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 *اصفهانی شهروندان میان در پایدار مصرف و محیطی زیست نگرش رابطۀ مطالعۀ

 4محمودیانی الدین سراج ،3رجبی ماهرخ ،2نفیسی نوید ،1احمدی حبیب

  31/05/1401: پذیرش تاریخ  22/01/1401تاریخ دریافت:   

 چکیده
 با مطالعه این در. گرفته است انجام پایدار مصرف و محیطی زیست نگرش رابطۀ بررسی هدف با حاضر پژوهش

 اصفهان، شهر ساکنان از نفر 981 بین در پیمایشی ای، چندمرحله ای خوشه تصادفی گیری نمونه روش از استفاده

 جدید پارادایم مقیاس از محیطی، زیست نگرش سنجش برای. گرفت صورت باالتر و ساله هجده افراد شامل

 افزارهای نرم از استفاده با ها داده و استفاده شد یهاز ده گو یدارسنجش مصرف پا ی( و براNEP) محیطی زیست

SPSS و AMOS نگرش ارزیابی در محیطی زیست جدید پارادایم مقیاس اعتبار دهندۀ نشان نتایج. شدند تحلیل 

 نگرش بین 295/0 میزان به معناداری همبستگی داد نشان ها یافته. بود اصفهان شهر االنبزرگس محیطی زیست

 محیطی زیست های کنش باشد، بهتر افراد محیطی زیست نگرش هرچه. دارد وجود پایدار مصرف و محیطی زیست

 دارای تحصیالت افرادی که در مقایسه با دانشگاهی تحصیالت دارای افراد همچنین. دهند می انجام تری مناسب

 در مقایسه با مستأجران، هستند، شخصی منزل مالک که افرادی در مقایسه با مردان و زنان تر هستند، پایین و دیپلم

 بیشترین محیطی زیست نگرش متغیر داد نشان چندمتغیره خطی رگرسیون نتایج. دارند پایدارتری مصرفی های کنش

 تحصیالت، و جنسیت مسکن، تصرف وضعیت متغیرهای ترتیب به آن از پس دارد. پایدار مصرف بر را تأثیر

 متغیرها این و است 102/0 متغیرها این شدۀ تعدیل تعیین ضریب. دارند پایدار مصرف بر را تأثیر بیشترین

 از آب کمبود و خشکسالی هوا، آلودگی. کنند می تبیین را پایدار مصرف متغیر واریانس از درصد 2/10 درمجموع،

 از حفاظت در افراد پایدار مصرفی های کنش اهمیت. است اصفهان شهر محیطی زیست مشکالت نتری مهم

 این در بیشتر مطالعات انجام به نیاز بیانگر ها، کنش این در ها آن محیطی زیست های نگرش نقش و زیست محیط

 نگرش تغییر زیست، طمحی از حفاظت در ها آن نقش و محیطی زیست مشکالت از افراد ساختن آگاه. است زمینه

 برای مناسب بسترهای ایجاد همچنین و پایدار( مصرفی) های کنش انجام به ها آن ترغیب و زیست محیط به ها آن

 .است حوزه این در بیشتر گذاری سیاست و گذاری سرمایه نیازمند پایدار،( مصرفی) های کنش

محیطی. زیست نگرش زیست، محیط ایدار،پ محیطی، مصرف پارادایم جدید زیست اصفهان،: کلیدی های واژه

                                                           
 شیراز، دانشگاه ،«پایدار مصرف و محیطی زیست بازاندیشی میان رابطۀ» عنوان با دکتری رسالۀ از مستخرج پژوهشی، مقالۀ *

 .اجتماعی ریزی برنامه و شناسی جامعه بخش اجتماعی، علوم و مدیریت اقتصاد، دانشکدۀ
  ،(مسئول نویسندۀ) ایران شیراز، شیراز، دانشگاه اجتماعی، ریزی برنامه و شناسی جامعه گروه استاد. 1

habib.ahmadi@saadi.shirazu.ac.ir 
 nafisinavid@yahoo.com ایران، شیراز، شیراز، دانشگاه شناسی، جامعه تریدک دانشجوی. 2

 mrajabi@rose.shirazu.ac.ir ایران، شیراز، شیراز، دانشگاه اجتماعی، ریزی برنامه و شناسی جامعه گروه یاراستاد 3.

 serajmahmoudiani@gmail.com ایران، شیراز، شیراز، دانشگاه اجتماعی، ریزی برنامه و شناسی جامعه گروه یاراستاد .4



 Vol. 14, No. 1, Spinger and Summer 2022 

 
 
 
 
 

 

Study on the Relationship between Environmental Attitudes and 

Sustainable Consumption among Citizens of Isfahan
*

 

Habib Ahmadi
1
, Navid Nafisi

2
, Mahrokh Rajabi

3
, Serajedin Mahmoudiani

4 
Received: April 11, 2022  Accepted: August 22, 2022 

Doi: 10.22059/JRD.2022.343525.668730 

Abstract 
The aim of this study is to investigate the relationship between environmental 

attitudes and sustainable consumption. Using a multistage random sampling, a survey 

is conducted in the city of Isfahan among 981 residents aged 18 years and above. The 

scale NEP is used here to measure environmental attitudes. SPSS and Amos software 

are used to analyze the data. The results show that the New Ecological Paradigm scale 

is an appropriate instrument to measure the environmental attitudes of adults in 

Isfahan. The results show a significant relationship, r = 0.295, between environmental 

attitudes and sustainable consumption. Individuals with higher environmental 

attitudes act more sustainably in consumption. Individuals with higher education have 

more sustainable consumption actions compared to individuals with high school and 

lower education. Women consume more sustainably than men. Individuals who own 

the home act more sustainably in consumption than renters. The multivariable linear 

regression results show that environmental attitude has the strongest influence on 

sustainable consumption and that home ownership, gender, and education have the 

strongest influence on sustainable consumption. The adjusted R-squared of the model 

is 0.102 and these variables together explain 10.2 percent of the variation in 

sustainable consumption. Air pollution, drought, and water scarcity are some of the 

most important environmental problems in the city of Isfahan. The importance of 

individuals’ consumption patterns and the role of their environmental attitudes in this 

shows that further research is needed in this area. In order to educate people about 

environmental issues and their role in protecting the environment, to change their 

environmental attitudes and encourage them to engage in sustainable (consumption) 

actions, and to create appropriate rationales for sustainable (consumption) actions, 

further investment and policies in this area are needed. 

Keywords: Sustainable Consumption, Environment, Environmental Attitudes, New 

Ecological Paradigm, Isfahan.

                                                           
* Research Article, Paper from the doctoral dissertation titled: “Relationship between Environmental 

Reflexivity and Sustainable Consumption”, Shiraz university, faculty of economics, management and 

social sciences, department of sociology and social planning. 

1 Professor of sociology, department of sociology and social planning, Shiraz university, Shiraz, Iran 

(correspondent author), Email: habib.ahmadi@saadi.shirazu.ac.ir 

2 PhD candidate in sociology, department of sociology and social planning, Shiraz university, Shiraz, 

Iran, Email: nafisinavid@yahoo.com 

3 Assistant professor of sociology, department of sociology and social planning, Shiraz university, 

Shiraz, Iran, Email: mrajabi@rose.shirazu.ac.ir 

4 Assistant professor of demography, department of sociology and social planning, Shiraz university, 

Shiraz, Iran, Email: serajmahmoudiani@gmail.com 



 

 

 

 

 

 113محیطی و مصرف پایدار ...                   احمدی، نفیسی، رجبی، محمودیانی/ مطالعة رابطة نگرش زیست

 

 

 مسئله بیان و مقدمه
زیست مشکل ها، آن ترینمهم از مواجه است که یکی بسیاری مشکالت با مدرن انسان زندگی

محیط و اندداشته وجود بشر زندگی طول در همیشه محیطیزیست مشکالت. است محیطی

 نقش گذشته در. کند حفظ این مشکالت مقابل در را خود تعادل است توانسته همواره تزیس

 افزایش موجب جدید، زندگی شیوۀ اما بود، ناچیز مشکالت این بر تأثیرگذاری و ایجاد در انسان

. شد مشکالت این از جدیدی انواع ایجاد همچنین و محیطیزیست هایآلودگی و خطرات

 منابع نابودی سبب ویژه به و است محیطی زیست مشکالت اصلی دالیل زا یکی صنعتی تولیدات

 موضوع کنار در اما شود، می صنعتی های زباله تولید و محیطی زیست های آلودگی محیطی، زیست

 نابودی گرفتن شدت و محیطی زیست خطرات افزایش دالیل از یکی نیز گرایی مصرف تولید،

 کاالها مصرف سپس و تولید به دست خود نیازهای دنکر برطرف برای بشر. است زیست محیط

 مصرف معنایبه گرایی مصرف. است مصرف بحث با متفاوت موضوعی گرایی مصرف اما زند، می

 ذاتی ویژگی به انسان، نیازهای رفع بحث از فراتر که است انسانی جامعۀ ناپذیر سیری و وقفه بی

 است گردابی در هرچه بیشتر انسان سقوط موجب مصرف این. شود می تبدیل جامعه آن اصلی و

 مطالعات از بسیاری. دهد می سوق آن منابع و زیست محیط هرچه بیشتر نابودی سمت به را او که

 منابع نابودی در ناهنجار مصرفی الگوهای و گرا مصرف زندگی سبک رویه، بی مصرف نقش به

کنند  اشاره می خطراتی چنینهم و محیطی زیست مشکالت و ها آلودگی ایجاد و محیطی، زیست

 و پورجمشیدی) کند می ایجاد انسان زندگی و زمین کرۀ برای آینده در مشکالت این که

 (.1397 همکاران، و هنرور ؛1396 رضایی، و عباسی ؛1395 همکاران،

 یافته شیافزا جهان سطح در گذشته و های دهه در کنندگان مصرف محیطی زیست آگاهی

 های فعالیت افزایش مانند عواملی. هستند طبیعت دوستدار کاالهای خواستار ها آن و است

 عموم نظر بر صنعتی، های فاجعه تأثیر و المللی، بین و ملی های گذاری قانون سبز، های گروه

 بسیاری های همایش(. 1390 ختائی، و محمدیان) اند بوده مؤثر آگاهی این افزایش و مردم

 جهانی، سطوح در مشکالت این هایحلراه و محیطیزیست مشکالت زیست،محیط دربارۀ

 و زمین سران هایاجالس زیست،محیط جهانی روز هایکنفرانس نظیر ایمنطقه و ملی

 برای فراوانی اجتماعات و هاانجمن. است شده برگزار پایدار، توسعۀ جهانی هایکنفرانس

 بسیاری های وهشپژ و مطالعات همچنین و شده تشکیل زیستمحیط نگهداری و حفظ
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 و کالن های گذاری سیاست در. است گرفته انجام آن مشکالت و زیستمحیط درمورد

 و زیست محیط درمورد اساسی های بازنگری و تغییرات المللی، بین و ای منطقه ملی، های برنامه

از  ویژه به جدید اطالعات کسب اثر در نیز مردم. است گرفته صورت محیطی زیست مشکالت

 اندیشند؛ می ها آن دربارۀ و اند شده تر آگاه محیطی زیست مشکالت از جمعی، های رسانه طریق

 های کنش در و است کرده تغییر زیست محیط با انسان رابطۀ و زیست محیط به ها آن نگرش

 زیست،محیط درمورد درمجموع. کنند می تأمل بیشتر مصرفی، های کنش ویژه به خویش،

 عمیقی و وسیع 1بازاندیشی زیست،محیط و انسان ارتباط و آن، کالتمش آن، به مربوط مفاهیم

 .است گرفته صورت

 2بازاندیشانه یا متأخر آن را مدرنیتۀ شناسان جامعه برخی که جدید عصر های ویژگی از یکی

 ابتدایی مدرنیتۀ ابزارگرایانۀ دیدگاه. است اولیه مدرنیتۀ اصول از بسیاری در بازاندیشی اند، نامیده

 و محورانسان گرایی عقل توسط انسانی جامعۀ مشکالت همۀ کردن برطرف فکر در هک

 مسائلی ترین مهم از یکی. شد مواجه خود مشکالت حل در مدرنیته ناتوانی با بود، طلبانه منفعت

 است، شده بازاندیشی و توجه به آن و شده مدرن انسان برای ناتوانی و مشکل ایجاد که سبب

 های کنش 3ابژۀ عنوان به طبیعت به مدرن انسان نگرش. است محیطی زیست مخاطرات و مسائل

 رویکرد این. است زیست شده محیط از رویه بی و نامناسب برداری بهره و استفاده موجب انسانی،

 انسان، امیال و ها خواسته شدن برطرف برای بیند، می جهان همۀ مرکز را انسان که 4محور سوژه

 لحاظ از نگرش، این. شمارد می مجاز را زیست محیط و طبیعت هب اندازی دست هرگونه

 و ارزشی نگرش این تا و است انسان نامناسب رفتارهای اصلی دالیل از یکی محیطی زیست

 نشود، قائل ذاتی ارزش زیست محیط برای انسان و نکند پیدا تغییر زیست محیط به گیری جهت

 را طبیعت به انسان نگرش و گیری جهت. کرد نخواهد تغییری زیست محیط قبال در او رفتار

 اما داند، می طبیعت بر حاکم را انسان یکی. کرد تقسیم کلی پارادایم یا دسته دو به توان می

 (.1393 صالحی، و نژاد پازوکی) داند می طبیعت از جزئی را انسان دیگری

                                                           
1. Reflexivity 

2. Reflexive Modernity 
3. Object 

4. Subject-Oriented 
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 حوزۀ گرفته، صورت بازاندیشی آن در زیستمحیط با ارتباط در که هاییحوزه از یکی

 آن، مسائل کنار در و 1پایدار مصرف مانند جدیدی های حوزه، مقوله این است. در مصرف

 موضوع به توجه. است واقع شده گذارانسیاست و محققان توجه مورد پایدار توسعۀ به مربوط

 محصوالت تولید درصورت حتی و است ضروری نیز پایدار توسعۀ به دستیابی برای مصرف

 همکاران، و غفرانیرحمتی) کنند خریداری را ها آن باید که هستند کنندگان مصرف ینا پایدار،

 هر که چرا است؛ مربوط پایداری با ذاتی طور به مصرف(. 1396 رضایی، و عباسی ؛1396

 امور، تنظیم چگونگی و کنیم مصرف چقدر بخریم، چقدر بخریم، چه اینکه درمورد تصمیمی

 کنندۀ مصرف هر مصرف انباشتی اثر و دارد آینده های نسل و ستزی محیط بر مستقیمی تأثیر

 توجه بدون که شده روشن موضوع این اخیر هایدهه در(. 2019 ،2ترودل) است ویرانگر فردی،

 درمورد بحث است؛ بنابراین ناممکن پایدار توسعۀ به دستیابی تصور مصرف، سطوح و الگوها به

 ؛2018 ،3پلپیس و مونت) شد سیاسی موضوعات وارد جتدریبه پایدار مصرف بررسی به نیاز

 (.1397 همکاران، و هنرور

درگیر  جهان کشورهای بسیاری از مانند نیز ایران، (1396) رضایی و به بیان عباسی

 در اما انرژی است، منابع کاهش و نشدنی دفع های زباله افزایش هوا، آلودگی مشکالتی مانند

 صورت جدی اقدام مشکالت این حل راستای در یافته توسعه کشورهای با مقایسه در ایران

 است مشکالت این اصلی دالیل از شهروندان، غیرپایدار و غیرمسئوالنه رفتارهای. است نگرفته

 و است ایران شهرهای ترین صنعتی از یکی اصفهان(. 1399 صالحی، ؛1396 رضایی، و عباسی)

 حقیقتیان،) هوا آلودگی. دارد قرار صنعتی و محیطی زیست های آلودگی از بسیاری معرض در

 آب کمبود و خشکسالی آب، منابع آلودگی همچنین و( 1392 نسب، هاشمی و عزتیان ؛1393

 شهر محیطی زیست مشکالت ترین مهم از( 1393 حقیقتیان، ؛1395 همکاران، و عبدالهی)

 توجه میزان و مسائل نای اهمیت امر، این. اند یافته شدت اخیر های دهه در و هستند اصفهان

 نگرش بررسی این پژوهش با هدف. را افزایش داده است مشکالت این به شهروندان

 اصفهان شهر بزرگساالن میان در ها آن بین ارتباط و پایدار مصرفی های کنش و محیطی، زیست

                                                           
1. Sustainable Consumption 

2. Trudel 

3. Mont & Plepys 
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 اظلح از و باشد شان مصرفی های کنش کنندۀ تعیین افراد، محیطی زیست اگر نگرش. انجام گرفت

 .داد خواهند انجام پایدارتری مصرفی های کنش باشند، داشته تری مناسب نگرش محیطی زیست

 پژوهش پیشینة

 پایدار مصرف و محیطی، زیست های نگرش و مشکالت دربارۀ بسیاری های پژوهش ایران در

 به( 1389) همکاران و موحد. شود می اشاره ها آن از برخی در این بخش به که گرفته صورت

 شهر جوان پسران و دختران گرایانۀمصرف تمایالت با جمعی هایرسانه از استفاده رابطۀ ررسیب

 هایرسانه از بیشتر استفادۀ دلیل به مردان داد نشان ها آن پژوهش های یافته. پرداختند شیراز

 مصرف و محیطی زیست نگرش مطالعۀ با( 1389) صالحی. هستند زنان از گراترمصرف جمعی،

 و محیطی زیست نوین پارادایم میان که رسید نتیجه این به کشور شمالی های استان در انرژی

 محیطی، زیست نگرش از استفاده با توان می و دارد وجود رابطه انرژی مصرف در جویی صرفه

 عوامل میان رابطۀ بررسی به( 1390) ختائی و محمدیان. کرد بینی پیش را خانگی انرژی مصرف

 شهر در زیستمحیط حامی کنندگانمصرف میان در سبز کنندۀمصرف رفتار و اجتماعی روانی،

 و اجتماعی عوامل میان در محیطی، زیست پرداختند و به این نتیجه رسیدند که نگرش تهران

 دریافتند که با مطالعه دربارۀ شهر سنندج (1391) امامقلی و صالحی. است ها اولویت از روانی

 به( 1392) نسب هاشمی و عزتیان. دارد وجود رابطه محیطی زیست رفتارهای و آگاهی میان

 حقیقتیان. پرداختند اصفهان شهر محیطی زیست چالش عنوان به جوی، های آالینده انتشار بررسی

 که کند می اشاره او. پرداخت اصفهان شهر شهروندان محیطی زیست رفتار تحلیل به( 1393)

 برای را محیطی زیست مشکالت گذشته، های سال رد رود زاینده شدن خشک و آبی کم مشکل

 آلودگی نظیر دیگری محیطی زیست به مسائل همچنین. است کرده تر ملموس اصفهانی شهروندان

 میانگین داد نشان او پژوهش نتایج. شده است توجه بیشتر اخیراً طبیعی منابع تخریب و هوا

 با محیطی زیست رفتار و تاس بوده متوسط حد در پاسخگویان محیطی زیست رفتارهای

 رابطۀ تحصیالت و درآمد محیطی، زیست دانش محیطی، زیست نگرش دینداری، متغیرهای

. اند نداشته محیطی زیست رفتار با ای رابطه تأهل، و جنسیت سن، متغیرهای دارد، اما دار معنا

 طیمحی زیست رفتارهای بازشناسی و تحلیل به( 1393) همکاران و آبادی ملک مختاری

 محیطی زیست ها، رفتار براساس مطالعۀ آن. پرداختند اصفهان شهر سال پانزده باالی شهروندان
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 برخی زنان و سالمندان همچنین. است شده بهتر قبلی های دهه با مقایسه در اصفهانی شهروندان

 اعیاجتم عوامل( 1393) صالحی و نژاد پازوکی. دهند می انجام بیشتر را پایدار مصرفی رفتارهای

مازندران را تحلیل  استان دولتی های دانشگاه دانشجویان محیطی زیست عملکرد و نگرش بر مؤثر

 است، مثبت زیست محیط به دانشجویان نژاد و صالحی دریافتند نگرش پازوکی. کردند و بررسی

 .است ضعیف دو این میان رابطۀ و نیستند پایبند محیطی زیست رفتارهای به چندان اما

مصرف میان در زندگیسبک متغیرهای از استفاده با( 1394) اصل فروغی و ویجهعل کریمی

. پرداختند شیراز شهر در سبز کنندگانمصرف بندی تقسیم به ارگانیک محصوالت کنندگان

 میانسال، و جوان متأهل، مرد، بیشتر شیراز شهر در ارگانیک کاالهای خریداران نتایج، براساس

 اجتماعی عوامل( 1394) همکاران و قادری. هستند دانشگاهی تتحصیال و متوسط درآمد با

 پارادایم میان داد نشان ها یافته. کردند بررسی مریوان را شهرستان در محیطی زیست رفتار بر مؤثر

 به( 1395) همکاران و پورجمشیدی. دارد وجود رابطه بازیافت رفتار و محیطی زیست جدید

 نگرش تحصیالت،. پرداختند آبادخرم شهر در پایدار صرفم به گرایش بر مؤثر عوامل بررسی

 رفتار بر تأثیرگذار متغیرهای از محیطی، زیست دغدغۀ و محیطی زیست دانش محیطی، زیست

 بین رابطۀ بررسی در( 1395) همکاران و هیرآقایاری. بودند ها آن پژوهش در پایدار مصرفی

 سواد بین ارومیه، شهروندان میان رد پایدار و مسئوالنه مصرف و محیطی،زیست سواد

 نقش( 1395) همکاران و صالحی. یافتند رابطه مسئوالنه مصرف با آن ابعاد و محیطی زیست

 جدید پارادایم مقیاس از استفاده را با ارومیه شهر در محیطی زیست های گیری جهت در جنسیت

 دارند زیست محیط به ریت مثبت نگرش زنان ها، آن مطابق پژوهش. کردند بررسی محیطی زیست

 .کنند می حمایت آن از بیشتر، و

 محصوالت کنندگانمصرف سبز مصرفی رفتار بر تأثیرگذار عوامل( 1396) رضایی و عباسی

 قیمتی، ارزش کننده، مصرف نوجویی. را مطالعه کردند تهران شهر رفاه هایفروشگاه در سبز

 سبز محصوالت به کننده مصرف تمایل رب مؤثر عوامل از ای زمینه عوامل و اجتماعی ارزش

 تمایل و کننده مصرف ارزشی هایگرایش مطالعۀ به( 1396) همکاران و غفرانیرحمتی . بودند

 و دوستانه نوع ارزشی گرایش تأثیرگذاری بیانگر ها نتایج آن. پرداختند خرید رفتار به

مؤلفه و هارسانه نقش نمیا رابطۀ( 1396) نصیری. بود محیطی زیست نگرش بر گرایانه زیست
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 سالمت، بهبود و ارتقا زندگی، سبک محیطی،زیست دغدغۀ و آگاهی شامل پایدار مصرف های

بررسی  کرج شهر در فرهنگی هایارزش و محیطیزیست حقوق توسعۀ مصرف، رفتاری الگوی

 همکاران و جهرمی خواه حمایت. دارد وجود رابطه ابعاد این و رسانه نقش کردند و دریافتند بین

از  تهران دانشگاه دانشجویان بین در محیطی را زیست رفتار و نگرش دانش، مناسبات( 1396)

 ناشی از محیطی زیست رفتارهای که شناختی مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند جامعه نظر

 گیری جهت رابطۀ( 1396) همکاران و خالد رستگار. است محیطی زیست نگرش و دانش تأثیر

 و هنرور. تحلیل و ارزیابی کردند تهران را شهر منطقۀ سه در محیطی زیست شهروندی با شیارز

 و اجتماعی ارزشی هایگیری جهت میان ارتباط به بررسی ای در مطالعه( 1397) همکاران

 مؤثر عوامل( 1397) همکاران و عباسی. پرداختند ارومیه شهر شهروندان بین در پایدار مصرف

 و شدهریزیبرنامه رفتار نظریۀ از استفاده با کنندگانمصرف سبز تمحصوال خرید بر

را تحلیل  شیراز شهر در محیطیزیست دانش و محیطی زیست هاینگرانی متغیرهای درنظرگرفتن

 ابعاد شناسایی» عنوان با پژوهشی( 1398) همکاران و گزافرودی قربانیان. و ارزیابی کردند

ها،  براساس مطالعۀ آن. دادند انجام «آگاهانه مصرف وجوه از یکی عنوان به آگاهانه ذهنی ساختار

 آگاهانۀ ذهنی ساختار ابعاد جمله از جامعه، مسائل و محیطی زیست مسائل به دادن اهمیت

 رفتار و شناختی جامعه عوامل رابطۀ( 1398) نوری خواجه و دسترس. هستند مصرفی

 دهندۀ نشان ها آن نتایج. مطالعه کردند را رازشی شهر سال پانزده باالی شهروندان محیطی زیست

 نگرش محیطی، زیست دانش محیطی، زیست آگاهی جنسیت، سن، متغیرهای رابطۀ

 .است محیطی زیست رفتار با درآمد و اشتغال وضعیت محیطی، زیست

 های نگرش و پایدار مصرف به مربوط موضوعات نیز خارجی های پژوهش از برخی

 1اوالندر و توگرسن. شود می اشاره ها آن از تعدادی به اند که کرده را مطالعه محیطی زیست

 با کنندگان، مصرف پایدار مصرفی رفتار که رسیدند نتیجه این به ای مطالعه در( 2002)

 بوده سازگار پیشین های پژوهش با ها آن های یافته. است ارتباط در ها آن ارزشی های اولویت

را  سوئیسی کنندگانمصرف توسط سبز خرید کنندۀتعیین عوامل( 2003) 2کست و تنر. است

                                                           
1 Thogersen & Olander 

2 Tanner & Kast 
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 به کنندگان، مصرف مثبت نگرش با سبز، غذای خرید که دریافتند ها آن. مطالعه و ارزیابی کردند

 پارادایم مقیاس بررسی با( 2007) 1همکاران و ویکان. است مرتبط زیست محیط از حفاظت

 بیش ها تفاوت که رسیدند نتیجه این به نروژی نمونۀ یک و برزیلی نمونۀ دو در محیطی زیست

( 2008) 2هازر و سنر. است مرتبط فرهنگی متغیرهای با باشد، مربوط فناورانه توسعۀ به اینکه از

 (ترکیه) آنکارا در زنان بین در پایدار مصرفی رفتار بر را هاارزش تأثیر پیمایش از استفاده با

 آنان های ارزش با زنان این مصرفی رفتار ها، تحقیق آننتایج  براساس. و ارزیابی کردند بررسی

 اطالعات کسب میان رابطۀ بررسی به( 2010) 3تامانگ و چوکرینسوکچای. در ارتباط است

 این رابطۀ همچنین و زمین کرۀ شدنگرم درمورد آگاهی با آن رابطۀ زمین، کرۀ شدن گرم دربارۀ

 میان در زمین کرۀ شدن گرم از لوگیریج به کمک جهت در زندگی، سبک اعمال با آگاهی

 را در سبز کنندگانمصرف خرید فرایند( 2010) 4همکاران و یانگ. پرداختند تایلندی جوانان

 های برچسب و ها انگیزه داد نشان نتایج. مطالعه کردند بریتانیا در فناورانه محصوالت با ارتباط

 های تالش تا کند می کمک کنندگان مصرف به ،(انرژی میزان های برچسب مانند) موضوعی تک

 در که است افراد زندگی در فضا و زمان نیازمند سبزبودن همچنین. کنند متمرکز را محدودشان

 .نیست دسترس در امروزی شلوغ های زندگی سبک

 آوریجمع برای ابزاری عنوان به را خانوار روزانۀ خاطرات رویکرد( 2011) همکاران راید و

 ایجاد برای ایوسیله و خانوارها مصرف زمینۀ در زیستمحیط به مربوط هایداده بندیقالب و

 نگرش( 2012) همکاران و هاراوی. کردند استفاده بازاندیشی تشویق با رفتاری تغییرات

 بررسی محیطی زیست جدید پارادایم از استفاده با را نیوزیلند در دانشجویان محیطی زیست

درنظر  دانشجویان محیطی زیست نگرش ارزیابی برای مناسبی زاراب را مقیاس این ها آن. کردند

جهانی زمینۀ در ایرانی جوانان مصرفی اعمال بررسی به( 2013) گولدینگ و جعفری. گرفتند

 توسط خود فرهنگی گسترش طریق از شدنها، جهانی عقیدۀ آن به. پرداختند فرهنگی شدن

 فرهنگی میان یادگیری وقوع درحال فرایند در را بازاندیشی ، ...و محصوالت ها،نشانه تصاویر،

                                                           
1 Vikan 

2 Sener & Hazer 

3 Chokriensukchai & Tamang 

4 Young 
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 و مصرفی های انتخاب و سازندمی را خود زندگی افراد آن، طریق از که بخشدمی نمود مجازی

 رفتار بر تأثیرگذار عوامل( 2014) کرونتالیس و پاگیاسلیس. دهندمی تغییر را خود زندگی سبک

 یونان در کنندگان مصرف بین در طی رامحی زیست باورهای و دانش نگرانی، شامل مصرفی

زیست دانش بر مثبتی و مستقیم تأثیر زیست،محیط درمورد نگرانی مطابق نتایج،. مطالعه کردند

 یکدیگر با هامؤلفه این همۀ همچنین. دارد رفتاری تمایالت و محیطیزیست باورهای محیطی،

 در پایدار غذای مصرف بررسی به چندسطحی ای در مطالعه( 2017) توگرسن. دارند مثبت رابطۀ

 پرداخت و به این نتیجه رسید که غذا با مرتبط شخصی زندگی سبک و ملی زمینۀ میان پیوند

( 2017) جونیور. است سکونت محل کشور تأثیر بر مبتنی حدودی تا غذا با مرتبط زندگی سبک

 و برزیلی دانشجویان یانم در پایدار را مصرفی رفتار در زمینۀ پایداری دربارۀ افراد باورهای

 بر پایداری به مربوط افراد باورهای در برزیل، ها بیانگر آن بود که یافته. مطالعه کرد ایپاراگوئه

 سین و جیسوال. نیست چنین نتایج پاراگوئه در اما گذارد، می تأثیر پایدار مصرف به هاآن تمایل

 سبز خرید رفتار نتایج، براساس .کردند بررسی هند را پرادش اوتار در سبز خرید رفتار( 2018)

 محیطیزیست نگرانی میزان همچنین. شودمی تعیین سبز خرید رفتار به تمایل با معناداری طور به

 اما دارد، و مهمی مثبت تأثیر سبز محصوالت به نگرش بر شده ادراک مصرفی تأثیرگذاری و

 تأثیرگذاری و سبز محصوالت هب نگرش با دار معنا طوربه شدهادراک محیطیزیست آگاهی

 از مصرفی را رفتارهای رابطۀ( 2019) بینبوگا و یاریموگلو. نیست مرتبط شدهادراک مصرفی

میان  در سبز خرید به تمایل و متظاهرانه سبز مصرفی رفتارهای هوشیارانه، محیطی زیست لحاظ

نوع محیطی،زیست گرانین که مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند ترکیه کشور کنندگان مصرف

 رفتارهای بر تأثیرگذار متغیرهای از ،(افراد سوی از) شدهادراک مصرفی تأثیرگذاری و دوستی

 جدید پارادایم( 2019) همکاران نتانوس و. اندبوده هوشیارانه محیطی زیست لحاظ از مصرفی

 محیطی زیست آگاهی افزایش بیانگر ها یافته. تحلیل و بررسی کردند یونان را در محیطی زیست

 به تمایل با محیطی، زیست جدید پارادایم مقیاس از افراد نمرۀ همچنین. است پاسخگویان

 .دارد ارتباط سکونت محل و تجدیدپذیر های انرژی برای پرداخت

 تأهل، وضعیت جنسیت، سن، شامل ای زمینه متغیرهای برخی مطالعات، این از بسیاری در

 از افراد ادراک. شد بررسی پایدار، مصرف با ها آن ارتباط و رآمدد تحصیالت، اشتغال، وضعیت

 خارجی مطالعات جذاب های یافته از یکی نیز زیست محیط بر آنان مصرفی های کنش تأثیرگذاری
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 کست، و تنر) مطالعات این از برخی اثرگذار متغیرهای از محیطی، زیست نگرش همچنین .است

 و پورجمشیدی ؛1394 همکاران، و قادری ؛1393 صالحی، و نژاد پازوکی ؛1389 صالحی، ؛2003

. است (1398 نوری، خواجه و دسترس ؛1396 همکاران، و جهرمی خواه حمایت ؛1395 همکاران،

محیطی را  زیست نگرش محیطی، زیست جدید پارادایم مقیاس از استفاده با ها پژوهش این از بعضی

 ؛2019 همکاران، و نتانوس ؛2012 همکاران، و هاراوی ؛2007 همکاران، و ویکان) اند مطالعه کرده

 همکاران، و صالحی ؛1394 همکاران، و قادری ؛1393 صالحی، و نژاد پازوکی ؛1389 صالحی،

 منابع نابودی و هوا آلودگی آب، کمبود و خشکسالی های مطالعات، مطابق یافته همچنین(. 1395

 برای مشکالت این اهمیت بر که هستند فهاناص شهر محیطی زیست مشکالت ترین مهم از طبیعی،

 .اند افزوده اصفهان شهر شهروندان

 نظری مبانی
 دربارۀ نگرانی و آگاهی گسترش محیطی، زیست مشکالت مانند حاضر عصر مشکالت و مسائل

 هم ها نگرانی این. است شده مسائل این درمورد جهانی و وسیع بازاندیشی موجب ها،آن

 را افراد هم و کرده وادار خود های برنامه در بازاندیشی به را کالن های ریگذا سیاست و ها دولت

. است واداشته تغییرات این دربارۀ مداوم بازاندیشی و تفکر به شان، نگرانی و آگاهی فراخور به

 و یافته تغییر زیست، محیط با انسان رابطۀ و زیست محیط دربارۀ افراد از بسیاری های نگرش

 منابع از برداری بهره و زیست محیط زمینۀ در آن، از حفاظت اهمیت و زیست یطمح ذاتی اهمیت

 که هایی حوزه این از دیگر یکی. است شده محوریانسان جایگزین بشر، نیازهای رفع برای آن

. است پایدار مصرف مانند مفاهیمی شدن مطرح و مصرف حوزۀ گرفته، صورت بازاندیشی آن در

 های کنش در افراد هم وجود دارد و نظر مورد کالن های گذاری سیاست در هم مفهوم این

 .دهند می قرار مدنظر را آن خود، روزمرۀ

 از متفکران بسیاری که جایی تا است؛ کرده کسب مهمی جایگاه معاصر جامعۀ در مصرف

 و دائمی امر یک ، مصرف1به بیان باومن. گویند می سخن گرایی مصرف عصر از اجتماعی

 اما دارد، حضور انسان زندگی در تاریخ، و زمان از فارغ که است زندگی رد نشدنی حذف

 است جامعه به مربوط موضوعی باشد، فردی امری مصرف مانند آنکه از بیش گرایی مصرف

                                                           
1. Bauman 
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 دهنده، گسترش که است ای جامعه کنندگان مصرف جامعۀ باومن، نظر به(. 26-25: 2007 باومن،)

 همۀ از و است گرا مصرف زندگی راهبرد و سبک یک خابانت کنندۀ تقویت و کننده تشویق

 کردن دنبال و مصرفی قواعد اتخاذ آن در که ای جامعه. است متنفر ممکن، فرهنگی های جایگزین

 وچرای چون بدون انتخاب تنها و عملی اهداف و تمایالت همۀ به مربوط صریحی طور به ها آن

 (.53: همان) عضویت شرایط از یکی و عملی، و پذیرفتنی انتخاب یک است: شده اثبات

محیط هایظرفیت با متناسب مصرف کنترل و مدیریت به که است مفهومی پایدار، مصرف

 کند می جلوگیری زیستمحیط از ازحدبیش استفادۀ و نابودی از که طوری به پردازد؛ می زیست

 ادامه خود بقای به نیز ندهآی هاینسل و آینده برای و تجدید شوند دوباره محیطیزیست منابع تا

 و پورجمشیدی بیان  به .هست نیز غیرپایدار تولید کنترل هایراه از یکی پایدار مصرف. دهند

انرژی  و منابع مصرف کاهش منظور به که است مفهومی پایدار ، مصرف(1395) همکاران

 بیانگر مفهوم، ینا. برسد مصرفی مواد بیشتر بازیافت و کمتر زبالۀ تولید به تا وجود آمده به

قابل زیست،محیط مراقب که است سبز و سالم محصوالت خرید برای کنندهمصرف اولویت

 .باشد پاسخگو و حساس محیطیزیست هایدغدغه به و بازیافت

: کند می تعریف گونه این را پایدار مصرف 1996 سال در 1پایدار توسعۀ المللی بین مؤسسۀ

 کیفیت از بهتری سطح ایجاد و انسان ای پایه نیازهای تأمین برای کاالهایی و خدمات از استفاده»

 و زاید مواد تولید و سمی، مواد و طبیعی منابع مصرف میزان که است انسان برای زندگی

 های نسل نیازهای ولی رساند، می حداقل به کاالها و خدمات زیست چرخۀ طول در را ها آالینده

 تأمین مانند متعددی کلی موضوعات شامل پایدار مصرف موضوع. سازد نمی محدود را آینده

 منابع از استفاده افزایش منابع، وری بهره بهبود زندگی، کیفیت هایشاخص ارتقای نیازها،

 نسلیبین و اجتماعی برابری و حیات چرخۀ ارائۀ پسماندها، میزان کاهش تجدیدشونده،

 (.1396 رضایی، و عباسی) «گردد می

 برای تصمیماتی و کنند زندگی خواهند می افراد بیشتر که کندمی ارهاش( 2000) 2استرن

 این از. باشد سازگار زیست محیط با ها تصمیم این اینکه بدون بگیرند، شان فعلی نیازهای ارضای

 تا شود؛ می تعریف شکل بهترین به تأثیری که دارد، محیطی با زیست یا پایدار رفتار انداز، چشم

                                                           
1. Sustainable Development Strategy International Group 

2. Stern 
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 زیست محیط بر تأثیرات محدودکردن یا سودمندبودن به تمایل که شوند می ذاتخا تصمیمات آنجا

 باال مصرف با های زندگی سبک تأثیرات به پایدار، مصرف ، مفهوم1به بیان میدلمیس. باشند داشته

 چگونه و شوند فهمیده باید تأثیرات این چگونه اینکه دارد؛ اشاره افراد، دیگر و زیست محیط بر

 لحاظ از باید  ما مصرفی کنونی الگوهای چگونه دیگر، عبارت به. گرفت را ها آن جلوی باید

 مطالعات را در پایدار مصرف مفهوم گذاران سیاست اغلب شود؟ پایدارتر اجتماعی و محیطی

 (.6-5: 2018 میدلمیس،) کنند می بررسی خانوار سطح در ملی و المللی بین

 مفهوم از باید مصرف نظریۀ که کنندمی بیان( 223: 2010) لوئسما-رودریگز و روئیز-گارسیا

 در مرکزی، مفهوم یک بازاندیشی( 2017) همکاران و عقیدۀ بوستروم به. ببرد سود بازاندیشی

. است چنین نیز طورکلی به شناسیجامعه در که طورهمان است؛ 2محیطی زیست شناسیجامعه

. است مربوط مصرف و تخصص حکومت، مدرنیته، مانند موضوعاتی به اغلب مفهوم، این

 شود، می ارائه پایداری سوی به برسازنده هایگام به دستیابی برای ابزاری عنوان به بازاندیشی

 هایتحلیل بنابراین است؛ تردید و معماها قطعیت، عدم پیچیدگی، دهندۀتشخیص که  طور همان

 کاربردی نظری مفهوم یک ینا. است نیاز مورد بازاندیشی از مفهومی استفادۀ و معنا انتقادی

 شناسیجامعه برای مرتبطی و مفید ابزار بازاندیشی،. است پایداری مختلف مسائل فهم برای

 .کند برقرار ارتباط متخصصان و گذاران سیاست ها،رشته دیگر با تواندمی که است محیطی زیست

 و زندگی مختلف های حوزه و خود درمورد بازاندیشی معتقدند( 1394) پورخرم و افراسیابی

 قرار افراد اختیار در مدرن جوامع که است هاییفرصت از مختلف، های جایگزین بین از انتخاب

 عمیقی تغییرات ارتباطی، و اطالعاتی جدید هایفناوری طریق از شدنجهانی فرایند. است داده

خصوصی تا اجتماعی کالن نهادهای از را او زندگی ابعاد همۀ که آورده وجودبه بشر زندگی در

 در افراد هویت حتی و اجتماعی های کنش جدید، جامعۀ این در. گیرددربرمی زندگی ابعاد ترین

 .شوند مداوم بازبینی می طور به جدید اطالعات اثر

 که است آن بیانگر مدرن اجتماعی زندگی در بازاندیشی که کند می بیان( 34: 1397) گیدنز

 اطالعات دریافت درنتیجۀ و گیرند می قرار بازسنجی مورد داومم طور به اجتماعی عملکردهای

. دهند می تغییر اساسی طور به را خود های ویژگی و شوند می اصالح خودشان دربارۀ جدید

                                                           
1. Middlemiss 

2. Environmental Sociology 



 

 

 

 

 

 1401، بهار و تابستان 1رۀ چهاردهم، شمارهشهری( ، دو -توسعة محلی )روستایی                           124 

  

 

 معتقد او. بینندمی سیستم و ساختار با انطباق در را فرد رفتار که است هاییدیدگاه منتقد گیدنز»

 با را خودشان صرفاً هاآن. دارند اجتماعی زندگی به دادنکلش در فعالی نقش هاانسان است

 قابلیت و جهان از عملی دانش حاوی هاآن کنش بلکه دهند،نمی وفق اجتماعی عرف و هنجارها

 اهل مطلع، عامالنی هاانسان. است رفتارشان در دانش این کارگرفتنبه و شرایطشان در تأمل

 جایگاه بازاندیشی به کنشگران و کنش تحلیل در هم ز،گیدن. اندمهارت صاحب و بازاندیشی

 جوامع کلیدی مشخصۀ بازاندیشی او نظر از. اجتماعی کالن تحلیل در هم و دهدمی مهمی

 مدرن جوامع در بود، رفتار کنندۀهدایت سنت غالباً پیشامدرن، جوامع در که درحالی است. جدید

 تنها بازاندیشی البته گیرند.می قرار بازبینی مورد جدید اطالعات پرتو در پیوسته اجتماعی اعمال

 نیز سطح دو این میان پیوستۀ بازخورد و تعامل بلکه نیست، مطرح نهادی و فردیبین سطح در

 اعمال در تنها نه شود، می ایجاد نهادها توسط که تخصصی دانش. است مدرنیته هایمشخصه از

 (.193-192: 1395 ،1سیدمن) «شودمی رفتهگ کار به نیز فردی رفتارهای در بلکه نهادی،

زیست بحران به بازاندیشانه، مدرنیتۀ با اول مدرنیتۀ هایتفاوت بیان در( 2003) همکاران و بک

 که را سیاسی هایپویایی باید بازاندیشانه مدرنیتۀ هایویژگی به معتقدند ها آن. کنند می اشاره محیطی

 منابع پذیرش شامل که کرد اضافه درآمده جنبش به جهانی محیطیزیست بحران ادراک توسط

 طرف بی منابع دهندۀ ارائه مثابۀبه طبیعت تصور تداوم طبیعت، با ابزاری ارتباط پیامدهای. است محدود

 تواندمی که( مفعول) بیرونی امر یک عنوان به فقط دیگر طبیعت، .سازد می تر مشکل را نامحدود و

 قسمتی عنوان به روزافزونی طوربه بلکه شود،نمی دیده شود تخاذا 2(فاعل) شخص یک اهداف برای

 مفهوم به دقیقاً خطر مفهوم: »کندمی اشاره( 48: 1397) بک. گیرد می قرار توجه جامعه مورد از

 مخاطرات با رویارویی برای مندنظام روشی را خطر بتوان شاید. است وابسته بازاندیشانه سازی مدرن

 مقایسه در 3خطرات. است شده رایج و تولید سازیمدرن خود توسط که کرد یفتعر هاییناامنی و

 تردیدهایش شدنجهانی و سازیمدرن تهدیدگر نیروهای به که اندپیامدهایی تر،قدیمی 4مخاطرات با

 .«اندبازاندیشانه سیاسی لحاظ به خطرات این. شوندمی مربوط

                                                           
1. Seidman 

2. Subject 

2. . Risks 

3. Dangers 
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 مفهوم از استفاده کلیدی منبع بازاندیشانه، مدرنیتۀ و جهانی خطر جامعۀ درمورد بک تالش

 حل اولیه، سادۀ مدرنیتۀ در که کند می اشاره او. است محیطی زیست شناسی جامعه در بازاندیشی

 استفاده با تردید، و پیچیدگی قطعیت،  عدم و است ابزاری و شناختی دیدگاهی بر مبتنی مسئله،

 مسئله، حل به دیدگاه این بازاندیشانه، مدرنیتۀ در نظریۀ. شوند می برطرف فناوری و عقالنیت از

 تأثیرات این که طور همان. شود  می منجر منفی و ناخواسته پیامدهای به ناپذیری اجتناب طور به

 چرخش یک مانند، می باقی نشده حل ابزاری های دیدگاه توسط و یابند می افزایش جانبی

 کاربه 2بازتاب و 1خود با مواجهه معنای دو در را بازاندیشی بک. شود می ظاهر بازاندیشانه

 که کند می تولید ای ناخواسته خطرات و جانبی تأثیرات صنعتی جامعۀ اول، معنای در. برد می

 به بازتاب دوم، معنای در. کشد می چالش به را آن اصلی نهادهای و صنعتی جامعۀ های بنیان

 بازاندیشی مفهوم از متفاوتی طور به زگیدن. دارد اشاره معرفت متفاوت های برساخت و اشکال

 اثر در مداوم طور به اجتماعی عملکردهای بازاندیشانه، مدرنیتۀ در او، بیان به. کند می استفاده

 طور به ها آن های ویژگی و دهند، می شکل تغییر و گیرند می قرار آزمون مورد دریافتی اطالعات

 طور به ها سازمان هم و افراد هم که کند می کیدتأ او. شود می جایگزین و یابد می تغییر اساسی

 (.2017 همکاران، و بوستروم) هستند بازتاب درگیر مداوم

 را آن گیدنز و بک بیند، می شدن مدرن فرایند از جزئی را بازاندیشی هابرماس که برخالف

 مانند) بازاندیشانه مدرنیتۀ های نظریه. نگرند می مدرنیته درون در کیفی توسعۀ یک عنوان به

 عقالنیت نتیجۀ را مدرنیته بحران و پساساختارگراها، هابرماس مانند ،(گیدنز و بک های نظریه

 بیان مانع که است سلطه نوع از مشکل این هابرماس، که از نظر درحالی دانند؛ می فناورانه علمی

 نتیجۀ عنوان هب را بحران این بازاندیشانه مدرنیتۀ های نظریه شود. می مدرنیته های جنبه دیگر

 بر پایۀ این دیگر، به عبارت. بینند می خویش های محدودیت از فناورانه علمی عقالنیت تجاوز

 منجر پیشرفت به دیگر که است رسیده ای نقطه به عقالنیت این از برداری ها، بهره نظریه

 با ها نآ جنبه، این از. کند می تولید مخاطرات و خطرات شامل جدیدی مشکالت بلکه شود، نمی

 نشانۀ را فناورانه علمی عقالنیت تجاوزهای هستند. پساساختارگراها رأی هم پساساختارگراها

 بیان عنوان به را آن بازاندیشانه مدرنیتۀ های نظریه که بینند؛ درحالی می مدرنیته پایان آشکارشدن

                                                           
1. Self-Confrontation 

2. Reflection 
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 مدرنیتۀ یک جدید شامل های راه سوی به که دهند می قرار مدنظر مدرنیته درون جدید توسعۀ

  (.103-102: 2008 ،1الینگ) شود می گشوده بازاندیشانه مدرنیتۀ جدید،

 منظور به لیر ون و دانلپ توسط 1978 سال در ابتدا در محیطی زیست جدید پارادایم مقیاس

 از پس اما شد، ارائه زیست محیط به نسبت ارزشی های گیری جهت و جهانی نگرش گیری اندازه

 گویه پانزده با را مقیاس این شدۀ بازبینی نسخۀ 2000 سال در همکارانش و نلپدا زیاد، انتقادات

 درمورد انسانی های کنش بنیان محیطی، زیست نگرش بودند معتقد ها آن. کردند طراحی

 دارد اظهار می( 337-336: 2002) دانلپ. است ارتباط این چگونگی کنندۀ تعیین و زیست محیط

 های پدیده تبیین برای که را ای دانشگاهی سنت زیست، محیط-هجامع روابط دربارۀ مطالعات

 که را فرض این ضمنی طور به و پذیرد نمی کند، می تکیه اجتماعی های واقعیت بر صرفاً اجتماعی

 . کند می رد ندارند، محیطی زیست مشکالت صنعتی و مدرن جوامع

 قرار ها فرض پیش از ای مجموعه محیطی، زیست شناسی جامعه ظهور در که کند می بیان او

 رویکرد که سازند می زیست محیط را برای بینی جهان یا پارادایم یک یکدیگر با که دارند

3محیطی زیست جدید پارادایم ابتدا در را آن ها آن. کشد می چالش به را گذشته 2محور انسان
 

 4شناختی بوم جدید دایمپارا را آن انسانی، جامعۀ های بنیان با ارتباطشان خاطربه اما نامیدند،

 حساس واقعیت این به را شناسان جامعه حداقل محیطی زیست جدید پارادایم. کردند گذاری نام

 کلی، طور به. هستند مهم شناختی جامعه و اجتماعی لحاظ از محیطی زیست مشکالت که کند می

 تأثیرات به توجه با فقط مدرن صنعتی جوامع های پویایی که شود می مطلب این تشخیص سبب

 .شوند می درک تأثیرات، این با ایجادشده اجتماعی مشکالت و شان محیطی زیست روزافزون

 تحقیق شناسی روش

اصفهان، از  شهر( باالترساله و  هجدهبزرگساالن ) یانپرسشنامه در م یو اجرا یمایشانجام پ برای

 ۀگان پانزده مناطقنظور، م یناستفاده شد. بد 5ای چندمرحله ای خوشه تصادفی یریگ روش نمونه

                                                           
1. Elling 

2. Anthropocentric 

3. New Environmental Paradigm 

4. New Ecological Paradigm 

5. Random Multi-stage Cluster Sampling 



 

 

 

 

 

 127محیطی و مصرف پایدار ...                   احمدی، نفیسی، رجبی، محمودیانی/ مطالعة رابطة نگرش زیست

 

 

شدند و از هر  تقسیم پنج خوشهبه  یاجتماع-اقتصادی های یژگیاصفهان براساس و یشهردار

 چندمنتخب  گانۀپنج مناطقبعد، از  ۀمرحل درانتخاب شد.  یتصادف طورمنطقه به یک خوشه،

شدند.  عینم یتصادف صورتبه بلوک چند محله هر در آخر، مرحلۀ در و تصادفی طوربه محله

 توزیع باالترساله و  هجده افراد ینب ای پرسشنامه منازل، دربمنتخب، با مراجعه به  یها در بلوک

 بابزرگساالن شهر اصفهان  شدۀ یلتکم ۀپرسشنام 981ناقص،  یها از حذف پرسشنامه پس. شد

 .شدند تحلیل Amosو  SPSS یافزارها نرم

 محیطی، زیست جدید پارادایم مقیاس از پاسخگویان محیطی زیست نگرش سنجش برای

 نگرش ارزیابی برای شده طراحی های پرسشنامه ترین مهم از یکیاستفاده شد.  شده، ینیبازب نسخۀ

 یکی) دانلپ توسط که 1است محیطی زیست جدید پارادایم مقیاس محیطی، زیست گیری جهت و

 و دانلپ. است هشد طراحی همکارانش و( محیطی زیست شناسی جامعه گذاران بنیان از

 پژوهش این در که کردند را ارائه مقیاس این شدۀ بازبینی نسخۀ 2000 سال در همکارانش

 که است اولیه نسخۀ با مقایسه در بهبودیافته گیری اندازه ابزار یک جدید، نسخۀ. شد استفاده

 (.2000 همکاران، و دانلپ) است شده طراحی محیطی زیست نگرش صحیح گیری اندازه برای

 :است زیر شرح به گویه پانزده شامل مقیاس این

 در ها انسان دستکاری .2 کنند؛ را دستکاری طبیعت یازهایشانن رفع برای دارند حق ها انسان .1

محیط ازسوءاستفاده  حال درشدت  به ها انسان .3 به بار خواهد آورد؛ آمیزی فاجعه عواقب طبیعت،

 یک مانند زمین کرۀ .5 دارند؛ حیات حق ها انسان ۀندازا به حیوانات و گیاهان .4 هستند؛ زیست

جمعیتی  حداکثر به شدن ما در حال نزدیک .6 دارد؛ محدودی منابع و فضااست که  ییفضا ینۀسف

 و است شکننده بسیار طبیعت تعادل .7 آن است؛ نیاز کردن برآورده به قادر زمین کرۀ که هستیم

 بزرگ فاجعۀ شاهد یک یزود به برود، پیش ترتیب همین به امور اگر .8 رود؛ می بین از یآسان به

 کرۀ آینده در که کند می مطمئن را ما انسانی های توانایی و هوش .9 بود؛ خواهیم محیطی زیست

 فراوان طبیعی منابع دارای زمین کرۀ .10 کرد؛ نخواهیم سکونت یرقابلغ محل یک به تبدیل را زمین

 شیوۀ دربارۀ کافی ۀانداز به یتدرنها هاانسان .11 دهیم؛ توسعه را اه آن چگونه بگیریم یاد است اگر

 تا هست آنقدر قوی طبیعت تعادل .12 کنند؛ کنترل را آن بتوانند تا آموخت خواهند طبیعت کار

                                                           
1. New Ecological Paradigm (NEP) Scale 
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 که محیطی زیست بحران دربارۀ .13 دهد؛ تطبیق جدید صنعتی جوامع منفی تأثیرات با را خود

 خاصی های توانایی وجود با .14 است؛ شده غلو و نمایی بزرگ هستیم، مواجه آن با شود می گفته

 طبیعت به مربوط قوانین اصلی موضوع( موجودات دیگر نه) ها انسان هم هنوز دارند، ها انسان که

 .بپردازند طبیعت بقیۀ برای قوانین وضع به دارند حق ها انسان .15 هستند؛

 اعمال به منفی نگرش و زیست محیط درمورد یمثبت گیریجهت( گویه 7) 8 تا 2 های گویه

به  بینانهخوش و مثبت نگرشی( گویه 8) ها گویه بقیۀ اما دارند، زیست محیط بر انسان مخرب

کردن  جهت هم یو برا ها یهگو ینا یده در نمره ینبنابرا ؛دارند زیست یطبر مح یاعمال انسان

 ا برعکس شده است.ه جهت پاسخ ،مجدد یکدگذار توسط یلها، در تحل پاسخ

 رویه بی مصرف و اسراف . عدم1 استفاده شد: یهگو ده از پایدار مصرفی رفتار متغیر برای

(q20)منزل در آب اتالف . عدم2 ؛ (q21)منزل در انرژی اتالف . عدم3 ؛ (q22)استفاده از . 4 ؛

 نقلیۀ وسایل از . استفاده5 ؛(q23) یدجد یلوسا یدخر جای به استفاده قابلو  دوم دست یلوسا

و  رویه یب یدخر ندادن . انجام6 ؛(q24) یشخص یخودرو جای بهدوچرخه  یا عمومی

 یافتباز قابل یها زباله یکتفک .8، (q26) ارگانیک محصوالت . خرید7 ،(q25) یرضروریغ

(q27)، طبیعت به نرساندن آسیب (q28)یکیها و ظروف پالست نکردن از پاکت استفاده. 9 ؛ (q29 .)

استفاده  یدارپا یمصرف یها سنجش کنش یبرا خارجی، مطالعات در ویژه به بسیاری، های گویه

و متناسب با  پژوهش یاتبراساس مرور ادب پژوهش، یندر ا یمورد بررس های گویهاند.  شده

 ی،مورد استفاده در مطالعات خارج های یهاز گو یاریو شهر اصفهان انتخاب شد. بس یرانا ۀجامع

و  رواج یرانا ۀ... درمورد جامعو خورشیدی انرژی از استفاده یا رقیب یاز خودرو استفاده مانند

 حاضر کنار گذاشته شدند. ۀدر مطالع رو یناز ا ندارند و چندانی مصداق

( 830/0 یزان)به م محیطی یستز یدجد یمپارادا یاسمق های یهگو یهم برا ،KMO شاخص

معنادار است. در قسمت  000/0( در سطح 801/0 میزان)به  پایدار مصرف های گویه برای هم و

و  محیطی یستز یدجد پارادایم مقیاس دهندۀ تشکیل( های یه)گو های عامل بار پژوهش، های یافته

 000/0 سطح در ها گویه این همۀ ی. بار عاملشدمحاسبه  یموسافزار ا نرم یدار بامصرف پا

 های یاسمق 1روایی کنندۀ یانموارد ب ینا ۀهمقبول است.  باال و قابل یزن ها آن یزانمعنادار و م

                                                           
1. Validity 
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استفاده  2کرونباخ یآلفا ضریب از ،ها داده 1پایایی یبررس برایاست.  پژوهششده در  استفاده

 پایایی. دهد نشان می کرونباخ آلفای ضریببا استفاده از را  یرهامتغ ینا یاییپا 1شد. جدول 

 یهمبستگ ۀدهند نشان بود که 8/0 یکنزد و 7/0 یباال پژوهش، یمورد بررس یاصل یرهردو متغ

(. 366: 1391 ی،شال یو صفر یگتاب پور یباست )حب ها یهگو میان خوب به یکنزد وقبول  قابل

 مصرف متغیر های یه)و گو محیطی زیست یدجد ارادایمپ یاساعتبار مق ،موضوع ینا همچنین

 .دهد را نشان میشهر اصفهان  بزرگساالن میان در( یدارپا

 پژوهش های مقیاس پایایی. 1 ولجد

 کرونباخ آلفای ها گویه تعداد متغیر

 795/0 15 (یطیمح یدجد یم)پارادا محیطی زیست نگرش

 780/0 10 پایدار مصرفی های کنش

 توصیفی های یافته
درصد  8/83ها زن بودند.  آن 3/51مرد و  یاندرصد پاسخگو 7/48 در جامعۀ آماری این پژوهش،

 مجرد درصد 1/35دادند.  یلتشک بیکار افرادرا  درصد 2/16 و شاغلرا افراد  یانپاسخگو از

و  شهر در یاندرصد پاسخگو 4/87. بودند کرده ازدواج بار یک حداقل درصد 9/64 بودند و

درصد  6/41و  یدانشگاه یالتدرصد تحص 4/58اند.  روستا متولد شده دردرصد  6/12

درصد در آپارتمان  9/48و  یالییو ۀدرصد در خان 1/51داشتند.  یپلمد یرو ز یپلمد یالتتحص

 41/36 یان،سن پاسخگو میانگینبودند.  مستأجر 0/43درصد مالک و  0/57. کردند یم یزندگ

 یفراوان ینسال و کمتر 35-26 یدرصد( به گروه سن 2/30) فراوانی بیشترین. است بوده سال

 5 ینها ب که درآمد آن یانیارد. پاسخگوسال و باالتر اختصاص د 66 سنی گروهدرصد( به  9/1)

 میلیون 10-9 که کسانی سهم. داشتند را( درصد 3/31) فراوانی باالترین بود، تومان میلیون 6 تا

 .بوددرصد  3/1، شتنددا درآمد تومان

 استنباطی های یافته

                                                           
1. Reliability 

2. Cronbach’s Alpha 
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 یداردرآمد با مصرف پا و سن محیطی، زیستنگرش  یرهایمتغ یهمبستگ ۀدهند نشان 2 جدول

دارد و هرچه افراد نگرش  یداربا مصرف پا یو مثبت دارمعنا رابطۀ محیطی یستز نگرش. است

 انجام یدارتری( پامحیطی زیست)از لحاظ  مصرفی یها کنش ،دارند یتر مناسب محیطی یستز

 .اند نداشته پایدار مصرف با داریامعن ۀسن و درآمد رابط یرهای. متغدهند یم

 

 پایدار مصرف با درآمد و سن محیطی، زیست نگرش ایمتغیره همبستگی. 2 جدول

 داری معنا سطح همبستگی میزان متغیر

 01/0 295/0 محیطی زیست نگرش

 153/0 046/0 سن

 067/0 059/0 درآمد

 تحصیالت، جنسیت، متغیرهایبرحسب  یدارمصرف پا یانگینتفاوت م ۀدهند نشان 3 جدول

 ها یافته. است مسکن نوع و مسکن مالکیت ضعیتو تولد، محل اشتغال، وضعیت تأهل، وضعیت

 نتایج. است دار معنا تفاوت این است و مردان از بیشتر زنان پایدار مصرف ۀنمر میانگین داد نشان

 افرادی از بیش دارند، عالی تحصیالت که افرادی پایدار مصرف نمرۀ میانگین که است آن بیانگر

در مقایسه  هستند، مسکن مالک که افرادی همچنین .است کمتر و دیپلم ها آن تحصیالت که است

 پاسخگویان پایدار مصرف نمرۀ میانگین تفاوت. دارند پایدارتری مصرفی های کنش مستأجران، با

 .نیست دار معنا اشتغال وضعیت و مسکن نوع تولد، محل تأهل، وضعیت متغیرهای برحسب

 مستقل غیرهایمت از برخی برحسب پایدار مصرف میانگین تفاوت. 3 جدول

 داری معنا سطح t مقدار معیار انحراف میانگین  متغیر

 جنسیت
 552/6 916/32 مرد

098/3 002/0 
 470/6 205/34 زن

 تحصیالت
 131/7 978/32 تر پایین و دیپلم

362/2 018/0 
 052/6 003/34 دانشگاهی تحصیالت

 تأهل وضعیت
 757/7 750/33 مجرد

643/0 520/0 
 927/6 483/33 کرده بار ازدواج یک حداقل

 تولد محل
 584/6 616/33 شهر

493/0 622/0 
 234/6 306/33 روستا
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 مسکن نوع
 570/6 799/33 ویالیی خانه

084/1 279/0 
 505/6 346/33 آپارتمان

 مسکن مالکیت وضعیت
 302/6 163/34 مالک

245/3 001/0 
 770/6 801/32 رهن/استیجاری

 غالاشت وضعیت
 767/6 365/33 بیکار

447/0 655/0 
 497/6 619/33 شاغل

 برپژوهش  یبررس مورد یرهایمتغ تأثیر چندمتغیره، 1گام به گام یخط یوناستفاده از رگرس با

 چندمتغیره خطی رگرسیونی مدل نتایج ۀدهند ارائه 4 جدولبرآورد شد.  یدارپا یمصرف کنش متغیر

 محیطی، یستنگرش ز یرهایمستقل، تنها متغ متغیرهای یانم از. است یدارمصرف پا یرمتغ بر

مدل  دراند و  بوده مؤثر پایدار مصرف متغیر بر تحصیالت و جنسیت مسکن، مالکیت یتوضع

 ییدکنندۀمعنادار و تأ یرهامتغ ینا یبرا یزن tاند. آزمون  شده  یو بررس مانده باقی یونیرگرس

 000/0در سطح  689/28 یزانبه م Fبا آزمون  یزمدل ن نایها است.  آن یونیرگرس یبضر یمعنادار

 واریانس تبیین مقدار. است 105/0مدل  یینتع یبضر یا یانسوار یینتب میزانبوده است.  دار معنا

 درصد 2/10درمجموع  مستقل متغیرهای دهد ینشان م کهاست  102/0برابر با  یزن مدل شدۀ تعدیل

به  رگرسیونی ضریب با محیطی زیست نگرش. کنند یم یینبرا ت یدارمصرف پا یرمتغ ییراتتغ از

 متغیرهای ترتیب، و پس از آن به دارد یدارپا مصرف میزان بر را تأثیر یشترینب ،285/0مقدار 

 و( 078/0 یونیرگرس یب)با ضر یتجنس ،(-085/0 یونیرگرس یب)با ضر مسکن یتمالک وضعیت

نشان  ها یافتهدارند.  یداررا بر مصرف پا أثیرت بیشترین( 060/0 یونیرگرس یب)با ضر یالتتحص

و هرچه افراد از لحاظ  یابد یم یشافزا یدارمصرف پا یزانم محیطی، زیست نگرش بهبودبا  دهد یم

مصرف  یزان. مدهند یانجام م یدارتریپا یمصرف یها کنش ،دارند یبهتر یها نگرش محیطی یستز

 یالتکه تحص یافراد یندر ب یدارمصرف پا انیزاز مردان است. م یشترزنان ب یندر ب یدارپا

 رگرسیونی ضریبدارند.  تر یینو پا یپلمد یالتاست که تحص یاز افراد یشترب ،دارند یدانشگاه

که  یافراد میاندر  یدارمصرف پا یزانمبیانگر آن است که  و منفی مسکن تصرف وضعیت متغیر

 ند.دار یاست که منزل شخص یکمتر از افراد ،مستأجر هستند

  

                                                           
1. Stepwise 
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 خطی رگرسیون از استفاده با پایدار مصرف متغیر بر مستقل متغیرهای تأثیر. 4 جدول

 اداریمعن T استاندارد رگرسیونی ضریب متغیر

 000/0 402/9 285/0 محیطی زیست نگرش

 011/0 560/2 078/0 )زن( جنسیت

 049/0 975/1 060/0 (ی)دانشگاه تحصیالت

 005/0 -811/2 -085/0 (رهن/استیجاری) مسکن تصرف وضعیت

 105/0 تعیین ضریب

 102/0 شده یلتعد یینتع ضریب

نگرش  یرهایمتغ دهندۀ یلتشک های یهگو عاملی بار ایموس، افزار نرم در مدلسازی از استفاده با
نگرش  متغیر( یونی)وزن رگرس تأثیر یزانم همچنینو  یدارمصرف پا و محیطی یستز
 یرمتغ یرتأث میزاناست.  یراتتأث ینا ۀدهند ارائه 1 شکلآورد شد. بر یداربر مصرف پا محیطی یستز

است.  دار امعن 000/0و در سطح  دست آمد به 35/0 یدار،مصرف پا یربر متغ محیطی یستنگرش ز
معنادار هستند.  000/0سطح  در یردو متغ ینا دهندۀ یلتشک های گویه یعامل بارهای ینا همۀ

 یها نگرش یدر بررس یردو متغ ینا های مقیاساعتبار  یانگرب یر،دو متغ یعامل یبارها معناداری
مدل در  ینا یبرازش برا های شاخصدر شهر اصفهان است.  یدارو مصرف پا محیطی یستز

 .AGFI= 783/0و  RMSEA ،817/0 =GFI= 08/0 برآورد شده است: ینچن یموسافزار ا نرم

 
  های گویه عاملی بارو  یدارمصرف پا یربر متغ محیطی یستنگرش ز یرمتغ تأثیر. 1شکل 

 یدارمصرف پا و محیطی یستز نگرش متغیرهای دهندۀ تشکیل
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(، محیطی یستز یدجد یم)پارادا محیطی زیست نگرش مقیاس دهندۀ تشکیل های گویه میان از

 در را عاملی بار بیشترین 11 و 14، 13، 15، 10، 5، 1، 12، 9، 2، 6، 7، 4، 3، 8 های گویه ترتیب به

 موضوع این به افراد باور بیانگر 8 گویۀ ساسا  این بر. داشتند محیطی زیست نگرش متغیر تشکیل

 با و رود می پیش زیست محیط نابودی سمت به انسان، های کنش و زندگی کنونی روند که است

 دهندۀ نشان 3 گویۀ. یافت خواهد شدت محیطی زیست مشکالت آینده در وضع، این ادامۀ

 ذاتی اهمیت بیانگر نیز 4 گویۀ. است آن نابودی در او نقش و زیست محیط از انسان سوءاستفادۀ

که  یستن نیازهایشان کردن برطرف و ها انسان این تنها اینکه است؛ افراد برای موجودات دیگر

 ینا یمورد احترام باشند. تمام یزانبه همان م یدبا یزها ن آن یاتموجودات و ح یگردارد و د یتاهم

او دارد و  محیطی یستز یها در کنش زیست یطنگرش انسان به مح یتنشان از اهم موارد

 است. زیست یطمحور به مح انسان یکردو مخرب رو یمنف یرتأث ۀدهند نشان

 منزل در آب اتالف عدم ترتیب، به پایدار مصرف متغیر دهندۀ تشکیل های گویه میان از

(q21 ،)شخصی خودروی جای به رخهدوچ یا عمومی نقلیۀ وسایل از استفاده (q24 ،)

 یل(، استفاده از وساq22) منزل در انرژی اتالف عدم(، q20) رویه بی مصرف و نکردن اسراف

(، q28) طبیعت به نرساندن آسیب(، q23) یدجد یلوسا یدخر یجا استفاده به دوم و قابل دست

(، q29) پالستیکی ظروف و ها پاکت از نکردن استفاده(، q25) غیرضروری و رویه بی خرید عدم

 را عاملی بار بیشترین ،(q26) ارگانیک محصوالت خرید و( q27) بازیافت قابل های زباله تفکیک

 یک،محصوالت ارگان یدخر نظیر یرهاییمتغ یفضع تأثیر. اند داشته پایدار مصرف متغیر ایجاد در

 یاز عوامل تواند یم یکیپالستها و ظروف  نکردن از پاکت و استفاده یافتباز قابل یها زباله یکتفک

مورد  زمینۀ درافراد  یها برا کنش ینانجام ا ینا ینبودن بستر و امکانات الزم برایامه نظیر

 .باشد أثرآنان مت یکاف یآگاهنداشتن  همچنینو  یبررس

 گیری نتیجه و بحث
 از ناشی پیامدهای کنار در. است مدرن انسان زندگی مسائل ترین مهم از محیطی زیست مشکالت

 نگرش. است مشکالت این تشدید و ایجاد اصلی دالیل از نیز گرایی مصرف صنعتی، تولیدات

 از زیست محیط مقابل در وی های کنش بنیان زیست، محیط با انسان رابطۀ و زیست محیط به افراد

 و نکنند بازاندیشی زیست محیط به نگرششان در افراد است. تا وقتی که مصرفی های کنش جمله
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 در. یافت نخواهد تغییری آنان مصرفی های کنش نشوند، قائل ذاتی ارزش زیست محیط برای

 پایدار مصرفی های کنش و اصفهان شهر بزرگساالن محیطی زیست نگرش رابطۀ حاضر، پژوهش

 و محیطی زیست جدید پارادایم مقیاس از محیطی، زیست نگرش ارزیابی برای. شد بررسی آنان

 مقیاس دهندۀ اعتبار نشان نتایج. شد استفاده گویه ده از پایدار، مصرفی ایه کنش ارزیابی برای

 میزان. است اصفهان شهر در محیطی زیست نگرش ارزیابی در محیطی، زیست جدید پارادایم

 افراد محیطی زیست از نگرش داد  نشان پایدار مصرف بر محیطی زیست نگرش تأثیرگذاری

 بهتری نگرش افراد هرچه. کرد استفاده افراد پایدار مصرفی نشک بینی پیش و تبیین برای توان می

 با انسان ارتباط به نسبت محور انسان رویکردهای از هرچه و باشند داشته زیست محیط به

 مصرفی های کنش باشند، قائل ذاتی اهمیت زیست محیط برای و باشند دورتر زیست محیط

 مصرف بر جنسیت متغیر. دهند می بروز خود از تری مناسب محیطی زیست لحاظ از و پایدارتر

 نتیجه این. دهند می بروز خود از مردان از پایدارتری مصرفی های کنش زنان و است مؤثر پایدار

 همکاران، و آبادی ملک مختاری ؛1389 همکاران، و موحد) ها پژوهش از برخی های یافته با

 مؤثر پایدار مصرف بر نیز یالتتحص متغیر. است سازگار( 1395 همکاران، و صالحی ؛1393

 همچنین وضعیت. دارند پایدارتری مصرفی های کنش دانشگاهی، دارای تحصیالت افراد و است

 در مقایسه با هستند، خانه  صاحب که افرادی و دارد تأثیر پایدار مصرف بر افراد مسکن مالکیت

 یتاشتغال، وضع وضعیت درآمد، سن، متغیرهای. دارند پایدارتری مصرفی های کنش مستأجران

 .ندارند دار معنا رابطۀ پایدار مصرف با ،مسکنو نوع  تولد محل تأهل،

 یخودرو جایبه دوچرخه یا عمومی نقلیۀ وسایل از استفاده و منزل در آب اتالف عدم

اند  داشته یدارمصرف پا مقیاس تشکیل در را یعامل بار یشترینهستند که ب هایی یهگو ی،شخص

دو  ین. ااستبزرگساالن شهر اصفهان  یهوا برا یکمبود آب و آلودگ یتاهم ۀدهند نشان که

 های پژوهش برخیشهر اصفهان هستند و  یکنون محیطی یستمشکالت ز ینتر مشکل از مهم

. اند را تأیید کردهمطلب  ینا یزن (1393 حقیقتیان، ؛1392 نسب، هاشمی و عزتیان) یشینپ

 های زباله تفکیک ارگانیک، محصوالت خرید های گویه ترتیبرا به تأثیر ترین یفضع

در  یک. محصوالت ارگاناند داشته پالستیکی ظروف و ها پاکت از نکردن و استفاده بازیافت، قابل

 ینو ا یستندکنندگان ن در دسترس مصرف یکاف یزانبه م ی،طورکل به یرانشهر اصفهان و در ا

 های پاکت و ظروف برای کافی های ایگزینج نبودباشد.  موضوع ینا یلاز دال یکی تواند یم
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. است اصفهان شهر بزرگساالن پایدار مصرفی شبر کن گویه ینکم ا تأثیر یلاز دال یزن پالستیکی

. ندارد وجودکنش  برای یمناسب ینۀو زم آگاهی یزن یافتباز قابل یها زباله یکمورد تفکدر

 یمناسب یو بسترها اند داده انجام بیخو گذاری یهسرما موارد این در غربی کشورهای از بسیاری

و  زیست یطافراد بر مح یمصرف یها کنش یر. تأثاند کردهفراهم  یدارپا یمصرف یها کنش یبرا

 ینهزم یندر ا یشترب های پژوهشبه  یازن یانگرب یدار،و مصرف پا محیطی یستنگرش ز یانارتباط م

 محیطی زیست مشکالت از راجامعه  افراد یدبا همچنیناست.  یو شهر ای منطقه ی،در سطوح مل

کرد و  آگاه ی،جمع یها رسانه یقاز طر یژهو به مشکالت، این بر آنان( ی)مصرف های کنش تأثیر و

کالن  های یاستگذاریو س گذاری یه. سرماکرد یبترغ یدارترپا یمصرف یها ها را به انجام کنش آن

و  ها یژگیمتناسب با و یژهو به دار،پای مصرف برایمناسب  یبسترها یجادا منظور به باید یزن

 .یردهر شهر و منطقه صورت گ محیطی یستمشکالت ز

 منابع

 زیستی محیط سواد بررسی .(1395) حسین هنرور، و محمدباقر اقدم،  توکل، علیزاده هیر، آقایاری

 آموزش فصلنامۀ ،(ارومیه شهروندان: مطالعه مورد) پایدار و مسئوالنه مصرف و

 .65-53 :1 شمارۀ ،5 دورۀ ،پایدار سعۀتو و زیست محیط

بازاندیشی اجتماعی در میان جوانان شهر  مطالعۀ .(1394) یاسین پور، خرم و حسین افراسیابی،

 .38-23 :3 شمارۀ وششم، بیست دورۀ ،کاربردی شناسی جامعه یزد،

 مهدی و فاضل رضا ترجمۀ ،نوین ای مدرنیته سوی به: خطر جامعۀ (.1397) اولریش بک،

 .ثالث نشر: تهران رهمندنژاد،ف

 عملکرد و نگرش بر مؤثر اجتماعی عوامل تحلیل .(1393) صادق صالحی، و زهرا نژاد، پازوکی

 .88-71 :3 شمارۀ وپنجم، بیست دورۀ ،کاربردی شناسی جامعه. دانشجویان محیطی-زیست

 عوامل (.1395اهلل ) نعمت شیری، و سعید رضایی، غالم حسین، زاده، مهدی حدیث، پورجمشیدی،

 آموزش فصلنامۀ آباد(، خرم شهر مطالعه )مورد مؤثر بر گرایش به رفتار مصرف پایدار

 .64-55 :4 شمارۀ چهارم، دورۀ ،پایدار توسعۀ و زیست محیط

 تحقیقات در SPSS کاربرد جامع راهنمای (.1391و صفری شالی، رضا ) کرم گتابی، پور حبیب

 .لویه: هرانت ،(کمی های داده تحلیل) پیمایشی
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مؤثر بر  عوامل و اصفهان شهروندان محیطی زیست رفتار بر تحلیلی .(1393) منصور حقیقتیان،

 .144-133 :23 شمارۀ ششم، دورۀ ،ای منطقه و شهری های پژوهش و مطالعات آن،

 تاملی (.1396و قربانی، مهدی ) پروانه دانش، فرهنگ، ارشاد، مجتبی، جهرمی، خواه حمایت

 دانشجویان مطالعۀ) محیطی زیست رفتار و نگرش دانش، مناسبات در تیشناخ جامعه

 .25-5 :1 شمارۀ هشتم، دورۀ ،ایران اجتماعی مسائل دوفصلنامۀ ،(تهران دانشگاه

 رفتار و شناختی جامعه عوامل بین رابطۀ بررسی(. 1398) بیژن نوری، خواجه و فرناز دسترس،

 .58-35 :4 شمارۀ ام، سی دورۀ ،کاربردی ناسیش جامعه شیراز، شهر شهروندان محیطی زیست

 ارزشی های گرایش .(1396) ابراهیم چیرانی، و محمد طالقانی، غفرانی، یلدا، رحمتی 

 شمارۀ نهم، دورۀ ،بازرگانی مدیریت های کاوش نشریۀ خرید، رفتار به تمایل و کننده مصرف

17: 125-147. 

 ارزشی گیری جهت رابطۀ بررسی (.1396ادق )و صالحی، ص قاسم مشکینی، امیر، خالد، رستگار

 توسعۀ فصلنامۀ تهران، 19 و 11 ،3 مناطق شهروندان بین در محیطی زیست شهروندی با

 .58-37 :1 شمارۀ دوازدهم، دورۀ ،(سابق انسانی توسعۀ) اجتماعی

 .نی نشر: تهران جلیلی، هادی ترجمۀ ،شناسی جامعه در آرا کشاکش .(1395) استیون سیدمن،

 به نسبت روستایی جامعۀ پذیری مسئولیت وضعیت سنجش(. 1399) صادق الحی،ص

 محلی توسعۀ(. مازندران استان: موردی مطالعۀ) آن بر مؤثر عوامل و زیست محیط
 .20-1 :1 شمارۀ دوازدهم، دورۀ ،(شهری-روستایی)

 منانج فصلنامۀ انرژی، مصرف و زیست جدید نسبت محیط به نگرش .(1389) صادق صالحی،
 .248-225 :20 شمارۀ ششم، دورۀ ،ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی

 محیطی زیست رفتارهای و آگاهی رابطۀ تجربی مطالعۀ .(1391) لقمان قلی، امام و صادق صالحی،

 ،ایران اجتماعی مسائل دوفصلنامۀ ،(سنندج شهرستان روستایی و شهری مناطق مطالعۀ)

 .147-121 :1 شمارۀ سوم، دورۀ

 در جنسیت نقش بررسی .(1395) سارا زاده، کریم و افشار کبیری، صادق، الحی،ص

 ،زیست محیط فناوری و علوم(. ارومیه شهر: مطالعه مورد) محیطی زیست های گیری جهت

 .161-149: 1 شمارۀ هجدهم، دورۀ
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 ار،پاید سبز مصرفی رفتار بر تأثیرگذار عوامل بررسی .(1396) عاطفه رضایی، و جواد عباسی،

 .81-71 :31 شمارۀ ،تحول و توسعه مدیریت مجلۀ

 خرید برای کننده مصرف قصد بررسی .(1397) جمال بیگی، و شهربانو یدالهی، عباس، عباسی،

 و محیطی زیست های نگرانی شده، ریزی برنامه رفتار نظریۀ از استفاده با سبز محصوالت

 .111-130 :31 شمارۀ هشتم، دورۀ ،نوین بازاریابی تحقیقات فصلنامۀ محیطی، زیست دانش

 محمدسعید ذکایی، و صادق صالحی، محمدجواد، مازندرانی، زاهدی السادات، عظیمه عبدالهی،

 محلی توسعۀ اصفهان، استان کشاورزان میان در خشکسالی پدیدۀ معنایی نظام .(1395)

 .294-271 :2 شمارۀ هشتم، دورۀ ،(شهری-روستایی)

 محیطی زیست چالش جوی های آالینده انتشار .(1392) سادات نسب، هاشمی و ویکتوریا عزتیان،

 .160-145 :16 شمارۀ چهارم، دورۀ ،ای منطقه و شهری های پژوهش و مطالعات اصفهان، شهر

 عوامل بررسی .(1394) غالمرضا فر، خوش و صادق صالحی، سامان، چوپانی، ناصح، قادری،

 علوم مجلۀ ،1392 سال در مریوان ستانشهر در محیطی زیست رفتار بر مؤثر اجتماعی
 .18-10 :48 شمارۀ شانزدهم، دورۀ ،کردستان پزشکی علوم دانشگاه زانکو، پزشکی

 .(1398) منصوره علیقلی، و حسن پور، اسماعیل بهرام، خیری، محمدصادق، گزافرودی، قربانیان

 مدیریت نه،آگاها مصرف وجوه از یکی عنوان به آگاهانه ذهنی ساختار ابعاد شناسایی

 .991-965 :4 شمارۀ یازدهم، دورۀ ،بازرگانی

 سبز کنندگان مصرف بندی بخش .(1394) محمدجواد اصل، فروغی و محمدرضا علویجه، کریمی

 در ارگانیک محصوالت کنندگان مصرف: مطالعه مورد) زندگی سبک متغیرهای از استفاده با

 .184-163 :19 شمارۀ پنجم، ۀدور ،نوین بازاریابی تحقیقات فصلنامۀ ،(شیراز شهر

 .مرکز نشر: تهران نهم، چاپ ثالثی، محسن ترجمۀ ،مدرنیت پیامدهای .(1397) آنتونی گیدنز،

 کنندۀ مصرف رفتار و اجتماعی روانی، عوامل میان رابطۀ .(1390) امیر ختائی، و محمود محمدیان،

 .160-143 :7 شمارۀ سوم، دورۀ ،بازرگانی مدیریت(. زیست محیط حامی) سبز

 و تحلیل .(1393) حمیدرضا صادقی، و السادات عظیمه عبدالهی، رضا، آبادی، ملک مختاری

 مجلۀ ،(1391 سال اصفهان شهر: موردی مطالعۀ) شهری محیطی زیست رفتارهای بازشناسی

 .20-1 :18 شمارۀ پنجم، دورۀ ،شهری ریزی برنامه و پژوهش
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 و جنسیت رسانه، .(1389) ندا تی،مرحم و محمدتقی شوازی، عباسی مجید، موحد،

 دختران گرایانه مصرف تمایالت با جمعی های رسانه از استفاده رابطه مطالعۀ: گرایی مصرف
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 .26-13 :4 شمارۀ دوم، دورۀ ،مهندسی

 بین ارتباط مطالعۀ .(1397) محمدباقر اقدم،  علیزاده و توکل هیر، آقایاری حسین، هنرور،

 مطالعات فصلنامۀ ارومیه، شهروندان بین در پایدار مصرف و اجتماعی ارزشی گیری جهت
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