،صنعتی شدن و شهر نشینی تغییر

زیست محیطی حاکم بر جامعه و وضعیت اعتقادات فرهنگی

یافته است ( .)42امروزه بر سرمایه فرهنگی و ارتقاء آن جهت

مردم است ،زیرا مردم فرهنگ استفاده از منابع طبیعی و

کاهش و کنترل مسائل اجتماعی -نظیر بحرانهای زیست

امكانات زیست محیطی و فرهنگ زیستن همراه با همزیستی با

محیطی تأکید میشود و به نظر میرسد که توسعه پایدار -به

طبیعت را نیاموخته اند و یا به درستی آن را درونی نكرده

ویژه جنبه زیست محیطی آن -در گرو ارتقاء سرمایه فرهنگی

اند(.)15

است.محققان زیست محیطی معتقدند که امروزه بحران های

امروزه بر سرمایه فرهنگی و ارتقای آن جهت کاهش و کنترل

زیست محیطی به طرز نگران کنندهای زندگی انسان را تهدید

مسائل اجتماعی نظیر بحرانهای زیستمحیطی تأکید میشود

کرده ،تا حدی که حیات انسان و سایر موجودات در کره خاکی

( .)8و به نظر میرسد توسعه پایدار ،به ویژه جنبهی زیست-

را به مخاطره انداخته است .اشتباهاتی که در افكار ،نگرش و

محیطی آن در گرو ارتقای سرمایه فرهنگی است( .)4بر این

رفتارهای انسان در نتیجه فعالیتهایش بر روی زمین به وجود

اساس به نظر میرسد با تحوالت چند سال اخیر در حوزهی

آمده ،یكی از علتهای اصلی خساراتی است که محیط زیست -

جامعه شناسی و ورود مفاهیم جدید ،میتوان از مفهوم سرمایه

متحملآن گردیده است .مفهوم رفتارهای زیستمحیطی و

های فرهنگی به عنوان متغیر پیشبینی کننده در تحلیل

مولفههای آن ،هیچگاه به گستردگی امروز مورد توجه جامعه

مسائل اجتماعی فرهنگی نظیر رفتارها و نگرش زیستمحیطی

شناسان زیستمحیطی قرار نگرفته است .محققان جامعه-

سود جست.

شناسی زیست محیطی از جمله ذکاوت( ،)3644دان الپ و

از این رو راه برونرفت از مشكالتی پیچیده و به هم وابسته که

همكاران( ،)2555گرافتون و همكاران( ،)2551پری زنگنه و

برخی آن را به بحران بحرانها تشبیه کردهاند تغییر طرز فكر و

الکان ( )2555آیودجی ( )2533به مطالعه عوامل تأثیرگذار بر

عمل است .تغییری که هم برای مسئوالن برنامهریزان و مدیران

رفتارهای زیست محیطی نظیر متغیرهای جمعیتشناختی(سن،

شهری و هم برای شهروندان ضرورت دارد( .)4بنابراین با

جنس ،طبقه اجتماعی ،محل سكونت ،وضعیت تاهل ،تعداد

آموزش و تقویت سرمایهفرهنگی در افراد و خانواده میتوان به

فرزندان و سن فرزندان)  ،گرایش سیاسی ،عملكرد زیست

ایجاد رفتارهای زیست محیطی مناسب کمک کرد .از آنجا که

محیطی ملت ها ،آگاهی زیست محیطی و عقیده دینی پرداخته

این آموزشها باید از همان کودکی صورت گیرد ،این تحقیق

اند .در این میان سرمایه فرهنگی که میتواند بر رفتارهای

گروه نمونه خود را نیز از مقطع ابتدایی شهر تهران انتخاب

زیست محیطی افراد تأثیرگذار باشد ،اهمیت خاصی دارد .تغییر

نموده است .از محدودیت های پژوهش می توان به محدود

در رفتار انسانی می تواند این مشكالت زیست محیطی را

شدن جامعه آماری تنها به دانشآموزان پایه ششم مدارس

کاهش دهد .جهت تغییر در رفتار شناسایی عوامل موثر بر رفتار

دولتی و عدم امكان تعمیم آن به سایر پایه های تحصیلی و

گام نخست است .یكی از این تغییرات  ،تغییر در نحوه نگرش به

سایر مدارس غیر انتفاعی؛

محیط زیست و فرهنگ سازی بهداشت محیط زیست می باشد
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جمع آوری اطالعات تنها از طریق آموزش و پرسشنامه و عدم
 مصاحبه؛ انجام پژوهش،استفاده از سایر روش ها مانند مشاهده
در شهر تهران و عدم امكان تعمیم نتایج به سایر نقاط (به دلیل
)؛...عدم تطابق از جهت امكانات و وسایل آموزشی و رفاهی و
انجام پژوهش فقط بر روی دانش آموزان دختر و عدم کنترل
 اجتماعی اشاره-متغیرهای مداخله گر چون وضعیت اقتصادی
: پیشنهادهای زیر ارایه می گردد، با توجه به هدف پژوهش.کرد
برگزاری دورههای آموزشی برای خانواده ها پیرامون راههای
،مناسب تفكیک زباله؛ دبیران با ایجاد فضای شاد و دوستانه
شرایط انجام بازیافت مناسب در مدرسه را به دانشآموزان
آموزش دهند؛ دبیران با استفاده از راهكارهای مختلف سعی در
آموزش اهمیت محیط زیست و راه های حفظ آن برآیند؛
دبیران و والدین راههای ایجادحس مسئولیتپذیری و مهارت
تنظیمهیجانات را در دانشآموزان از همان ابتدای کودکی با
جدیت پیگیری و آموزش دهند؛ دانشآموزان در قبال انجام
 به،خالقانه و خودجوش اعمال بازیافت و حفظ محیط زیست
طور مستقیم مورد تشویق قرار گیرند؛ مسئولین مدارس با
 قصه گویی و، نمایش فیلم،استفاده از راههای مختلف همچون
 در زمینه ایجاد آموزش راه های حفظ محیط زیست و...
فرهنگ سازی آن برای دانشآموزان و خانواده های آنان تالش
کنند تا از این طریق بر شكلگیری سرمایه فرهنگی حفظ
محیط زیست تأثیرگذار باشند؛ مادران از طرف مسئولین مدرسه
تشویق به ایجاد شرایط انجام اعمال بازیافت برای فرزندان
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