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 Purpose: Today, the destruction of the environment and its related 

issues have caused societies to move more towards preserving the 
environment, in the meantime, the institutionalization of the green 

lifestyle among housewives plays an important role in preserving 

the environment. The present study was conducted with the aim of 
investigating the social factors affecting the green lifestyle in urban 

housewives. 

Materials and Methods: The method of the current research was a 
survey and the data collection tool was a questionnaire. The 

statistical population of this research was all the housewives living 

in Tehran city, which with multi-stage cluster sampling method, first 

4 regions, then 2 regions from each region and 2 neighborhoods 
from each region and 2 blocks from each neighborhood randomly 

and then the contacts from the blocks were selected as available. 

Based on Cochran's formula, the number of 250 people from each 
region and a total of 1250 people were selected at the error level of 

5%. Data analysis was done with regression and SPSS software. 

Findings: The results showed; There is a significant and positive 
relationship between social norms and green lifestyle. There is a 

significant and positive relationship between cultural capital and 

green lifestyle. There is a significant and positive relationship 

between social trust and green lifestyle. There is a significant and 
positive relationship between social participation and green 

lifestyle. There is a significant and positive relationship between 

social cohesion and green lifestyle. 
Conclusion: Therefore, the main component of the change in 

lifestyle is social cohesion. Social cohesion is a sign of a kind of 

coordination in behavioral changes. Women who will not fall behind 

in this process of harmonizing with others will not be able to 
institutionalize the green lifestyle in their behaviors, attitudes and 

habits. 
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 زنان سبزدر زندگی سبک بر مؤثر اجتماعی عوامل بررسی

 (تهران شهر دارخانه زنان موردی مطالعه) شهری دار خانه
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 دهیچک

 سبب آن با مرتبط مسائل و زیستمحیط تخریب امروزه: هدف
 در کنند حرکت زیستمحیط حفظ سمت به بیشتر جوامع تا شده
 نقش دارخانه زنان بین در سبز زندگی سبک شدننهادینه میان این

 بررسی هدف با حاضر پژوهش. دارد زیستمحیط حفظ در مهمی
 شهری دارخانه زنان در سبز زندگی سبک بر موثر اجتماعی عوامل
  .شد انجام
 گردآوری ابزار و پیمایشی حاضر پژوهش روش: ها روش و مواد
هخان زنان کلیه  تحقیق این آماری جامعه.  بود پرسشنامه نیز هاداده
 ایخوشه گیرینمونه روش با که بودند، تهران شهر در ساکن دار

 هر از و ناحیه 2 هرمنطقه از سپس منطقه، 4 ابتدا ایمرحله چند
 زا سپس و تصادفی صورت به بلوک 2 محله هر از و محله 2 ناحیه
 براساس. شدند انتخاب  دسترس در صورت به مخاطبین ها بلوک
  250 تعداد منطقه هر از درصد 5 خطای سطح در کوکران فرمول

 هاداده تحلیل و تجزیه.. شد تعیین انتخاب نفر 1250 مجموعا و نفر
  .گرفت صورت SPSS افزارنرم با و رگرسیون با

 زندگی سبک و اجتماعی هنجارهای بین  داد؛ نشان نتایج: ها یافته
 و فرهنگی سرمایه بین. دارد وجود مثبت و دارمعنی رابطه سبز

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

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

 .دارد وجود مثبت و دار
 سجامان زندگی، سبک در تغییر اصلی جزء بنابراین :گیری نتیجه

 تغییرات در هماهنگی نوعی از نشان اجتماعی انسجام است اجتماعی
 عقب دیگران با شدن هماهنگ قافله این از که زنانی است رفتاری
 رشنگ و رفتارها در را سبز زندگی سبک توانست نخواهند بمانند

 کنند نهادینه خود عادات و
 

 مشارکت اجتماعی، هنجارهای سبز، زندگی سبک :کلیدی واژگان
 .فرهنگی سرمایه اجتماعی،

 01/12/1400: دریافت تاریخ
 16/03/1401: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولhabibkarimian@yahoo.com 

 
 مقدمه

صورت  یتوجه جد یستز یطدر گذشته نسبت به حفاظت از مح
 یستز یطکه مح یو خطرات یتاما امروزه به لحاظ اهم گرفتینم

 یبا برگذار یالملل ینب یهم دولتها و هم سازمانها کندیم یدرا تهد
 طیمربوط به حفاظت ازمح یونهایکنوانس یبو تصو هاکنفرانس

بار بعد از  یناول یمثال برا ن. به عنوااندنموده یتوجه جد یستز
 یرا بسو یالملل ینب یهاسازمانتوجه دولتها و  یالدیم 17قرن 
امروزه با توجه   (.1) متمرکز ساخت یستز یطاز مح مؤثر یتحما

 یطمشکالت مح یشافزا یجهو درنت یتبه رشد روزافزون جمع
وجود دارد.  زیست یطظ مححف منظور به یالزام فور یستی،ز

 هایحلراه  یستی،ز یطمح تمعضال حل ایبر انهشگروپژ
 یکیژتکنولو ها،حلراه  ینا غلبکه ا کنندیممطرح  نیگوناگو
 به ،هاروش ینا یادز یهانهیهز یلامروزه به دل ماا (. 2) هستند

 هاآن. اندشده مندعالقه دممر رهایفتاو ر ندگیسبک ز دگرگونی
 رفتار و ییردر تغ یدبا یستیز محیط مسائل حلراه که معتقدند

 دارزنان خانهراستا  ین. در ایردقرار گ ینگرش انسان مورد بررس
و  یستیزیطمردم نسبت به مسائل مح یآگاه یجاددر ا ینقش مهم
 فایا زیست و نیز سبک زندگی سبزیطمحافظت از مح یاقدام برا

 تماس بیشترین زنان که توسعه حال در کشورهای (. در3) کندیم
 محیط از حفاظت هایبرنامه رادارند، زیست محیط با مستقیم
 موفقیت و گرفته نظر در هدف هایگروه عنوان به را آنها زیست

 داندمی زنان مشارکت از تابعی زیاد، موانع وجود با را هابرنامه این
ارهای رفت (. زنانی که سبک زندگی سبز دارند بیشتر متعهد به4)

 همواره زنان محیطی هستند از همین روی سبک زندگیزیست
 مستقیم رطو به و اندداشته طبیعت و زیست محیط با بیشتری ارتباط

 قشن به توجه با :بنابراین شوند،می مندبهره آن از مستقیم غیر یا
 با اتخاذ سبک توانندمی  خانه در مدیریت و دارخانه  زنان تربیتی

زیست و حفاظت از آن سبز نقش مهمی در توسعه محیطزندگی 
در  2010های سازمان ملل در سال (.  پژوهش5داشته باشند )

 هر در زنان بررسی، مورد کشورهای کل دهد درکشورها نشان می
 اقدام میانگین دارای زیست محیط از حفاظت برای عملی اقدام سه

 رفمص کاهش به اقدام مردان از بیشتر دارزنان خانه. هستند بیشتری
 محیط برای کاالهایی انتخاب و زائد مواد مجدد بازیافت آب،

نان ز انجمنی عضویت میزان بررسی  طرفی از نمایند. می بهتر زیست
 اخیر دودهه طی که دهدمی نشان مختلف کشورهای در دارخانه
 مهمی نقش توانندمی است. زنان یافته افزایش زنان عضویت میزان

(.  6باشند ) داشته منابع بهینه مصرف و زیست محیط از حفاظت در
تواند متاثر از دار میدر واقع سبک زندگی سبز در بین زنان خانه

سرمایه اجتماعی آنان باشد؛هرچقدر میزان مشارکت اجتماعی زنان 
های محلی بیشتر باشد محیطی یا مشارکتهای زیستدر انجمن

محیطی و های زیستعی و دغدغهگیری سرمایه اجتمامیزان شکل
شود و این سرمایه زیست محور نیز بیشتر میارتباطات محیط
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 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 محیطیگیری الگوهای رفتاری زیستاجتماعی عاملی مهم در شکل
 (. 7) است

دار زنان خانه شود و نقش سبک زندگیاما موضوع زمانی حاد می
 تبعات آنمحیطی و یابد که مسائل زیستبیش از پیش اهمیت می

هوا  یآلودگشهری نظیر تهران را مورد توجه قرار دهیم.  در کالن
به طور متوسط  ی! یعنکشدیهزار نفر را در تهران م ۹تا  7ساالنه بین 

هوا  یوارونگ ساالنه هشت هزار نفر و تقریبا هر ساعت یک نفر.
در فصول سرد  ژهیتهران به و یهوا یاز معضالت الودگ گرید یکی

هوا در تهران  یمسائل مرتبط با آلودگ گرید از(.  8) سال است
در شهر است. در بیش از دویست روز از ایام  "شدید دید یآلودگ

سال غلظت ذرات معلق آنچنان باال است که گستره دید کامل را به 
. به همین دلیل ساکنان محدوده دهدیکمتر از پانصد متر کاهش م

 بینندیتوچال را م از یو کدرشهر اغلب تصویر محو  یدو سوم جنوب
آن به زحمت دیده  یشهر هم دو سوم جنوب یاز یک سوم باال (. ۹)
 "دود مه"از  یااغلب هم این بخش از شهر در هاله شود،یم

ترین اثر زیست میدان دید شاید ملموس کاهش غرق است. یخاکستر
پوشش  یهوا در تهران باشد. جز آن، رنگ باختگ یآلودگ یمحیط
 شهرداری تهران ینتایج بررس (. 10) شهر هم قابل توجه است یگیاه

که بیش از هفتاد درصد درختان واقع در حاشیه  دهدینشان م
 اخش یاز ذرات زیانبار رو یاتهران به دلیل انباشت الیه یهابزرگراه

 7000در تهران روزانه  قرار دارند. یو برگشان در حالت نیمه مردگ
 تیریو مد یشود.با توجه به عدم بهره بردار یم دیتن زباله تول

شود، نه تنها  یم ادی فیکث یزباله که از آن به عنوان طال حیصح
 عرصه یرود بلکه معضالت نابود یاز دست م یقابل توجه هیسرما

 یمطرح م زیاز آن ن یناش یدهایدفن زباله و تهد یمتعدد برا یها
 (.  11) شود

ت زیسکارهای حفظ محیطغلب راهباتوجه به این روند باید گفت ا
ازی سدر تهران بیشتر مدیریتی و شهری بوده و کمتر بر روی فرهنگ

گذاری شده است از جمله نقش های مختلف سرمایهو نقش گروه
زیست شهری نادیده گرفته شده زنان در ابعاد مختلف حفظ محیط

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

محیطی هستند که به نوعی نظران کمتر دارای مسائل زیستصاحب
محیطی زنان تصور اشتباهی است در حالی که رفتارهای زیست

دار شهر تهران اغلب در خانه و با انواع مواد مورد استفاده خانه
ار دبه طوری که اغلب زنان خانه تواند بیش از پیش اهمیت یابدمی

یطی محهای زیستکنندهاگر به این آگاهی برسند که کمتر از آلوده
ها یا پالستیک استفاده کنند بسیاری از الگوهای نظیر شوینده

ه زیست کمتر آلودمصرف بین خانوارها تغییر یافته و اساسا محیط
های صوتی و دار در کاهش آلودگیشود. همچنین نقش زنان خانهمی

منظر شهری نیز اساسا مورد توجه واقع نشده از جمله برخی از زنان 
دار دارای خودروی شخصی هستند که در صورت داشتن نگرش خانه

ند که کنزیست کمتر از خودروی شخصی استفاده میمثبت به محیط
در کاهش آلودگی صدا و هوا تاثیر خواهد داشت. همچنین آگاهی 

پذیر کاهش تولید زباله و استفاده از مواد تجزیه دار اززنان خانه

_________________________________ 
1. Jouka 

نقش مهمی در کاهی آلودگی منظر خواهد داشت. در کنار این 
های حافظ دار در ایجاد گروهموضوعات باید گفت نقش زنان خانه

زیست آلوده شهری زیست، اقدامات جمعی پاکسازی محیطمحیط
-تر محیطبه ویژه محالت، نوع تربیت فرزندان برای حفظ بیش

زیست، مشارکت در مسائل مربوط به درختکار و سایر موضوعات 
کمتر مورد توجه بوده یا اساسا موردتوجه نبوده است برهمین اساس 

نان زسبک زندگی پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سئوال  است؛ 
 ی چه نقشی دارند؟شهر ستیز طیخانه دار در حفظ مح

 
 ادبیات نظری

از الگوهای رفتاری است که فرد در آن سبک زندگی سبز نوعی 
محیطی است و در کلیه بدنیال کاهش ضایعات و صدمات زیست

زیست پایبند است. در واقع فردی که رفتارهای خود به حفظ محیط
محیطی دارای سبک زندگی سبز است دارای نوعی اخالق زیست

شود می اطالق هاییرفتار مجموعه به محیطیزیست است؛ اخالق
 به منجر زندگی شئون دیگر و مصرف تولید، در آنها رعایت که

 اینکه گردد، ضمنیم محیطی زیست صدمات و ضایعات کمترین

 معتقد 1ژوکا(. 12سازد )ینم مواجه مشکل با را زندگی اساس

 پای را خود فرد که است معنا سبز بدینسبک زندگی  که است

 رفتاری نیز زندگی روزمره در و کند احساس زیستمحیط بند

طبقات اجتماعی مختلف نقش مهمی در   باشد.  داشته محیطیزیست
و  یدست یطبقه کارگر معموالً در کارهاسبک زندگی سبز دارند؛ 

 رسد اغلب طبقاتبه نظر می اشتغال دارند. یو باربر یمشاغل زراعت
زیست یا طبقات پایین به علت مرفه به علت عدم اهمیت به محیط

محیطی سبک زندگی سبز ندارند بلکه این طبقه تکمی آگاهی زیس
های اجتماعی متوسط است که به علت آگاهی اجتماعی دغدغه

(.  همچنین افرادی 13) محیطی سبک زندگی سبز را داراستزیست
تری هستند به ویژه در بین افراد که دارای سرمایه اجتماعی قوی

بیشتر سبک زندگی سبز  ،دارای سطح سواد و آگاهی اجتماعی
 یهاهمه شبکه یبه ارزش جمع» یاجتماع هیسرماجایگاه دارد. 

 رگیکدیکمک به  یها براشبکه نیاز ا یناش التیو تما یاجتماع
در این بین هنجارهای اجتماعی مساعد حفظ  (.14) «اشاره دارد

هنجارها، زیست نیز بر سبک زندگی تاثیرگذار هستند. محیط
اشخاص، ناخودآگاه رفتار آنها را با هائى هستند که قواعد و کنش
دهند و در هر وضعیت اجتماعى طبق معیارهائى که آن تطبیق مى

کنند. رسوم اخالقى مستقر که صحیح و مناسب است عمل مى
ترین هنجارهاى قدرتمند الگوهاى رفتارى در جامعه هستند مهم

زمانی که هنجارهای اجتماعی و  آیند.رفتار اجتماعى به شمار مى
زیست باشد میزان آگاهی، عرف جامعه بر حفاظت از محیط

ش زیست افزایپذیری اجتماعی نسبت به محیطنگرانی و مسئولیت
ای هکند که این روند منجر به تغییرات گسترده در کنشپیدا می

اجتماعی شده و در اتخاذ سبک زندگی سبز -اجتماعی خانوادگی
فشار اجتماعی بر افراد موثر است چرا که هنجارهای اجتماعی نوعی 

(. در کنار هنجارهای اجتماعی، سرمایه اجتماعی 15سازد )وارد می
ا هباید از سرمایه فرهنگی نیز نام برد که نقش مهمی در تغییر نگرش
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 روابط، از ایمجموعه فرهنگی و رفتارهای افراد دارد. سرمایه
 دستبه یا کردن حفظ برای فرد، که است امتیازات و معلومات

هرچقدر سطح  .کندمی استفاده آن از اجتماعی موقعیّت یک آوردن
های فرهنگی زنان های فرهنگی یا تشکلمطالعه، حضور در مراسم

زیست باالتر رفته و موجب بیشتر شود سطح آگاهی زنان از محیط
 (.  16شود )محیطی و سبک زندگی سبز میبهبود رفتارهای زیست

، 1های بورگسبراساس دیدگاهچارچوب نظری پژوهش حاضر 
هستند. بورگس معتقد است با   4، بلک3، فیتکا و کسل 2هاینز

محیطی به ویژه زنان آموزش دادن به مردم درباره مسائل زیست
 زیست دارندهایی که بیشترین ارتباط را با محیطدار و گروهخانه

توان سبک زندگی را نهادینه کرد. از منظر بورگس ارائه می
محیطی، و به تبع آن -شدن دانش زیستش، موجب نهادینهآموز

ود شمحیطی و اتخاذ سبک زندگی سبز میهای زیستتغییر نگرش
-محیطی مهمهاینز معتقد است؛ آگاهی افراد با مسائل زیست(. 17)

طی محیترین عامل ایجاد نگرانی و هوشیاری نسبت به مسائل زیست
فراد بیشتر به سمت شود امحیطی باعث میاست؛ آگاهی زیست

زیست حرکت کنند و بیشتر درگیر پذیری در قبال محیطمسئولیت
مسائل مربوطه شوند. این درگیری باعث بوجودآمدن نوعی تغییر 

 از شود یعنی افرادهای عمل افراد مینگرش و آگاهی از استراتژی

مشکالت  و مسائل تاثیرات کاهش برای هافعالیت انجام نحوه
کنند. این چرخه باعث آگاهی پیدا کرده و عمل میزیست محیط
(. فتیکا و 18شود )های سبزک زندگی سبز میشدن رویهنهادینه

کسل معتقدند؛ اگر در یک جامعه امکانات فیزیکی الزم برای 

های خانوارها زیست وجود داشته باشد، انگیزهحفاظت از محیط
ن خانوارها شود. همچنیبرای اتخاذ سبک زندگی سبز تقویت می

کنند؛ زیست را درک میبیشتر پیامدهای رفتاری خود در محیط
بدین معنی که خانوارها با انجام رفتار خود یک مشوق و تقویت 

کنند که این موضوع منجر به تقویت چرخه مثبت دریافت می
محیطی و در نهایت منجر به پذیری زیستآگاهی، دانش و مسئولیت

 (. بلک1۹شود )سبک زندگی سبز میتغییر سبک زندگی به سمت 

 داند: فرد،محیطی( میسبک زندگی سبز )زیست مانع را عامل سه

 و خلق و گفتن، نگرش دروغ فردی، موانع. عملیات و مسئولیت
 خصوص به موانع، این که است معتقد هستند. بلیک افراد خو

 ایجاد محیطیزیست نگرانی شدید که هستند مردم بر تاثیرگذار

سبک زندگی  که افرادی .است مسئولیت مانع، کنند. دومیننمی
 که هستند باور این بر دهندنمی بروز خود محیطی( ازسبز )زیست

 بگذارند تأثیر زیستاز محیط حفاظت جهت اوضاع بر توانندنمی

 و کنندنمی احساس زیستمحیط قبال در مسئولیتی بنابراین
عدم اطمینان بین دولت که وجود حس  کندمی تاکید بلک همچنین

 ی(محیطسبک زندگی سبز )زیستتوجهی مردم به و مردم باعث بی
های اجتماعی و سازمانی که . مانع سوم، عملیات، محدودیتشودمی

سبک ها و نیات مردم باعث جلوگیری از نظر از نگرشصرف
 (. 20شود )محیطی( میزندگی سبز )زیست

 پیشینه تجربی
های مرتبط با موضوع پژوهش از پیشینه ایمجموعه-1در جدول 

 به طور خالصه مرور شده است.
 

 های تحقیق داخلی و خارجیمرور پیشینه .1جدول 
 نتیجه عنوان ردیف

1 
 حیطیم زیست رفتارهای بر اجتماعی سرمایه تأثیر بررسی

 (بوشهر : شهرموردی مطالعه) شهروندان

 رفتارهای و اجتماعی مشارکت و اجتماعی اعتماد اجتماعی، تعامل
 و دارد وجود معناداری رابطه بوشهر شهر شهروندان محیطی زیست

 .باشدمی مثبت و مستقیم ارتباط این نوع

 موردی مطالعه) یطیمح زیست رفتار و فرهنگی سرمایه 2
 (ساری شهر

( شده نهادینه و یافته عینیت یافته، تجسم) یفرهنگ سرمایه بعد سه
 .دارند محیطی زیست رفتارهای با معناداری ارتباط

3 
 رفتارهای بهبود در مؤثر اجتماعی عوامل تحلیل و طالعه

 مطالعۀ روستایی، مناطق زیست محیط حفظ به معطوف
 اردبیل شهرستان: موردی

پذیری و هنجارهای اجتماعی بر اجتماعی، ترویج مسئولیتسرمایه 
 زیست تاثیر مثبت دارد.ترویج سبک زندگی حافظ محیط

4 
 در محور سالمت زندگی سبک هایکننده تعیین

 ایالم شهر سالمندان
بین سرمایه اجتماعی و سازگاری با سبک زندگی سالمت محور 

 سالمندان رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد.

قش مشارکت زنان و توسعه پایدار در بعد زیست ن 5
 محیطی

زنان در اکثر کشورها بیشتر از مردان اقدامات عملی در حفاظت از 
 .دهندیمحیط زیست و مصرف بهینه از منابع انجام م

6 
 چارچوب در زیست محیط از حفاظت در زنان مشارکت

 محلی پایدار توسعه زمینه
زیست توسط اجتماعی بر حفظ محیطمشارکت، انسجام و اعتماد 

 زنان تاثیر مثبت دارد.

زیست توسط زنان تاثیر مثبت -هنجارهای اجتماعی بر حفظ محیط زیست محیط از حفاظت در زنان نقش 7
 دارد.

_________________________________ 
1. Burges 
2. Hynes 

3. Finkle, Cassel 
4. Black 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 10

http://islamiclifej.com/article-1-1473-fa.html


                  و همکاران فالح کارگر البنین ام  415

 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

8 

تأکید بر نقش زنان روستایی نیجریه در حفاظت از محیط 
، "2کادونا"در ایالت "1ماکارفی"از  ییهازیست: درس

 نیجریه

زیست تحت تاثیر های زنان روستائی در حفظ محیطفعالیت
 آموزش، سرمایه فرهنگی و اعتماد اجتماعی است.

 نقش زنان در حفاظت از محیط زیست ۹
داشتن تفکرات اکوفمینیستی، مشارکت و انسجام اجتماعی بر نقش 

 زیست تاثیرگذار است.زنان در حفظ محیط

10 
 تعارضات حل در زیست محیط فعال عنوان به زنان نقش

 شهر پایداری برای محیطی زیست
-مشارکت اجتماعی بر توسعه نقش زنان به عنوان فعاالن زیست

 محیطی تاثیر مثبت دارد.

دهد افزایش اعتماد اجتماعی ها نشان میبررسی و مقایسه پیشینه 
-میزیست های حفظ محیطمنجر به مشارکت اجتماعی در فعالیت

زیست بر توسعه نگرش شود از طرف دیگر هنجارهای حفظ محیط
 محیطی و سبز تاثیرگذار است. و رفتارها وسبک زندگی زیست

 

 
براساس مرور ادبیات و پیشینه پژوهش مدل مفهومی پژوهش و 

 های پژوهش به شکل زیر ترسیم شد. فرضیه
 

 
 

 شود؛های به شرح زیر ارائه میبراساس مدل مفهومی پژوهش فرضیه
 بین هنجارهای اجتماعی و سبک زندگی سبز رابطه وجود دارد. -1
 و سبک زندگی سبز رابطه وجود دارد. فرهنگی بین سرمایه -2
 بین اعتماد اجتماعی و سبک زندگی سبز رابطه وجود دارد.-3
 بین مشارکت اجتماعی و سبک زندگی سبز رابطه وجود دارد. -4
 بین انسجام اجتماعی و سبک زندگی سبز رابطه وجود دارد. -5
 

 مواد و روش ها
پیمایشی بود، -توصیفیپژوهش حاضر به لحاظ روشی از نوع 

همچنین به لحاظ هدف نیز پژوهش حاضر کاربردی است که 
  آماری این تحقیق جامعه های کاربردی است.حلدرصدد ارائه راه

گیری، خوشهروش نمونهبودند. در شهر تهران  دارخانهکلیه زنان 
چهار منطقه  و از هر  ای است بدین صورت که ابتدامرحله چندای 

بلوک به  2محله و از هر محله  2ناحیه و از هر ناحیه  2منطقه 
 صورت تصادفی انتخاب شد.  سپس در بلوک ها مخاطبین به صورت

بودن آمار زنان شاغل یا باتوجه به سیال در دسترس مشخص شدند. 
کمبود اطالعات جامع در این باره از مناطق، از فرمول کوکران برای 

 درصد برای تعیین نمونه استفاده 5امعه نامعلوم در سطح خطای ج
به عنوان  نفر 250 منطقه منتخب. براساس فرمول کوکران از هر شد

 4بنابراین مجموع نمونه پژوهش حاضر برای  شدند. نمونه انتخاب 
ها ابزار گردآوری داده .نفر است  1250شهر تهران  منطقه

شنامه در قالب طیف لیکرت به ساخته بود. پرس پرسشنامه محقق
( و خیلی کم 2(، کم )3(،  متوسط )4(، زیاد )5صورت خیلی زیاد )

ها از رگرسیون گذاری شده بود. برای تجزیه و تحلیل داده( نمره1)
در پژوهش حاضر برای روایی یا  استفاده شد. SPSSافزار و نرم

نفر از اساتید بهره برده  5اعتبار پرسشنامه از روایی صوری با تایید 
شد. همچنین از ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی ابزار سنجش 
استفاده شد که نتایج نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ برای کلیه 

می بودن و پایایی تمالبود که به معنی قابل قبو 0.70متغیرها بیشتر از 
 متغیرها است. 

 

_________________________________ 
1 . Makarfi 
2 . Kaduna 

 اعتماد اجتماعی
 

 اجتماعیمشارکت 

 

 انسجام اجتماعی

 

 سبک زندگی سبز

 هنجارهای اجتماعی

 

 سرمایه فرهنگی
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 ها و ضریب آلفای کرونباخمتغیرها، تعداد گویه -2جدول 

 نتیجه ضریب آلفا تعداد گویه متغیر
 پایا-قابل قبول 0.788 17 سبک زندگی سبز

 پایا-مطلوب 0.803 9 هنجارهای اجتماعی

 پایا-قبولقابل  0.792 10 اعتماد اجتماعی

 پایا-قابل قبول 0.752 9 مشارکت اجتماعی

 پایا-قابل قبول 0.785 5 انسجام اجتماعی

 پایا-قابل قبول 0.776 10 سرمایه فرهنگی

 هایافته
 های توصیفییافته -الف

شناختی پاسخگویان نشان داد؛  های جمعیتنتایج مربوط به ویژگی
نفر، و  36۹درصد و  2۹سال با  41-50سنی پاسخگویان با گروه 

نفر بیشترین تعداد را به  285درصد و  23سال با  31-40گروه سنی 
-30درصد،  16سال با  51-60اند. گروه سنی خود اختصاص داده

های سوم و چهارم قرار نفر در رده 133درصد و  11سال با  21
درصد و  8سال با  61-70های آخر هم گروه سنی دارند. در رده

نفر و گروه  8۹درصد و  7سال با  20نفر، گروه سنی کمتر از  100
نفر قرار دارند. به لحاظ  74درصد و  6سال با  70سنی بیش از 

 56۹درصد و  46ها با تحصیالت، بیشترین تعداد پاسخگویان لیسانس
نفر قرار  325درصد و  26ا تر هم بنفر هستند همچنین دیپلم و پایین

 268درصد و  21دیپلم با دارند همچنین پاسخگویان با مدرک فوق
نفر در رده سوم قرار دارند در نهایت پاسخگویان با مدرک تحصیلی 

 نفر در رده آخر قرار دارند. 88درصد و  7فوق لیسانس و دکترا با 

 

 شناختی پاسخگویانهای جمعیتتوصیف ویژگی -3جدول 

 درصد فراوانی طبقه های پاسخ دهندگانویژگی

 سن

 7 8۹ سال 20کمتر از 
 11 133 سال 30-21
 23 285 سال 31 -40

 29 36۹ سال سال 50-41
 16 200 سال 60-51
 8 100 سال 70-61

 6 74 سال 70بیش از 

 تحصیالت

 26 325 تردیپلم و پایین
 21 268 فوق دیپلم
 46 56۹ لیسانس

 7 88 فوق لیسانس و باالتر

 هابودن توزیع دادهآزمون نرمال
ها از آزمون کولموگروف بودن دادهبرای بررسی توزیع نرمال

داری برای کلیه اسمیرنوف استفاده شده که در آن اگر سطح معنی

؛ در غیر ها نرمال استباشد توزیع داده 0.05بزرگتر از  متغیرها
 ها غیرنرمال است.اینصورت توزیع داده

 

 

 اسمیرنوف-آزمون کولموگوروف -4جدول 

 داریسطح معنی Z مقدار متغیر
 0.13۹ 0.200 سبک زندگی سبز
 0.250 0.120 هنجارهای اجتماعی

 0.14۹ 0.22۹ اعتماد اجتماعی
 0.523 0.۹68 اجتماعیمشارکت 

 0.223 0.658 انسجام اجتماعی
 0.422 0.۹57 سرمایه فرهنگی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 10

http://islamiclifej.com/article-1-1473-fa.html


                  و همکاران فالح کارگر البنین ام  417

 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

داری آزمون مشخص است سطح معنی -4همانطور که از جدول 
است  0.05بیشتر از  اسمیرنوف برای تمامی متغیرها-کولموگروف

 یجهاست. در نتها نرمال های آنبنابراین توزیع کلیه متغیرها و مولفه
 های پارامتریکتوان از آزمونبرای بررسی ارتباط بین متغیرها می

 نظیر رگرسیون استفاده کرد. 

 هاآزمون فرضیه -ب
از رگرسیون استفاده شد که نتایج آن در جدول  برای آزمون فرضیه

 آمده است.  -5

 

 هانتایج آزمون فرضیه -5جدول 

 فرضیه
R  مقدار

ضریب 
 همبستگی

2R  ضریب
 تعیین

F  آزمون
تحلیل 
 واریانس

β  ضریب
 رگرسیون

-سطح معنی

 Sigداری 

بین هنجارهای اجتماعی و سبک زندگی سبز رابطه  -1
 وجود دارد.

0.506 0.256 32.553 0.506 0.000 

و سبک زندگی سبز رابطه  فرهنگی بین سرمایه -2
 وجود دارد.

0.651 0.424 27۹.۹66 0.651 0.000 

بین اعتماد اجتماعی و سبک زندگی سبز رابطه وجود  -3
 0.000 0.546 162.184 0.2۹۹ 0.546 دارد.

بین مشارکت اجتماعی و سبک زندگی سبز رابطه  -4
 0.000 0.471 26.۹78 0.222 0.471 وجود دارد.

بین انسجام اجتماعی و سبک زندگی سبز رابطه  -5
 0.000 0.5۹1 50.674 0.34۹ 0.5۹1 وجود دارد.

داری فرضیه اول نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد؛ سطح معنی
است، همچنین مقدار آماره ضریب  0.05مطلوب و کمتر از 

 (sig=0.000 r=0.506همبستگی پیرسون نیز مثبت است )
-بنابراین بین هنجارهای اجتماعی و سبک زندگی سبز ارتباط معنی

درصد از تغییرات سبک    25.6و مثبت وجود دارد همچنین دار 
شود زندگی سبز توسط هنجارهای اجتماعی تبیین می

(=0.2562R همچنین مقدار ضریب رگرسیون نیز مثبت است  .)
(=0.506β بنابراین هنجارهای اجتماعی بر سبک زندگی سبز )

 تاثیر مثبت دارد. 
داری فرضیه دوم معنینتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد؛ سطح 

است، همچنین مقدار آماره ضریب  0.05مطلوب و کمتر از 
 (sig=0.000 r=0.651همبستگی پیرسون نیز مثبت است )

ار دبنابراین بین سرمایه فرهنگی و سبک زندگی سبز ارتباط معنی
درصد از تغییرات سبک زندگی    42.4و مثبت وجود دارد همچنین 
(.  همچنین 0.4242R=شود )تبیین می سبز توسط سرمایه فرهنگی

( بنابراین 0.651β=مقدار ضریب رگرسیون نیز مثبت است )
 سرمایه فرهنگی  بر سبک زندگی سبز تاثیر مثبت دارد. 

داری فرضیه سوم نتایج آزمون فرضیه سوم نشان داد؛ سطح معنی
است، همچنین مقدار آماره ضریب  0.05مطلوب و کمتر از 

 (sig=0.000 r=0.546نیز مثبت است )همبستگی پیرسون 
ار و دبنابراین بین اعتماد اجتماعی و سبک زندگی سبز ارتباط معنی

درصد از تغییرات سبک زندگی   2۹.۹مثبت وجود دارد همچنین 
(.  همچنین 0.2992R=شود )سبز توسط اعتماد اجتماعی تبیین می

( بنابراین  0.546β=مقدار ضریب رگرسیون نیز مثبت است )
 اعتماد اجتماعی  بر سبک زندگی سبز تاثیر مثبت دارد. 

داری فرضیه چهارم نتایج آزمون فرضیه چهارم نشان داد؛ سطح معنی
است، همچنین مقدار آماره ضریب  0.05مطلوب و کمتر از 

 (sig=0.000 r=0.471همبستگی پیرسون نیز مثبت است )
دار یندگی سبز ارتباط معنبنابراین بین مشارکت اجتماعی و سبک ز

درصد از تغییرات سبک زندگی   22.2و مثبت وجود دارد همچنین 
(.  0.2222R=شود )سبز توسط مشارکت اجتماعی تبیین می

( 0.471β=همچنین مقدار ضریب رگرسیون نیز مثبت است )
 بنابراین  مشارکت اجتماعی  بر سبک زندگی سبز تاثیر مثبت دارد. 

داری فرضیه پنجم فرضیه پنجم نشان داد؛ سطح معنینتایج آزمون 
است، همچنین مقدار آماره ضریب  0.05مطلوب و کمتر از 

 (sig=0.000 r=0.591همبستگی پیرسون نیز مثبت است )
ار دبنابراین بین انسجام اجتماعی و سبک زندگی سبز ارتباط معنی

زندگی درصد از تغییرات سبک   34.۹و مثبت وجود دارد همچنین 
(.  همچنین 0.3492R=شود )سبز توسط انسجام اجتماعی تبیین می

( بنابراین  0.591β=مقدار ضریب رگرسیون نیز مثبت است )
 انسجام اجتماعی  بر سبک زندگی سبز تاثیر مثبت دارد. 

 
 گیرینتیجه

های توسعه امروزه، تجربه مشکالت زیست محیطی تنها به کشور
شود، بلکه اکثر کشورهای جهان )از جمله ایران( ینمیافته محدود 
گیرد. با این وضعیت به منظور جلوگیری از تشدید یمرا نیز در بر 

-زیستمحیطی اتخاذ سبک زندگی سبز و محیطمشکالت زیست

محور در بن خانوارها به ویژه زنان اهمیت فراوانی دارد. پژوهش 
ر سبک زندگی سبز حاضر با هدف شناسایی عوامل اجتماعی موثر ب

ها نشان داد؛ بین دار در شهر تهران انجام شد. نتایج یافتهزنان خانه
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دار و مثبت هنجارهای اجتماعی و سبک زندگی سبز رابطه معنی
ساریان،  های پژوهش  حیدریوجود دارد. این یافته همسو با یافته

ی عالماسی، ماگو و گونوال است.  به واقع باید گفت هنجارهای اجتما
زیست است و این در جوامعی که بیشتر به سمت حفظ محیط

شود ها نهادینه میو پرورش و خانواده هنجارها در قالب آموزش
توان انتظار داشت که سبک زندگی افراد در بزرگسالی هم به می

-سمت یک سبک زندگی سبز سوق داده شود در این میان زنان خانه

زیست یا انواع ماعی حافظ محیطتوانند هنجارهای اجتدار بهتر می
رفتارهای مصرفی را به سمت سبزشدن هدایت نمایند. در شهر تهران 

دار جزو اقشاری نیز به علت مشغله زیادی که وجود دارد زنان خانه
توانند در هنجارسازی هستند که به علت دارابودن وقت کافی می

های این سبک زندگی سبز کوشا باشند از یک طرف زمینه
ها وجود دارد بدین نجارسازی در همکاری بین محل سکونت آنه

توانند های محل سکونت میدار در آپارتمانمعنی که زنان خانه
زیست، محله، های حافظ محیطها یا تشکلتشکیل همگروهی

آپارتمان و خانه را بدهند که این موضوع بتدریج موجب تغییر 
 شودها میرفتارهای مصرفی و عادات زندگی آن

در فرضیه دوم نیز نتایج نشان داد؛ بین سرمایه فرهنگی و سبک 
دار و مثبت وجود دارد. این یافته همسو با زندگی سبز رابطه معنی

های پژوهش غالمی و همکاران، اولوکو و همکاران است.  به یافته
دار از واقع باید گفت سرمایه فرهنگی موجب آگاهی زنان خانه

شود ها میزیست و حفظ آنت از محیطهای حفاظانواع روش
سرمایه فرهنگی بر نوعی دانش و مداومت در یادگیری برای توسعه 

دار در شهر تهران بتوانند با مطالعه دانش استوار است اگر زنان خانه
های مختلف به دانش خود در زمینه گیری از رسانهشخصی یا بهره

توانست سبک  زیست اضافه کنند به بهترین نحو خواهندمحیط
زندگی خود را به سمت سبزشدن و انواع مصرف کاالهای سبز سوق 
دهند. همچنین باید بتوان با کمک مدیریت محلی یعنی شهرداری و 

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

رمایه فرهنگی عینیت یافته و تجسم یافته این زنان را ارائه داد تا س
 نیز افزایش یابد.

در فرضیه سوم نیز نتایج نشان داد؛ بین اعتماد اجتماعی و سبک 
دار و مثبت وجود دارد. این یافته همسو با زندگی سبز رابطه معنی

ساریان، الماسی، پاپاواسیلیو،  نیا، حیدریهای پژوهش جعفرییافته
کاران است.  باید گفت اعتماد اجتماعی دارای اولوکو و هم

کارکردهای متفاوتی است اگر زنان در یک محله نسبت به 
توانند در مسائل محلی به همدیگر اعتماد داشته باشند براحتی می

زیست با همدیگر همکاری کنند اعتماد ویژه در زمینه محیط
سبز  گیشود زنان با همدیگر کار کنند سبک زنداجتماعی باعث می

های اجتماعی را به همدیگر یاد دهند و اساساً موجد کنش
 رسانی در زمینه حفظهای اطالعفراگیرتری نظیر تشکیل کمپین

زیست و مصرف کاالهای سبز شوند. اعتمادسازی موجب محیط
ایجاد تغییر نگرش و آگاهی نسبت به سبک زندگی در بین زنان 

 شوددار میخانه
نتایج نشان داد؛ بین مشارکت اجتماعی و سبک در فرضیه چهارم نیز 

دار و مثبت وجود دارد. این یافته همسو با زندگی سبز رابطه معنی

ساریان، الماسی، پاپاواسیلیو،  نیا، حیدریهای پژوهش جعفرییافته
های (، آستریا است.  هر نوع تغییر در رفتارهای و نگرش6ماهور )

دار نیز از این فرصت نان خانهافراد نیازمند مشارکت عملی است؛ ز
برخوردارند که در امور محلی یا آپارتمان با همدیگر مشارکت 
نمایند؛ مشارکت اجتماعی سطح آگاهی و آموزش و یادگیری 

برد و موجب افزایش تغییرات رد سبک زندگی اجتماعی را باال می
شود. هر چقدر مشارکت اجتماعی بین گروهی از افراد افزایش می

-یزیستی نیز افزایش مبه احتمال قوی تغییر در رفتارهای محیطیابد 
 ند.زیست باشگیرند که حافظ محیطیابد افراد با مشارکت یاد می

در فرضیه پنجم نیز نتایج نشان داد؛ بین انسجام اجتماعی و سبک 
دار و مثبت وجود دارد. این یافته همسو با زندگی سبز رابطه معنی

گذشته است.  اگرچه اعتماد مشارکت های پژوهش های یافته
اجتماعی تغییردهنده نگرش و رفتارهای افراد است اما این انسجام 

-توانند پایداری تغییرات رد کنشو هماهنگی بین افراد است که می

دار های اجتماعی را به همراه آورد همانطور که اگر زنان خانه
یست زظ محیطنتوانند با همیدگر منسجم و یکپارچه در راستای حف

عمل نمایند چندان راه به جایی نخواهند برد بنابراین جزء اصلی 
تغییر در سبک زندگی، انسجام اجتماعی است انسجام اجتماعی نشان 
از نوعی هماهنگی در تغییرات رفتاری است زنانی که از این قافله 
هماهنگ شدن با دیگران عقب بمانند نخواهند توانست سبک 

رفتارها و نگرش و عادات خود نهادینه کنند.  زندگی سبز را در
 شود؛براساس نتایج بدست آمده پیشنهادهای زیر ارائه می

 های آموزش حفظ با همکاری سراهای محالت، کارگاه
زیست، نحوه بازیافت وسایل منزل و نحوه شناخت محیط

 دار مطرح شودمحصوالت سبز برای زنان خانه

 های صفحات اینستاگرامی یا کانالاندازی دار با راهزنان خانه
های تغییر سبک زندگی به سبک زندگی تلگرامی در زمینه شیوه

رسانی های تغییرات عادات و رفتارهای مصرفی اطالعسبز و روش
 نمایند.

  در مساجد محلی که بین زنان شناخت و اعتماد خوبی وجود
زیست برای همکاری در های زنان حافظ محیطدارد انجمن

 محیطی محلی تشکیل شود.عات زیستموضو

  با همکاری سراهای محلی یا فرهنگسراهای محلی جشنواره یا
زیست و های جذاب با محوریت حفظ محیطمسابقات یا برنامه

ار دتغییرات در رفتار و عادات مصرفی افراد به ویژه برای زنان خانه
 آموزش داده شود

 هایاز طریق کانالهای آموزشی یا سراهای محلی با نمایش فیلم 
ای هتلگرامی یا صفحات اینستاگرامی خود به صورت عملیاتی روش

های مصرف سبز در خانه را آموزش زیتس و شیوهحفاظت از محیط
 دهند.
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