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  چکیده

روزگار ما را های واقعیتترین یکي از مهم روند تخریب محیط زیست و اتالف منابع طبیعي در جهان،
تخریب محیط زیست به عوامل  اند.دارای مفهوم اجتماعيامروزه مسائل زیست محیطي  دهد.مي تشکیل

باشد. در این تحقیق تالش شد تاثیر مي زیادی ارتباط دارد که مهمترین آن عوامل اجتماعي و فرهنگي
عوامل اجتماعي فرهنگي بر تخریب محیط زیست شهر تهران مورد بررسي قرار بگیرد. مطالعه حاضر از 

سال  35 -18وش پیمایشي است. جامعه آماری این پژوهش، جوانان بین نظر هدف، کاربردی و از نظر ر
باشد. حداقل حجم نمونه برای تکمیل مي ( کالن شهر تهران17-13-10-6-2ساکن مناطق )

ای انتخاب گردیده نفر از جوانان در نظر گرفته شده که به روش سهمیه 453این پژوهش های پرسشنامه
  samle powerافزاربا استفاده از نرمها یع گردید. تجزیه و تحلیل دادهو پرسشنامه در میان آنان توز

نشان داد که بین همه متغیرهای مستقل پژوهش با متغیر تخریب محیط زیست رابطه ها انجام شد. یافته
توان گفت رابطه متغیرهای مي (. با توجه به مقادیر ضریب پیرسونSig ≤ 05/0معناداری وجود دارد )

اجتماعي، دانش زیست محیطي و سرمایه فرهنگي با متغیر تخریب محیط زیست ضعیف و معکوس طبقه 
برآورد شده است. در حالیکه رابطه متغیرهای مصرف گرایي و میزان دینداری با تخریب محیط زیست به 

 ترتیب متوسط، ضعیف و مستقیم است.

 نيتخریب مصرف گرایي، دینداری، جوا ،محیط زیستواژگان کلیدي: 
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  مقدمه

گردد. زماني ترس واقعي از این مي بر 1970آغاز نگراني پیرامون محیط زیست به اوایل دهه 
محدود دچار فرسایش شود. همراه ای وجود داشت که میزان ذخایر منابع طبیعي و معدني در دوره

 با گسترش تخریبي که از قبل در محیط زیست رخ داده بود، این شناخت حاصل شد که رشد
آینده به های باید بیشتر توسط نسلها اقتصادی دارای پیامدهای زیست محیطي است، که آن

(. امروزه، تخریب و آلودگي محیط زیست از 8 :1393 فعلي تجربه شوند )کهیل،های نسبت نسل
افکار عمومي جهان  ها،نگراني بشر، قرن بیست و یکم است. این دغدغه وهای مهمترین دغدغه

در سطح جهان به وجود ها جلب نموده است و حساسیت بیشتری نسبت به این بحران را به خود
تواند این ادعا را داشته باشد که پیدایش مواد آلوده کننده، آلودگي و نمي آورده است. هیچ کس

اعمال  فضای حاکم برآن ناشي از برخي تغییرات طبیعي و مستقل از اراده و تخریب زمین و
 انسان است. 

کنند اما از سوی دیگر شهرنشیني منجر به مي ا مانند موتورهای رشد اقتصادی عملشهره
شود که به مي زدایيشود. روند شهرنشیني باعث نابودی جنگل و بیابانمي نابودی محیط زیست

رساند. از دست دادن تنوع زیستي نتیجه دیگر شهرنشیني است که مي محیط زیست ما آسیب
مضر است. عالوه بر این، شهرنشیني مسئول گرمایش ناشي از گازهای برای محیط زیست ما 

اخیر در سراسر جهان است، دی اکسید کربن های است که مهمترین مسئله در سالای گلخانه

2CO شود )سایه میری و همکاران،مي به عنوان مهمترین عامل در گرمایش جهاني محسوب 
1399 :2245.) 

اندازه که مسئله علوم  ساني، تغییر زیست محیطي به هماناز نگاه اندیشمندان علوم ان

، مسئله علوم اجتماعي نیز هست، بنابراین درک، تبیین و حل مشکالت زیست طبیعي است

محیطي مستلزم توجه به دانش جامعه شناختي است. در این راستا، با توجه به رویارویي جوامع 

 نوپای ت به عنوان شاخه نسبتاًشناسي محیط زیسانساني با مشکالت محیطي، جامعه

های شناسي، ارتباط جامعه و محیط طبیعي را به صورت علمي بررسي کرده و ظرفیتجامعه

دستاورد  ترینکند، بنابراین، مهممي اجتماعي و انساني در حفظ یا تخریب محیط زیست را مطالعه

محیطي همواره  شناسي محیط زیست، ارائه این تصور بوده است که مشکالت زیستجامعه

گیرند شان را در برميو محیط زیستها مشکالت اجتماعي نیز هستند، زیرا رابطه بین انسان

 (. 55 :1392)ساتن، 

 و تغییرات زیست محیطيها بحرانی ههمی هاکثر محققان بر این مسئله که ریش

تخریب محیط  اق نظر دارند و معتقدند که برای جلوگیری ازفانساني هستند، اتهای فعالیت
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های زیست، بجای تنظیم عوامل محیطي باید بیشتر بر روی تنظیم و محدود کردن فعالیت

 (.712 :2013 ،1هیومنانساني تمرکز بکنیم )

افزایش جمعیت مواجه است که این افزایش جمعیت سبب ی هفزایند شهر تهران باروند
میزان تولید زباله و فاضالب،  آلودگي صوتي، افزایش حجم ترافیک، سازی،افزایش ساختمان

بر وجود بحران زیست محیطي جدی در شهر هایي وضعیت نامطلوب منابع طبیعي همه نشانه
و عقاید ما هستند. رابطه ها که متضاد و منافي با نظام ارزشهایي حوادث و پدیده باشد.مي تهران

 وها ر آن بر طبق نظام ارزشو نظایها ما با محیط اجتماعي و تلقي ما از جهان خارج و پدیده
جاست که نقش عوامل اجتماعي و فرهنگي معنای واقعي خود را گیرد. اینمي اعتقادات ما شکل

تواند موجب بهبود وضعیت گردد و هم موجب تخریب محیط زیست مي کند، چرا کهمي نمایان
 باشد؟مي پژوهشي به شرح ذیلهای شود، در واقع سوال

 ماعي و تخریب محیط زیست رابطه وجود دارد؟آیا بین طبقه اجت -

 گرایي و تخریب محیط زیست رابطه وجود دارد ؟آیا بین مصرف -

 آیا بین میزان دینداری و تخریب محیط زیست رابطه وجود دارد؟ -

 آیا بین سرمایه فرهنگي و تخریب محیط زیست رابطه وجود دارد؟ -

 زیست رابطه وجود دارد؟آیا بین آگاهي زیست محیطي و تخریب محیط  -

 پیشینه تجربی 

گرایي و شهروندی زیست ( نشان داد که بین میزان مصرف1399نتایج تحقیق زارع و همکاران )
گیری ارزشي با شهروندی دار و منفي وجود دارد و نیز بین میزان جهتمحیطي همبستگي معني

 دار و منفي وجود دارد. زیست محیطي همبستگي معني

و رفتار ها ( نشان داد که بین سرمایه فرهنگي خانواده1397یق نبوی و همکاران )نتایج تحق
سرمایه های زیست محیطي آنان رابطه مستقیمي وجود دارد، اما در رابطه با خرده مقیاس

فرهنگي، سرمایه فرهنگي عینیت یافته و تجسم یافته اثر مستقیمي روی رفتارهای زیست 
رمایه فرهنگي نهادینه شده فاقد اثر مستقیم است. در مجموع، دارند و سها محیطي خانواده

، سرمایه فرهنگي نهادینه شده، سن و یافته، سرمایه فرهنگي تجسم یافتهسرمایه فرهنگي عینیت 
 داشتند.ها مدت اقامت در محله به ترتیب بیشترین تاثیر را روی رفتارهای زیست محیطي خانواده

گرایي، ( نشان داد که متغیرهای مادی1396همکاران )نتایج تحقیق آقایاری هیر و 
داری بر میزان ردپای اکولوژیک معني اجتماعي، اثر مثبت و -گرایي و پایگاه اقتصادیمصرف

 مصرف در بین شهروندان شهر ارومیه داشته است.

                                                           
1. Huiman 
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( نشان داد که بین متغیرهای سن و جنس و 1390نتایج تحقیق نواح و همکاران )
بین دینداری و ی هفتارهای زیست محیطي رابطه معناداری وجود دارد. رابطتحصیالت با ر

معنادار ی هزیست محیطي با رفتار زیست محیطي رابطهای زیست محیطي و ارزشهای ارزش
 معنادار ندارد.ی هوجود دارد، اما متغیر دین داری با رفتار زیست محیطي رابط

رفتارهای زیست  نگ به بررسي نگراني وک( در هنگ2017) 1نتایج تحقیق تام و چان
اعتمادی باور به بي محیطي کشورهای جهان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در جوامعي که

است و نگراني تر کنترل خارجي و اعتقاد به نظم کمتر است، نگراني زیست محیطي نیز کم
 زیست محیطي در کشورهای که فردگرایي رواج دارد بیشتر است.

طور معنا محیط زیست بهی ه( نشان داد که نگرش کلي دربار2014) 2ایج تحقیق گیبرتنت
آن بود که مردم از  بازیافت بود. این حاکي ازهای داری باالتر از رفتار بازیافت و نیز شناخت روش

)بازیافت و رفتار واقعي ها نگرش پنهاني مدیریت ضعیف زباله آگاه هستند. اما بین اینهای هزینه
زباله( گسست وجود داشت که ناشي از عامل مطلوبیت اجتماعي این امر بود. بین شناخت 

قوی و مثبت دیده شد. رفتار بازیافت برحسب ی هبازیافت و رفتار بازیافت نیز رابطهای روش
جنسیت و سطح تحصیالت متفاوت بود به این معنا که زنان مراقبت بیشتری نسبت به مردان 

 دهد.مي و این مورد نگرش جنسیتي را بازتابداشتند 

گیری ( نشان داد که اختالف زیادی بین جهت2014و همکاران ) 3نتایج تحقیق آیمران
خودخواهانه( صاحب نفعان در قبال محیط  زیست محیطي )زیست بوم محور، نوع دوستانه و

شي از رفتار زیست تواند بخمي زیست وجود دارد و در مجموع، پارادایم جدید زیست محیطي
 محیطي صاحب نفعان منطقه گردشگری را تبیین کند.

( نشان داد که اگر چه مردم از تفکیک زباله و شیوه بازیافت آگاه  2013) 4نتایح تحقیق بنگا
هم چنین نتایج نشان داد که شرکت در  اند.هستند ولي تاکنون در چنین طرحي شرکت نکرده

بازیافت در منطقه، درآمد خانوار، های به سطح آگاهي فعالیتتفکیک زباله بستگي های فعالیت
سطح تحصیالت و جنسیت دارد. افزایش دسترسي به امکانات بازیافت به معني ترویج نگرش 

 تفکیک زباله است.های مثبت به فعالیت

رسد که در زمینه تخریب محیط زیست در مي با توجه به منابع قابل دسترس چنین به نظر
گانه شهر تهران به صورت گسترده در بین جوانان موضوع بررسي نگردیده است  22تمام مناطق 

اساسي جامعه ایران هستند. لذا فقدان پژوهشي جامع که های جوانان یکي از چالشکه بدلیل این 

                                                           
1. Tam&chan 
2. Gebert 
3. Imran 

4. Banga 
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را از ابعاد اجتماعي و فرهنگي و  ی عوامل مؤثر بر رفتارهای اجتماعي زیست محیطيدر آن همه
 بنابراین، شناختي مورد مطالعه قرار دهد، مشهود است.تکیه بر مباني جامعهبا  زیست محیطي
برآن است که بتواند عوامل اجتماعي فرهنگي تحقیق های با نوآوری در فرضیه پژوهش حاضر

 .ي قرار دهدموثر بر تخریب محیط زیست را در بین جوانان شهر تهران مورد بررس

 چارچوب نظري 

های که از دیدگاهضمن آن گردد،مي بررسيای بین رشتهای پژوهش حاضر به دلیل آنکه در حوزه
شناسي نیز به تحلیل اجتماعي تاثیر پذیرفته است، با رویکرد جامعههای زیست محیطي با گرایش

تواند ادعاهای ارزشمندی مي پردازد. تئوری ساختارگرایي اجتماعي در سطح تجربيمي مساله
کنند بسازد. باید مي برای وجود پذیرش مشکالت زیست محیطي و کساني که با آنها مخالفت

اذعان کرد که توافق گسترده بر سر مواضع برساخت گرایانه موجود است که در آن یک واقعیت 
 ه تعامل با آنوجود دارد، یک محیط زیست وجود دارد که جوامع و افراد بر آن تکیه دارند و ب

آوری را برای محیط زیست، جوامع و زیانها پردازند، تعاملي که عواقب واقعي و بعضي وقتمي
پذیرند که آگاهي در مورد مشکالت زیست محیطي به لحاظ مي افراد در پي دارد. همچنین

گیرد و این که مسائل و مشکالت زیست مي کنندگان دعاوی شکلاجتماعي توسط مطرح
 شوند. مي در چهارچوب یک گستره از گفتمان و توسط کنشگران اجتماعي متعدد ساختهمحیطي 

مداران رقیب به مسائل  به عنوان نمونه نقش تغییرات در سیاست و دولت، توجه سیاست
مربوط به های و نگرشها زیست محیطي، استفاده از نظام آموزشي برای ترویج دانش، ایده

قسمتي از ساختار اجتماعي ها ان رهبران مذهبي و غیره. اینمحیط زیست، نقش مذهب و سخن
توان مي گذارند. بنابراین،مي مردم تأثیرهای مسائل زیست محیطي هستند و بر رفتارها و نگرش

از این نظریه به عنوان چارچوب نظری برای سنجش متغیرهای دانش زیست محیطي و میزان 
 دینداری استفاده نمود.

تجربه های کند و بر محتوای ذهني نظاممي نوان بعد محوری فرهنگ اشارهوبر به دین به ع
 ایمان و اعتقاد تاکید دارد. وی معتقد است با آغاز مدرنیته، جهان به سمت تهي شدن از معنا پیش

رود و در عصر بوروکراسي به جای کسب نوعي تعالي توجه اصلي بشر برکارایي و عقالنیت مي
اند که او آن در دامي افتادهها انسان ندگي مقصد و معني خود را گم کرده واست. با این تفاسیر ز

معنا نامیده است. وبر با تاکید بر اهمیت محوری و بي را قفس آهنین بوروکراسي پوچ و عقالنیت
کند مي همه جانبه باورهای دیني در زندگي بشر، فضایي برای استقالل فرهنگ ایجاد تقریباً

توان به عنوان چارچوب نظری برای سنجش متغیرهای میزان مي ( که از آن136: 1394 ،)واقفي
 دینداری استفاده نمود.
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طبق دیدگاه وبر طبقه یک اجتماع نیست، در عوض طبقه گروهي از افراد است که وضعیت 

 «وضعیت طبقاتي»گوید مي شان بنیادی ممکن و گاه متداول برای عمل گروه است. وبرمشترک

( تعدادی از افراد در اجزاء معیني از امکانات 1هنگامي وجود دارد که از سه شرط برخوردار باشد: )

مظهر منافع اقتصادی در برخورداری از  ( این جزء منحصرا2ًبه طوری که )اند شان مشترکزندگي

: 1395 یاید )ریتزر،مي ( تحت شرایط بازار یا کاال تجلي 3کاال یا فرصت کسب درآمد است و )

توان استفاده مي (. از این نظریه به عنوان چارچوب نظری برای سنجش متغیر طبقه اجتماعي183

مدرنیته و فرایند ی هزیست محیطي، نه فقط نتیجی هنمود. طبق دیدگاه گیدنز، پیدایش مخاطر

منابع، ی هگردد. مصرف بیش از اندازمي جهاني شدن است، بلکه به عنوان یک شاخص محسوب

اصلي مسائل زیست ی همعادن طبیعي و آلوده ساختن بیش از پیش محیط زیست، دو جلو

کند، بلکه مسئله جهاني مي محیطي است که نه فقط مسئله یک کشور یا یک حکومت را معین

. مصرف متظاهرانه برای اولین بار توسط (115 :1397 ،همکار آید )تنهایي ومي به حساب

مطرح شده است. وبلن، مصرف متظاهرانه را به  (1889) 2آسانظریه تندر قالب  1تورشتاین وبلن

که وضعیت مرفه، متظاهرانه به دیگران ای نمایش عمومي مایملک، شیوه زندگي و رفتار به گونه

شود، تعریف مي شود و این، به قصد کسب تایید یا برانگیختن رشک دیگران انجاممي فهمانده

ها ه معنای مصرف بعضي از کاالها در بین طبقات باال و بعد از آنکرده است. مصرف متظاهرانه ب

در زمینه رفع مشکالت بلکه ها در دیگر طبقات، نه به جهت سود جستن از آنان و کارکرد آن

 برای خود نمایي و افزایش اعتبار اجتماعي در برابر دیگران است.

شامل ها دارد. این جنبهاحساسي مصرف و یا خرید اشاره های مصرف لذت بخش به جنبه

: 1399باشد )زارع و همکاران، مي پردازی و تفریحاحساس لذت آني پس از خرید، هیجان، خیال

گرایي و توان به عنوان چارچوب نظری برای سنجش متغیر مصرفمي . از این نظریه)80-81

 متغیر وابسته تخریب محیط زیست استفاده نمود. 

درباره انواع سرمایه و از جمله  1970جامعه فرانسه دهه  بوردیو براساس پژوهش خود در

را طرح کرده است. از نظر وی، سرمایه در واقع نیرویي است ای سرمایه فرهنگي نظریه ویژه

ساختار توزیع »مندرج در عینیت چیزها که ممکن است به هر حالتي و شکلي درآید. به نظر وی 

لحظه از زمان، در واقع ساختار جهان اجتماعي را انواع اصلي و فرعي متفاوت سرمایه در هر 

ابعاد . (134 :1384، )بوردیو« کندمي  را تعیینها دهد و احتمال موفقیت اعمال و رویهمي نشان

 تواند به سه صورت تجلي یابد: مي سرمایه فرهنگي، از دیدگاه بوردیو،

                                                           
1. Thorstein Veblen  

2. Leisure Class   
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یابد، ارتباط مي این سرمایه با شخصي که در آن تجسم :1سرمایه فرهنگی تجسم یافته -1

ناپذیر از فرد درآمده نزدیکي دارد. در واقع، نوعي ثروت بیروني است که به عنوان بخشي جدایي

توان نمي نامد کهمي است، این همان بخشي است که بوردیو آن را سرمایه فرهنگي همراه با تولد

مداوم های دیگری منتقل نمود. این نوع سرمایه، به صورت آمادگيآن را از طریق هدیه یا مبادله 

 (. 137: 1381 پور و همکار،شارعیابد )مي و مجسم تجلي

بوردیو در تشخیص و تعیین این نوع سرمایه، گویي ملهم از  :2سرمایه فرهنگی عینیت یافته -2

ر رابطه با شکل بدني آن یابي هگل است. این حالت چند ویژگي دارد که دمفهوم عینیت/خارجیت

 ها،چون نوشتههایي آیند. سرمایه فرهنگي که به صورت اشیای مادی و رسانهبه تعریف درمي

کند در حالت مادیت یافته خود، قابل مي غیره، عینیت پیدا بناهای تاریخي، ابزارها و ها،نقاشي

 (. 143-144: 1384، انتقال است )بوردیو

به شکل مدارک و مدارج آموزشي، یک راه برای خنثي کردن  :3سرمایه فرهنگی نهادي -3

یابي باعث تقاوت میان یکساني حد و مرز سرمایه فرهنگي بدني شده فرد است. این عینیت

سرمایه خود آموخته و سرمایه مستظهر به مدارج آموزشي و امتیازات تضمین شده است. احراز 

دهد، این نوع سرمایه مي و ضمانت شده مدارک تحصیلي به صاحب خود ارزشي متعارف دائمي

 از این نظریه .(146: 1384 ،ستقالل نسبي برخودار است )بوردیوفرهنگي در قبال حامل خود از ا

 سرمایه فرهنگي استفاده نمود. وان چارچوب نظری برای سنجش متغیرتوان به عنمي

 مدل تحلیلی

از ای توان مجموعهمي رسد کهمي به نظرارائه دیدگاه نظری،  با مطالعه تحقیقات پیشین و

و اجتماعي را در بررسي رفتارهای زیست محیطي، گرد هم آورد. متغیرهای ای متغیرهای زمینه

 گرایي، میزان دینداری،اجتماعي در این مدل تحلیلي، طبقه اجتماعي، سرمایه فرهنگي، مصرف

مدل  اند.ه کار گرفته شدهمجموعه متغیرهای هستند که برای سنجش تخریب محیط زیست ب

 کشد.مي طراحي شده، نحوه ارتباط احتمالي بین متغیرهای پیش گفته را به تصویر

 .تنظیم شده است 1صورت شکل شماره  مدل نظری تحقیق به

                                                           
1. Embodied Culture Capital 

2. Objectified Cultural Capital 
3. Institutionalized Cultural Capital  
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 مدل نظري تحقیق :1شماره شکل 

براین اساس، با توجه به نظریات مطرح شده در بخش نظری پژوهش در مورد بررسي 
پژوهش به های عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر تخریب محیط زیست شهر تهران فرضیه

 باشند:مي شرح ذیل

 بین طبقه اجتماعي و تخریب محیط رابطه وجود دارد. -

 تخریب محیط زیست رابطه وجود دارد.بین مصرف گرایي و  -

 بین میزان دینداری و تخریب محیط زیست رابطه وجود دارد. -

 بین سرمایه فرهنگي و تخریب محیط زیست رابطه وجود دارد. -

 و تخریب محیط زیست رابطه وجود دارد. بین دانش زیست محیطي -

 روش تحقیق

وع تحقیق کاربردی و از لحاظ معیار روش مورد استفاده در تحقیق حاضر پیمایشي است. از نظر ن
سال شهر  35-18زماني مقطعي بوده است. جامعه آماری بخش کمّي تحقیق حاضر جوانان 

 دهد. مي تهران را تشکیل

 تعیین حجم نمونه جامعه آماري :1شماره جدول 

(35-18جمعیت نمونه ) منطقه مورد مطالعه  حجم نمونه 

2 216776 169 

6 84866 66 

13 110856 86 

10 77656 60 

17 92104 72 

تخریب محیط 

 زیست

 مصرف گرایی

 میزان دینداري

 دانش زیست محیطی

 طبقه اجتماعی سرمایه فرهنگی
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جایي که این تحقیق ز آنا .استفاده شده استای گیری سهمیهدر این تحقیق از روش نمونه
افراد خاص را برای تکمیل پرسشنامه و آزمون متغیرهای خود درنظر دارد به طوری که افراد واجد 

برای ای بنابر این نمونه برداری سهمیهخاصي داشته باشند، های شرایط باید خصوصیات و ویژگي

 .باشدمي این تحقیق به نظر مناسب

بدین صورت که ابتدا به بدلیل گستردگي جامعه آماری، و براساس تحقیقات یک تیم 
از سه دانشگاه ای ریزی شهری و منطقهدانشگاهي متشکل از استادان شهرسازی، جفرافیا و برنامه

و تهران( در قالب یک تحقیق درباره نوع و نحوه دسترسي پایتخت  )شیراز، خوارزمي معتبر ایران
شاخص اقتصادی،  32نشینان به امکانات و خدمات پراکنده در سطح شهر که براساس سنجش 

گانه شهر تهران به مناطق فرا توسعه یافته،  22اجتماعي، تفریحي انجام شده است. مناطق 
توسعه یافته رو به پایین، محروم تقسیم شد، بدین ترتیب توسعه یافته رو به باال، نیمه برخوردار، 

منطقه نیمه  13توسعه یافته رو به باال و منطقه  2منطقه فرا توسعه یافته، منطقه  6منطقه 
منطقه محروم  به صورت تصادفي  17توسعه یافته رو به پایین و منطقه  10برخوردار و منطقه 
 انتخاب شده است.

 تلفیقیهاي ي مناطق کالن شهر تهران در عاملبندسطح :2شماره جدول 

 منطقه شرح

 6 فرا توسعه یافته

3،1،2،7 توسعه یافته رو به باال  

11،5،4،13 نیمه برخوردار  

8،9،10،12،14،15،16،18،19،20،21،22 توسعه یافته رو به پایین  

 17 منطقه محروم

 (72 :1394 ؛)میرزایی و همکاران :منبع        

 شود:مي به تعریف مفهومي و عملیاتي متغیرهای تحقیق پرداخته در ادامه

 تعاریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم

سه اصطالح تخریب، تخریب محیط زیست، تخریب زمین و تخریب  تخریب محیط زیست:
خاک، به عنوان هرگونه تغییر یا اختالل در محیط، زمین یا خاک که مضر یا نامطلوب تلقي شود، 
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با یک بعد  متغیر وابسته تخریب محیط زیست(. 1 :1997 شود )جانسون و همکاران،مي تعریف
مورد از سموم زراعي و بي رویه وبي موافق استفادهمانند)هایي گویهو با رفتارهای زیست محیطي 

 . رها.. خود را در جنگل، ساحل وهای هنگام مسافرت زباله باشم؛ معموالًها ميکشحشره
از تر یک باغ به سینما در محله ما مانعي ندارد؛ داشتن فضاهای تفریحي روز مهم کنم؛ تبدیلمي

داشتن فضای سبز است؛ توجه زیاد به مسائل زیست محیطي برایم مشکل است؛ از لباس گرم در 
در ها کنم؛ رها کردن زبالهجای زیاد کردن شعله بخاری استفاده ميدر فصل سرما به محل کار

که سطل زباله در آن محل و موجود های شهری و در مکانهای ر تفرجگاهمعابر عمومي و د
 نیست ایرادی ندارد؛ یادگاری نوشتن روی درخت در حد یکي دو کلمه اشکالي ندارد زیرا یادگاری

برد؛ مي ماند؛ هنگام گردش وتفریح ریختن زباله مانعي ندارد چون جریان آب زباله را با خودمي
از داشتن فضای سبز تر ساختمان مسکوني مانعي ندارد؛ داشتن خانه مهمتبدیل فضای سبز به 

ای کندن برگي یا گلي و یا شکستن شاخه ها،گل وها است؛ هنگام رد شدن از کنار درختان و بوته
کند؛ روشن کردن آتش در جنگل به هنگام رفتن مي زیاد اشکالي ندارد زیرا طبیعت خود را احیاء

در قالب طیف لیکرت ای گزینه 6و با مقیاس  کند(.ميتر یرا تفریح را مفرحبه تفریح خوب است ز
 مورد سنجش قرار گرفت.

نوعي از سبک زندگي است که این سبک زندگي ترکیبي از سطوح باالی فراواني  گرایی:مصرف
. این وفور نعمت با یک تاکید عاطفي و نمادین همراه است که آن مادی استهای و وفور نعمت

(. گدازگر بر 13: 1396همکاران،  خرید زیاد و مصرف زیاد عجین کرده است )آقایاری هیر و
در نظر گرفته است  گرایيگرایي تخیلگرایي، لذتگرایي چهار بعد فرد محوری، کثرتمصرف

گرایي در چهار بعد با مصرف براین اساس، در پژوهش حاضر متغیر (418-389 :2007 ،گدازگر)

  سنجش قرار گرفت. گویه مورد 17

بخشي از اعضای جامعه که دارای اشترکات بسیاری با هم باشند و همین  یعنياجتماعی: ي هطبق
های دهد، این اشتراکات عبارتند از: ارزشمي را در یک گروه اجتماعي قرارها اشتراکات، آن

نسیت، مشترک، ثروت، وضعیت اقتصادی، درآمد، شغل، حیثیت و حتي سطح سواد، مذهب، ج
که افراد جامعه را هایي .. البته جامعه شناسان برای تعیین شاخص. ملیت، وضع خانوادگي، نژاد و

در پژوهش حاضر طبقه اجتماعي (. 170 :1394 ،ار دهد، اتفاق نظر ندارند )مرادیدر یک طبقه قر
گویه مورد  16با  ویت طبقاتيبعد سطح تحصیالت، منزلت شغل، عوامل اقتصادی، ه 4در 

 سنجش قرار گرفته است. 

دینداری عبارت است از وضعیت اعتقادی، احساسي، ادارکي، عاطفي انسان در میزان دینداري: 
مواجهه با امور قدسي که در ابعاد مختلفي چون بعد اعتقادی، بعد مناسکي، بعد اخالقي و بعد 

 5. در پژوهش حاضر میزان دینداری با (134: 1391)حجازی و همکار،  گیردمي رفتاری را در بر
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، بعد پیامدی یا آثار ایدئولوژیک یا اعتقادات و باورهای دیني، بعد عاطفي یا عواطف دینيبعد 
 .گویه مورد سنجش قرار گرفته است  21بادیني، بعد مناسکي یا اعمال دیني و بعد دانشي 

از روابط، معلومات، اطالعات و امتیازات ای اصطالح سرمایه فرهنگي مجموعهسرمایه فرهنگی: 
کند مي ن استفادهآاست که فرد برای حفظ کردن یا به دست آوردن یک موقعیت اجتماعي از 

(. در پژوهش حاضر، سرمایه فرهنگي با سه بعد سرمایه فرهنگي تجسم 203: 1398)صحت، 
گویه مورد  12ای( با یافته )ذهني( عینت یافته )عیني( سرمایه فرهنگي نهادی شده )ضابطه

 سنجش قرار گرفته است. 

مفهومي است که اطالعات فرد درباره معظالت محیطي، عوامل موثر بر  :1دانش زیست محیطی
 تواند برای بهبود این وضعیت انجام دهد تعریفمي گسترش آنها و اطالعات درباره آنچه فرد

(. در پژوهش حاضر متغیر دانش زیست 14: 1396 خواه جهرمي و همکاران،حمایت) شودمي
 گویه و در دو بعد مورد سنجش قرار گرفته است.  20محیطي با 

 روایی و پایایی

برای بررسي اعتبار ابزار سنجش متغیرهای پژوهش از روش اعتبار محتوا )اعتبار صوری( و اعتبار 
 2امل اعتبار همگراهای مرتبط با این رویکرد شسازه )رویکرد تحلیل عاملي تأییدی( و شاخص

، معیار فورنل و 5)بارهای عاملي متقاطع 4و اعتبار ممیز 3)شاخص متوسط واریانس استخراج شده(
( استفاده شده است. به منظور بررسي 7خصیصه یکسان -)شاخص خصیصه متفاوت  6الرکر

ت های رایج سنجش قابلیپایایي ابزار سنجش متغیرهای اصلي پژوهش نیز با توجه به تکنیک
استفاده شد.  9و قابلیت اعتماد ترکیبي 8های ضریب آلفای کرنباخاعتماد یا پایایي از شاخص

 دهند.مي را نشان %7باالی  ( عموما3ًسي تمامي مقادیر تحقیق در جدول )ارزیابي و برر

 پایایی پرسشنامه و متغیرها: 3شماره  جدول

 پایایي ترکیبي  ضریب آلفا نوع متغیر عنوان متغیر

86/0 مستقل مصرف گرایي   88/0  

92/0 مستقل میزان دینداری  94/0  

85/0 مستقل سرمایه فرهنگي   88/0  

                                                           
1. Environmental Knowlege 
2. Convergent Validity  
3. Average Variance Extracted 
4. Discriminant Validity 
5. Cross Loadings  
6. Fornell and Larcker 
7. Hetero-Trait Mono-Trait Ratio 
8. Cronbach’s Alpha        
9. Composite Reliability   
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 87/0 86/0 وابسته تخریب محیط زیست 

 ها اطالعات داده
 توصیف نمونه 

سال شهر تهران بوده است که به تفکیک  35-18نفر از جوانان  453نمونه تحقیق حاضر شامل 
باشد. براساس وضعیت مي درصد( 7/37نفر زن ) 171درصد( و  3/62) نفر مرد 282جنسیت 

همسر )بدلیل  باشد. بدونمي درصد( 6/12نفر متاهل ) 57درصد( و  1/86نفر مجرد ) 390تاهل 
باشد. براساس مي درصد 1/1نفر حدود  5بدلیل فوت( و بدون همسر ) 2/0نفر حدود  1ت( فو

درصد منطقه  6/14آماری پژوهش ساکن منطقه دو،  درصد از نمونه 5/37منطقه محل سکونت 
درصد ساکن منطقه هفده هستند.  7/15درصد منطقه سیزده و  19درصد منطقه ده،  2/13شش، 

توان گفت درصد بیشتری از نمونه آماری پژوهش به ساکنین منطقه دو بر این اساس، مي
سال است. بیشترین  35اکثر تا حد 18اختصاص یافته است. سن نمونه آماری پژوهش از حداقل 

سال سن دارند، سن نیمي از نمونه آماری پژوهش کمتر از  18فراواني مربوط به افرادی است که 
براساس  سال است. 23و نیمي باالتر از این مقدار است و میانگین سن نمونه آماری حدود  23

درصد  2/13تبه، مرکممرتبه یا خیلي درصد از نمونه آماری پژوهش کم 5/0شغل وضعیت 
درصد  8/1مرتبه و درصد بلندمرتبه یا میان 8/7درصد میان مرتبه،  7/76مرتبه، مرتبه یا کممیان

سواد هستند. درصد از نمونه آماری پژوهش بي 2/0بلندمرتبه است. براساس وضعیت تحصیالت 
درصد  9/27دیپلم، درصد فوق 10درصد دیپلم،  4/35درصد دارای تحصیالت زیردیپلم،  7/13

 درصد دارای تحصیالت دکتری هستند.  2ارشد و درصد کارشناسي 8/10کارشناسي، 

( باالترین میانگین 68/12(، میانگین متغیر دانش زیست محیطي )4بر حسب مقادیر جدول )
( و 84/3(، سرمایه فرهنگي )91/3(، میزان دینداری )84/3را نسبت به متغیرهای مصرف گرایي )

( 44/2باشد. همچنین متغیر تخریب محیط زیست )مي ( دارا44/2زیست )تخریب محیط 
 باشد.مي میانگین را نسبت به متغیرهای دیگر دارا ترینپایین

 توصیفیهاي با استفاده از شاخص توصیف متغیرهاي مصرف گرایی، میزان دینداري... :4شماره جدول 

نوع  متغیر 
 متغیر

 شاخص 

 کشیدگي کجي واریانس انحراف معیار میانگین

 -12/0 -18/0 58/0 76/0 84/3 مستقل مصرف گرایي 

 -43/0 -42/0 07/1 03/1 91/3 مستقل میزان دینداری  

 10/0 -23/0 68/0 83/0 84/3 مستقل سرمایه فرهنگي 
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 63/0 -37/0 59/5 34/2 68/12 مستقل محیطي دانش زیست  

 40/0 35/0 46/0 68/0 44/2 وابسته زیستتخریب محیط

بیانگر این است: الف. بین همه متغیرهای مستقل پژوهش با  5مقادیر برآورد شده در جدول 
(. با توجه به مقادیر ضریب Sig ≤ 05/0زیست رابطه معناداری وجود دارد )متغیر تخریب محیط

با محیطي و سرمایه فرهنگي توان گفت رابطه متغیرهای طبقه اجتماعي، دانش زیستپیرسون مي
زیست ضعیف و معکوس برآورد شده است. در حالیکه رابطه متغیرهای متغیر تخریب محیط

 زیست به ترتیب متوسط، ضعیف و مستقیم است. گرایي و میزان دینداری با تخریب محیطمصرف

 زیستبرآورد ضریب همبستگی متغیرهاي مستقل پژوهش با متغیر تخریب محیط :5شماره  جدول

 زیست محیطتخریب  متغیر

  حجم نمونه سطح معناداری  ضریب پیرسون 

 453 015/0 -11/0 طبقه اجتماعي 

 001/0 32/0 گرایي مصرف

 021/0 11/0 میزان دینداری 

 001/0 -18/0 سرمایه فرهنگي 

 001/0 -22/0 محیطي دانش زیست

 گیري بحث و نتیجه

اجتماعي و فرهنگي موثر بر تخریب محیط زیست شهر بررسي عوامل نتایج این تحقیق مبني بر 
زیست رابطه بین همه متغیرهای مستقل پژوهش با متغیر تخریب محیطدهد که مي تهران نشان

توان گفت رابطه (. با توجه به مقادیر ضریب پیرسون ميSig ≤ 05/0معناداری وجود دارد )
زیست فرهنگي با متغیر تخریب محیطمحیطي و سرمایه متغیرهای طبقه اجتماعي، دانش زیست

گرایي و میزان دینداری که رابطه متغیرهای مصرف ضعیف و معکوس برآورد شده است. در حالي
 زیست به ترتیب متوسط، ضعیف و مستقیم است. با تخریب محیط

زیست محیطنتایج نشان داد که مقدار ضریب تأثیر متغیر طبقه اجتماعي بر متغیر تخریب
( معنادار است. بنابراین، فرضیه P < 05/0( به دست آمد که در سطح )Beta=  -12/0برابر )

مقدار شود. زیست تأثیر دارد، تأیید ميبر تخریب محیطپژوهش مبني بر اینکه طبقه اجتماعي 
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زیست در جامعه آماری ضریب بیانگر تأثیر معکوس و در حد ضعیف این متغیر بر تخریب محیط
تواند منجر به معنا که طبقه اجتماعي در بخش کوچکي از جامعه آماری مي پژوهش است. به این

اقتصادی با رفتارهای محیط زیستي -پایگاه اجتماعيی هرابطزیست شود. کاهش تخریب محیط
 ( نواح و فروتن کیا1389(، فروتن کیا )1998( ووگل و همکاران )1994در تحقیقات باتل وفلین )

 .( مورد تائید است1389)

باط نمود که اگر رفتار نتوان استمي با در نظر گرفتن نگاه وبر به مقوله کنش اجتماعي
های اجتماعي تعبیر کنیم که حاصل تفاسیر موقعیتي گروههای زیست محیطي را شکلي از کنش

آید. افراد انساني در رفتاری جوامع مختلف به دست ميهای انساني است، آنگاه دلیل تفاوت مدل
 و اهداف مشخصي را برها اجتماعي براساس نیازهای تعریف شده در آن ساخت راههر ساخت 

یابد و جزء الگوهای رفتاری ثابت افراد آن مي گزینند که به مرور خصلت ثبات و استمرارمي
دیگر ارتباط بین ای فرضیه شود.مي گیرد. لذا منش اجتماعي آنها محسوبمي جامعه قرار

قدار ضریب تأثیر مکند، نتایج بدست آمده مي یط زیست را بررسيگرایي و تخریب محمصرف
( P < 01/0( که در سطح )Beta=  42/0گرایي بر متغیر تخریب محیط زیست برابر )متغیر مصرف

زیست تأثیر مصرف گرایي بر تخریب محیطمعنادار است. بنابراین، فرضیه پژوهش مبني بر اینکه 
بیانگر تأثیر مستقیم و در حد متوسط این متغیر بر تخریب  مقدار ضریبشود. دارد، تأیید مي

گرایي در بین بخش زیادی از زیست در جامعه آماری پژوهش است. به این معنا که مصرفمحیط
نتایج تحقیق، زیست شود. این یافته در تواند منجر به افزایش تخریب محیطجامعه آماری مي

 (1392فاطمه و همکاران )بني ( و1396) مکاران( آقایاری هیر و ه1399زارع و همکاران )
های گرایي و رفتاردار بین مصرفدهد که رابطه مثبت و معنيمي بیني شده بود و نشانپیش

براساس نظریه بودریار امروز اشیای کمي این پژوهش مطابقت دارد. های زیست محیطي با یافته
بافتي از اشیای کمي به تنهایي برای عرضه  به تنهایي برای عرضه وجود دارند. انسان امروز با

دهد یعني لباس، مي وجود دارند. انسان امروز با بافتي از اشیاء مواجه است که به همدیگر معنا
شوند و حامل این معني مي گران قیمت داشتن در کنار هم به نمایش گذاشتهماشین و خانه

کننده، دیگر به فالن شي برای فایده هستند که داشتن یکي بدون دیگری معني ندارد، مصرف 
آقایاری ) آوردمي از اشیاء با داللت کلي آنها رویای کند، بلکه به مجموعهنمي خاص آن مراجعه
مقدار ضریب تأثیر متغیر میزان دینداری تحقیق، های . براساس یافته(17 :1396 هیر و همکاران،
( P < 01/0به دست آمد که در سطح )( Beta=  25/0زیست برابر )محیط بر متغیر تخریب

زیست تأثیر بر تخریب محیطمعنادار است. بنابراین، فرضیه پژوهش مبني بر اینکه میزان دینداری 
مقدار ضریب بیانگر تأثیر مستقیم و در حد ضعیف این متغیر بر تخریب شود. دارد، تأیید مي

زان دینداری در بین بخش زیست در جامعه آماری پژوهش است. به این معنا که میمحیط
این های زیست شود. یافتهتواند منجر به افزایش تخریب محیطکوچکي از جامعه آماری مي
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( که نشان از این بود که بین دو متغیر میزان 1390تحقیق با نتایج تحقیق نواح و همکاران )
ا با نتایج تحقیق باشد اممي دینداری با رفتار زیست محیطي رابطه معنادار وجود ندارد، همسو

سنتي و دیني برحفظ محیط های ( که به این نتیجه رسیدند که ارزش1390) ادهمي و همکار
توان گفت مي باشد. برای تبیین این امرنمي رفتارهای زیست محیطي موثر است همسو زیست و

دارد و رسد که میزان دینداری جوانان ارتباطي با رفتارهای محیط زیستي آنان نمي که به نظر
 وها کنند. اخالق به معني ارزشنمي دیني در حفظ محیط زیست توجههای افراد دیندار به آموزه

و اخالقي اند به تعریف روابط بین افراد و روابط بین افراد و جامعه پرداخته نبایدها عمدتاً وها باید
نداشته است، بهتر است تا که رابطه انسان و زمین یا انسان ومحیط زیست را بررسي کند وجود 

دیني که حاوی اهمیت مسائل زیست محیطي هستند شناسایي و از طریق نهادهای های آموزه
 پذیری به جوانان ارائه شوند.متولي جامعه

دایتز و همکارانش در تحقیق خود به بهانه معرفي فهرستي از مطالعات قبلي در زمینه جامعه 

به مطالعات مربوط به بررسي رابطه بین مذهب و محیط  شناسي محیط زیست، گریزی اندک نیز

های کنند که علیرغم فرضیهمي زنند و نتایج این تحقیقات را این گونه بیانمي زیست گرایي

آمیز در رابطه با روابط علي میان این دو متغیر، تنها یک رابطه یافت شده است و آن تحریک

بنیاد گراست )دایتز و های ضویت در فرقهگرایي و عرابطه ضعیف منفي بین محیط زیست

های مشارکت (. برخي مطالعات نیز رابطه ضعیف مثبتي بین برخي از سنجه145:1998همکاران، 

مذهبي و محیط زیست گرایي نشان دادند. ارتباطي نیز بین محیط زیست گرایي و باورهای 

کند و این شبهه را نمي تکراراخیر نتایج قبلي را های مذهبي خاص گزارش شده است، اما یافته

قبلي محلي های کنند که صحت یافتهمي ( ایجاد1997نزد والکیر، فوتری آل، وودروم و هوبان )

مقدار ضریب (. نتایج تحقیق نشان داد که 302:1998همکاران:  از اعراب نداشته باشد )دایتز و

( به دست آمد که در سطح Beta= 0زیست برابر )محیط تأثیر متغیر سرمایه فرهنگي بر تخریب

(05/0 > P معنادار نیست. بنابراین، فرضیه پژوهش مبني بر اینکه سرمایه فرهنگي ) بر تخریب

دهد که مي شود. نتایج تحلیل برای سرمایه فرهنگي نشانزیست تأثیر دارد، تأیید نميمحیط

های ندارد. که با یافتهرابطه معناداری بین دانش زیست محیطي با تخریب محیط زیست وجود 

همکار  تحقیق صالحي وهای ( همسو بوده اما با یافته1396تحقیق کیاني سلمي وهمکاران )

 1( همسو نبوده است. هایس1396) همکاران حاجي میمندی و ( و1393) (، نبوی و همکار1391)

مثل ( معتقد است که اصطالح سرمایه فرهنگي بازنمای جمع نیروهای غیراقتصادی 2004)

گوناگون و تعهدات نسبت به تعلیم و های گذاریخانوادگي، طبقه اجتماعي، سرمایههای زمینه

هاست. از نظر بوردیو، سه منبع عمده سرمایه فرهنگي، پرورش خانوادگي، تربیت و مانند این

                                                           
1. Hayes 
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انباشت سرمایه فرهنگي در افراد از طریق این سه منبع،  فرهنگ شغلي است و آموزش رسمي و

 شود )نبوی،مي کساني که فاقد آن هستند، در دارندگان سرمایه فرهنگي وهایي بروز تفاوتسبب 

توان گفت که سرمایه فرهنگي افراد جامعه مي (. در تبیین فرضیه مورد نظر214: 1397 ،همکار

سرمایه فرهنگي ی هندارد. و این امر با نظریها زیادی با رفتارهای آنای مورد مطالعه رابطه

 بوردیو همخواني ندارد که سرمایه فرهنگي افراد هر جامعه؛ چارچوبي را برای او مشخصپیر

فرهنگي باالتری دارند ی ههاست و کساني که سرمایکند که توضیح دهنده رفتار مصرفي آنمي

توان استدالل نمود که به امر آموزش مي دهند. از این رومي تری را نیز انجامرفتارهای درست

زیست به صورت رسمي در ایران توجهي نشده و نظام آموزشي محیط زیست و نهادینه محیط 

موفق نبوده است و باید در ارتقای سرمایه فرهنگي افراد و خانواده ها خانواده کردن آن در افراد و

دیگر ارتباط بین دانش زیست محیطي و ای فرضیهریزی موثرتری به عمل آید. برنامه اقدامات و

ضریب تأثیر متغیر دانش  مقدارکند، نتایج بدست آمده مي حیط زیست را برررسيتخریب م

( P < 01/0( که در سطح )Beta=  -20/0زیست برابر )محیطمحیطي بر متغیر تخریبزیست

زیست بر تخریب محیطمحیطي معنادار است. بنابراین فرضیه پژوهش مبني بر اینکه دانش زیست

مقدار ضریب بیانگر تأثیر معکوس و در حد ضعیف این متغیر بر تخریب . شودتأثیر دارد، تأیید مي

محیطي در بخش زیست در جامعه آماری پژوهش است. به این معنا که دانش زیستمحیط

توان استدال کرد مي زیست شود.تواند منجر به کاهش تخریب محیطکوچکي از جامعه آماری مي

یش یابد، احتمال ظهور رفتارهای زیست محیطي در که هر چه دانش زیست محیطي افراد افزا

در تحقیق حاضر، همانند برخي از تحقیقات پیشین ارتباط با کاهش تخریب محیط زیست باشد .

و  4و بایارد 1999و همکاران،  3و کایزر 1990، 2و اسکان و هولزار 1979، 1)مثل بوردن و اسکتینو

( رودریگزر باریرو و همکاران 2002) وآگیمانکلوموس  (2011) ( دیسا و همکاران2006، 5جولي

(؛ 1390(؛ امامقلي )1390( ادهمي و همکار )1389زاده )(؛ کریم2013مولینا و همکاران ) (2013)

بیني شده بود که یک رابطه مثبت و ( پیش1396زاده میمندی و همکاران )(؛ حاجي1392طالبي )

زیست محیطي وجود داشته باشد، مطابقت  مهمهای دار بین دانش زیست محیطي و رفتارمعني

 ( هماهنگي ندارد.1390زاده )دارد. اما نتاج این یافته با نتایج پژوهش صالحي و کریم

انجام شده، های نتایج حاصل از پژوهش حاضر، نتایجي منسجم و جامع بوده است. پژوهش

اما پژوهش حاضر به بررسي یک یا دو مورد اجتماعي و یا فرهنگي را مقایسه نموده بودند  عموماً

                                                           
1. Borden & Schetino 

2. Schahn & Holzer 

3. Kaiser 

4. Bayard 

5. Jolly 
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عوامل اجتماعي و فرهنگي پرداخته است. همچنین نقطه اشتراک آن با پژوهش پیشین  جامع و

به  باشد. پژوهش حاضر توانسته عوامل اجتماعي و فرهنگي را با هم ومي همسویي نتایج متغیرها

ین پژوهش همانطور که طور جامع با تکیه برمباني جامعه شناختي مقایسه نماید،  رویکرد اصلي ا

 باشد.مي اشاره شد بیشتر رفتارهای اجتماعي زیست محیطي برتخریب محیط زیست

 پیشنهادات

و مراکز آموزشي برای آگاه سازی قشر دانشجو و ها تخصصي در دانشگاههای برگزاری نشست -

 آموز در مورد پیامدهای زیست محیطي  دانش

زمینه مصرف و تاثیر آن در محیط زیست به منظور جوانان در های ارتقاء سطح آگاهي -
 رسد.ضروری به نظر مي ،مناسب زیست محیطي آنگرایي و تبعات ناکاستن از میزان مصرف

شفاف نمودن و تفسیر روشن مفاهیم تالش برای باال بردن باورهای مذهبي جوانان و  -
 ه.معارف مذهبي و اسالمي با توجه به مقتضیات زمان و جامع دیني و

به منظور بهبود رفتارهای زیست محیطي، الزم است به افزایش سرمایه فرهنگي افراد و  -
تواند از طریق ایجاد مراکز فرهنگي ها ميتوجه بیشتری شود. سرمایه فرهنگي خانوادهها خانواده

در محالت و آموزش سرپرستان خانواده که بتوانند این سرمایه را به فرزندان خود نیز منتقل 
  د.بنمایند، افزایش یا
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