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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ نگرش زیستمحیطی و مصرف پایدار انجام گرفته است .در این مطالعه با
استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای ،پیمایشی در بین  981نفر از ساکنان شهر اصفهان،
شامل افراد هجدهساله و باالتر صورت گرفت .برای سنجش نگرش زیستمحیطی ،از مقیاس پارادایم جدید
زیستمحیطی ( )NEPو برای سنجش مصرف پایدار از ده گویه استفاده شد و دادهها با استفاده از نرمافزارهای
 SPSSو  AMOSتحلیل شدند .نتایج نشاندهندۀ اعتبار مقیاس پارادایم جدید زیستمحیطی در ارزیابی نگرش
زیستمحیطی بزرگساالن شهر اصفهان بود .یافتهها نشان داد همبستگی معناداری به میزان  0/295بین نگرش
زیستمحیطی و مصرف پایدار وجود دارد .هرچه نگرش زیستمحیطی افراد بهتر باشد ،کنشهای زیستمحیطی
مناسبتری انجام میدهند .همچنین افراد دارای تحصیالت دانشگاهی در مقایسه با افرادی که دارای تحصیالت
دیپلم و پایینتر هستند ،زنان در مقایسه با مردان و افرادی که مالک منزل شخصی هستند ،در مقایسه با مستأجران،
کنشهای مصرفی پایدارتری دارند .نتایج رگرسیون خطی چندمتغیره نشان داد متغیر نگرش زیستمحیطی بیشترین
تأثیر را بر مصرف پایدار دارد .پس از آن بهترتیب متغیرهای وضعیت تصرف مسکن ،جنسیت و تحصیالت،
بیشترین تأثیر را بر مصرف پایدار دارند .ضریب تعیین تعدیلشدۀ این متغیرها  0/102است و این متغیرها
درمجموع 10/2 ،درصد از واریانس متغیر مصرف پایدار را تبیین میکنند .آلودگی هوا ،خشکسالی و کمبود آب از
مهمترین مشکالت زیستمحیطی شهر اصفهان است .اهمیت کنشهای مصرفی پایدار افراد در حفاظت از
محیطزیست و نقش نگرشهای زیستمحیطی آنها در این کنشها ،بیانگر نیاز به انجام مطالعات بیشتر در این
زمینه است .آگاهساختن افراد از مشکالت زیستمحیطی و نقش آنها در حفاظت از محیطزیست ،تغییر نگرش
آنها به محیطزیست و ترغیب آنها به انجام کنشهای (مصرفی) پایدار و همچنین ایجاد بسترهای مناسب برای
کنشهای (مصرفی) پایدار ،نیازمند سرمایهگذاری و سیاستگذاری بیشتر در این حوزه است.
واژههای کلیدی :اصفهان ،پارادایم جدید زیستمحیطی ،مصرف پایدار ،محیطزیست ،نگرش زیستمحیطی.
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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.
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مقدمه و بیان مسئله
زندگی انسان مدرن با مشکالت بسیاری مواجه است که یکی از مهمترین آنها ،مشکل زیست
محیطی است .مشکالت زیستمحیطی همیشه در طول زندگی بشر وجود داشتهاند و محیط
زیست همواره توانسته است تعادل خود را در مقابل این مشکالت حفظ کند .در گذشته نقش
انسان در ایجاد و تأثیرگذاری بر این مشکالت ناچیز بود ،اما شیوۀ زندگی جدید ،موجب افزایش
خطرات و آلودگیهای زیستمحیطی و همچنین ایجاد انواع جدیدی از این مشکالت شد.
تولیدات صنعتی یکی از دالیل اصلی مشکالت زیستمحیطی است و بهویژه سبب نابودی منابع
زیستمحیطی ،آلودگیهای زیستمحیطی و تولید زبالههای صنعتی میشود ،اما در کنار موضوع
تولید ،مصرفگرایی نیز یکی از دالیل افزایش خطرات زیستمحیطی و شدتگرفتن نابودی
محیطزیست است .بشر برای برطرفکردن نیازهای خود دست به تولید و سپس مصرف کاالها
میزند ،اما مصرفگرایی موضوعی متفاوت با بحث مصرف است .مصرفگرایی بهمعنای مصرف
بیوقفه و سیریناپذیر جامعۀ انسانی است که فراتر از بحث رفع نیازهای انسان ،به ویژگی ذاتی
و اصلی آن جامعه تبدیل میشود .این مصرف موجب سقوط هرچه بیشتر انسان در گردابی است
که او را بهسمت نابودی هرچه بیشتر محیطزیست و منابع آن سوق میدهد .بسیاری از مطالعات
به نقش مصرف بیرویه ،سبک زندگی مصرفگرا و الگوهای مصرفی ناهنجار در نابودی منابع
زیستمحیطی ،و ایجاد آلودگیها و مشکالت زیستمحیطی و همچنین خطراتی اشاره میکنند
که این مشکالت در آینده برای کرۀ زمین و زندگی انسان ایجاد میکند (پورجمشیدی و
همکاران1395 ،؛ عباسی و رضایی1396 ،؛ هنرور و همکاران.)1397 ،
آگاهی زیستمحیطی مصرفکنندگان در دهههای گذشته و در سطح جهان افزایش یافته
است و آنها خواستار کاالهای دوستدار طبیعت هستند .عواملی مانند افزایش فعالیتهای
گروههای سبز ،قانونگذاریهای ملی و بینالمللی ،و تأثیر فاجعههای صنعتی ،بر نظر عموم
مردم و افزایش این آگاهی مؤثر بودهاند (محمدیان و ختائی .)1390 ،همایشهای بسیاری
دربارۀ محیطزیست ،مشکالت زیستمحیطی و راهحلهای این مشکالت در سطوح جهانی،
ملی و منطقهای نظیر کنفرانسهای روز جهانی محیطزیست ،اجالسهای سران زمین و
کنفرانسهای جهانی توسعۀ پایدار ،برگزار شده است .انجمنها و اجتماعات فراوانی برای
حفظ و نگهداری محیطزیست تشکیل شده و همچنین مطالعات و پژوهشهای بسیاری
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درمورد محیطزیست و مشکالت آن انجام گرفته است .در سیاستگذاریهای کالن و
برنامههای ملی ،منطقهای و بینالمللی ،تغییرات و بازنگریهای اساسی درمورد محیطزیست و
مشکالت زیستمحیطی صورت گرفته است .مردم نیز در اثر کسب اطالعات جدید بهویژه از
طریق رسانههای جمعی ،از مشکالت زیستمحیطی آگاهتر شدهاند و دربارۀ آنها میاندیشند؛
نگرش آنها به محیطزیست و رابطۀ انسان با محیطزیست تغییر کرده است و در کنشهای
خویش ،بهویژه کنشهای مصرفی ،بیشتر تأمل میکنند .درمجموع درمورد محیطزیست،
مفاهیم مربوط به آن ،مشکالت آن ،و ارتباط انسان و محیطزیست ،بازاندیشی 1وسیع و عمیقی
صورت گرفته است.
یکی از ویژگیهای عصر جدید که برخی جامعهشناسان آن را مدرنیتۀ متأخر یا بازاندیشانه

2

نامیدهاند ،بازاندیشی در بسیاری از اصول مدرنیتۀ اولیه است .دیدگاه ابزارگرایانۀ مدرنیتۀ ابتدایی
که در فکر برطرفکردن همۀ مشکالت جامعۀ انسانی توسط عقلگرایی انسانمحور و
منفعتطلبانه بود ،با ناتوانی مدرنیته در حل مشکالت خود مواجه شد .یکی از مهمترین مسائلی
که سبب ایجاد مشکل و ناتوانی برای انسان مدرن شده و به آن توجه و بازاندیشی شده است،
مسائل و مخاطرات زیستمحیطی است .نگرش انسان مدرن به طبیعت بهعنوان ابژۀ 3کنشهای
انسانی ،موجب استفاده و بهرهبرداری نامناسب و بیرویه از محیطزیست شده است .این رویکرد
سوژهمحور 4که انسان را مرکز همۀ جهان میبیند ،برای برطرفشدن خواستهها و امیال انسان،
هرگونه دستاندازی به طبیعت و محیطزیست را مجاز میشمارد .این نگرش ،از لحاظ
زیستمحیطی یکی از دالیل اصلی رفتارهای نامناسب انسان است و تا این نگرش ارزشی و
جهتگیری به محیطزیست تغییر پیدا نکند و انسان برای محیطزیست ارزش ذاتی قائل نشود،
رفتار او در قبال محیطزیست تغییری نخواهد کرد .جهتگیری و نگرش انسان به طبیعت را
میتوان به دو دسته یا پارادایم کلی تقسیم کرد .یکی انسان را حاکم بر طبیعت میداند ،اما
دیگری انسان را جزئی از طبیعت میداند (پازوکینژاد و صالحی.)1393 ،

1. Reflexivity
2. Reflexive Modernity
3. Object
4. Subject-Oriented
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یکی از حوزههایی که در ارتباط با محیطزیست در آن بازاندیشی صورت گرفته ،حوزۀ
مصرف است .در این حوزه ،مقولههای جدیدی مانند مصرف پایدار 1و در کنار آن ،مسائل
مربوط به توسعۀ پایدار مورد توجه محققان و سیاستگذاران واقع شده است .توجه به موضوع
مصرف برای دستیابی به توسعۀ پایدار نیز ضروری است و حتی درصورت تولید محصوالت
پایدار ،این مصرفکنندگان هستند که باید آنها را خریداری کنند (رحمتیغفرانی و همکاران،
1396؛ عباسی و رضایی .)1396 ،مصرف بهطور ذاتی با پایداری مربوط است؛ چرا که هر
تصمیمی درمورد اینکه چه بخریم ،چقدر بخریم ،چقدر مصرف کنیم و چگونگی تنظیم امور،
تأثیر مستقیمی بر محیطزیست و نسلهای آینده دارد و اثر انباشتی مصرف هر مصرفکنندۀ
فردی ،ویرانگر است (ترودل .)2019 ،2در دهههای اخیر این موضوع روشن شده که بدون توجه
به الگوها و سطوح مصرف ،تصور دستیابی به توسعۀ پایدار ناممکن است؛ بنابراین بحث درمورد
نیاز به بررسی مصرف پایدار بهتدریج وارد موضوعات سیاسی شد (مونت و پلپیس2018 ،3؛
هنرور و همکاران.)1397 ،
به بیان عباسی و رضایی ( ،)1396ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان درگیر
مشکالتی مانند آلودگی هوا ،افزایش زبالههای دفعنشدنی و کاهش منابع انرژی است ،اما در
ایران در مقایسه با کشورهای توسعهیافته در راستای حل این مشکالت اقدام جدی صورت
نگرفته است .رفتارهای غیرمسئوالنه و غیرپایدار شهروندان ،از دالیل اصلی این مشکالت است
(عباسی و رضایی1396 ،؛ صالحی .)1399 ،اصفهان یکی از صنعتیترین شهرهای ایران است و
در معرض بسیاری از آلودگیهای زیستمحیطی و صنعتی قرار دارد .آلودگی هوا (حقیقتیان،
1393؛ عزتیان و هاشمینسب )1392 ،و همچنین آلودگی منابع آب ،خشکسالی و کمبود آب
(عبدالهی و همکاران1395 ،؛ حقیقتیان )1393 ،از مهمترین مشکالت زیستمحیطی شهر
اصفهان هستند و در دهههای اخیر شدت یافتهاند .این امر ،اهمیت این مسائل و میزان توجه
شهروندان به این مشکالت را افزایش داده است .این پژوهش با هدف بررسی نگرش
زیستمحیطی ،و کنشهای مصرفی پایدار و ارتباط بین آنها در میان بزرگساالن شهر اصفهان

1. Sustainable Consumption
2. Trudel
3. Mont & Plepys
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انجام گرفت .اگر نگرش زیستمحیطی افراد ،تعیینکنندۀ کنشهای مصرفیشان باشد و از لحاظ
زیستمحیطی نگرش مناسبتری داشته باشند ،کنشهای مصرفی پایدارتری انجام خواهند داد.

پیشینة پژوهش
در ایران پژوهشهای بسیاری دربارۀ مشکالت و نگرشهای زیستمحیطی ،و مصرف پایدار
صورت گرفته که در این بخش به برخی از آنها اشاره میشود .موحد و همکاران ( )1389به
بررسی رابطۀ استفاده از رسانههای جمعی با تمایالت مصرفگرایانۀ دختران و پسران جوان شهر
شیراز پرداختند .یافتههای پژوهش آنها نشان داد مردان بهدلیل استفادۀ بیشتر از رسانههای
جمعی ،مصرفگراتر از زنان هستند .صالحی ( )1389با مطالعۀ نگرش زیستمحیطی و مصرف
انرژی در استانهای شمالی کشور به این نتیجه رسید که میان پارادایم نوین زیستمحیطی و
صرفهجویی در مصرف انرژی رابطه وجود دارد و میتوان با استفاده از نگرش زیستمحیطی،
مصرف انرژی خانگی را پیشبینی کرد .محمدیان و ختائی ( )1390به بررسی رابطۀ میان عوامل
روانی ،اجتماعی و رفتار مصرفکنندۀ سبز در میان مصرفکنندگان حامی محیطزیست در شهر
تهران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که نگرش زیستمحیطی ،در میان عوامل اجتماعی و
روانی از اولویتها است .صالحی و امامقلی ( )1391با مطالعه دربارۀ شهر سنندج دریافتند که
میان آگاهی و رفتارهای زیستمحیطی رابطه وجود دارد .عزتیان و هاشمینسب ( )1392به
بررسی انتشار آالیندههای جوی ،بهعنوان چالش زیستمحیطی شهر اصفهان پرداختند .حقیقتیان
( )1393به تحلیل رفتار زیستمحیطی شهروندان شهر اصفهان پرداخت .او اشاره میکند که
مشکل کمآبی و خشکشدن زایندهرود در سالهای گذشته ،مشکالت زیستمحیطی را برای
شهروندان اصفهانی ملموستر کرده است .همچنین به مسائل زیستمحیطی دیگری نظیر آلودگی
هوا و تخریب منابع طبیعی اخیراً بیشتر توجه شده است .نتایج پژوهش او نشان داد میانگین
رفتارهای زیستمحیطی پاسخگویان در حد متوسط بوده است و رفتار زیستمحیطی با
متغیرهای دینداری ،نگرش زیستمحیطی ،دانش زیستمحیطی ،درآمد و تحصیالت رابطۀ
معنادار دارد ،اما متغیرهای سن ،جنسیت و تأهل ،رابطهای با رفتار زیستمحیطی نداشتهاند.
مختاری ملکآبادی و همکاران ( )1393به تحلیل و بازشناسی رفتارهای زیستمحیطی
شهروندان باالی پانزده سال شهر اصفهان پرداختند .براساس مطالعۀ آنها ،رفتار زیستمحیطی
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شهروندان اصفهانی در مقایسه با دهههای قبلی بهتر شده است .همچنین سالمندان و زنان برخی
رفتارهای مصرفی پایدار را بیشتر انجام میدهند .پازوکینژاد و صالحی ( )1393عوامل اجتماعی
مؤثر بر نگرش و عملکرد زیستمحیطی دانشجویان دانشگاههای دولتی استان مازندران را تحلیل
و بررسی کردند .پازوکینژاد و صالحی دریافتند نگرش دانشجویان به محیطزیست مثبت است،
اما چندان به رفتارهای زیستمحیطی پایبند نیستند و رابطۀ میان این دو ضعیف است.
کریمی علویجه و فروغیاصل ( )1394با استفاده از متغیرهای سبکزندگی در میان مصرف
کنندگان محصوالت ارگانیک به تقسیمبندی مصرفکنندگان سبز در شهر شیراز پرداختند.
براساس نتایج ،خریداران کاالهای ارگانیک در شهر شیراز بیشتر مرد ،متأهل ،جوان و میانسال،
با درآمد متوسط و تحصیالت دانشگاهی هستند .قادری و همکاران ( )1394عوامل اجتماعی
مؤثر بر رفتار زیستمحیطی در شهرستان مریوان را بررسی کردند .یافتهها نشان داد میان پارادایم
جدید زیستمحیطی و رفتار بازیافت رابطه وجود دارد .پورجمشیدی و همکاران ( )1395به
بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به مصرف پایدار در شهر خرمآباد پرداختند .تحصیالت ،نگرش
زیستمحیطی ،دانش زیستمحیطی و دغدغۀ زیستمحیطی ،از متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار
مصرفی پایدار در پژوهش آنها بودند .آقایاریهیر و همکاران ( )1395در بررسی رابطۀ بین
سواد زیستمحیطی ،و مصرف مسئوالنه و پایدار در میان شهروندان ارومیه ،بین سواد
زیستمحیطی و ابعاد آن با مصرف مسئوالنه رابطه یافتند .صالحی و همکاران ( )1395نقش
جنسیت در جهتگیریهای زیستمحیطی در شهر ارومیه را با استفاده از مقیاس پارادایم جدید
زیستمحیطی بررسی کردند .مطابق پژوهش آنها ،زنان نگرش مثبتتری به محیطزیست دارند
و بیشتر ،از آن حمایت میکنند.
عباسی و رضایی ( )1396عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرفی سبز مصرفکنندگان محصوالت
سبز در فروشگاههای رفاه شهر تهران را مطالعه کردند .نوجویی مصرفکننده ،ارزش قیمتی،
ارزش اجتماعی و عوامل زمینهای از عوامل مؤثر بر تمایل مصرفکننده به محصوالت سبز
بودند .رحمتی غفرانی و همکاران ( )1396به مطالعۀ گرایشهای ارزشی مصرفکننده و تمایل
به رفتار خرید پرداختند .نتایج آنها بیانگر تأثیرگذاری گرایش ارزشی نوعدوستانه و
زیستگرایانه بر نگرش زیستمحیطی بود .نصیری ( )1396رابطۀ میان نقش رسانهها و مؤلفه
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های مصرف پایدار شامل آگاهی و دغدغۀ زیستمحیطی ،سبک زندگی ،ارتقا و بهبود سالمت،
الگوی رفتاری مصرف ،توسعۀ حقوق زیستمحیطی و ارزشهای فرهنگی در شهر کرج بررسی
کردند و دریافتند بین نقش رسانه و این ابعاد رابطه وجود دارد .حمایتخواه جهرمی و همکاران
( )1396مناسبات دانش ،نگرش و رفتار زیستمحیطی را در بین دانشجویان دانشگاه تهران از
نظر جامعهشناختی مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که رفتارهای زیستمحیطی ناشی از
تأثیر دانش و نگرش زیستمحیطی است .رستگار خالد و همکاران ( )1396رابطۀ جهتگیری
ارزشی با شهروندی زیستمحیطی در سه منطقۀ شهر تهران را تحلیل و ارزیابی کردند .هنرور و
همکاران ( )1397در مطالعهای به بررسی ارتباط میان جهتگیریهای ارزشی اجتماعی و
مصرف پایدار در بین شهروندان شهر ارومیه پرداختند .عباسی و همکاران ( )1397عوامل مؤثر
بر خرید محصوالت سبز مصرفکنندگان با استفاده از نظریۀ رفتار برنامهریزیشده و
درنظرگرفتن متغیرهای نگرانیهای زیستمحیطی و دانش زیستمحیطی در شهر شیراز را تحلیل
و ارزیابی کردند .قربانیان گزافرودی و همکاران ( )1398پژوهشی با عنوان «شناسایی ابعاد
ساختار ذهنی آگاهانه بهعنوان یکی از وجوه مصرف آگاهانه» انجام دادند .براساس مطالعۀ آنها،
اهمیتدادن به مسائل زیستمحیطی و مسائل جامعه ،از جمله ابعاد ساختار ذهنی آگاهانۀ
مصرفی هستند .دسترس و خواجهنوری ( )1398رابطۀ عوامل جامعهشناختی و رفتار
زیستمحیطی شهروندان باالی پانزده سال شهر شیراز را مطالعه کردند .نتایج آنها نشاندهندۀ
رابطۀ متغیرهای سن ،جنسیت ،آگاهی زیستمحیطی ،دانش زیستمحیطی ،نگرش
زیستمحیطی ،وضعیت اشتغال و درآمد با رفتار زیستمحیطی است.
برخی از پژوهشهای خارجی نیز موضوعات مربوط به مصرف پایدار و نگرشهای
زیستمحیطی را مطالعه کردهاند که به تعدادی از آنها اشاره میشود .توگرسن و اوالندر

1

( )2002در مطالعهای به این نتیجه رسیدند که رفتار مصرفی پایدار مصرفکنندگان ،با
اولویتهای ارزشی آنها در ارتباط است .یافتههای آنها با پژوهشهای پیشین سازگار بوده
است .تنر و کست )2003( 2عوامل تعیینکنندۀ خرید سبز توسط مصرفکنندگان سوئیسی را
1 Thogersen & Olander
2 Tanner & Kast
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مطالعه و ارزیابی کردند .آنها دریافتند که خرید غذای سبز ،با نگرش مثبت مصرفکنندگان ،به
حفاظت از محیطزیست مرتبط است .ویکان و همکاران )2007( 1با بررسی مقیاس پارادایم
زیستمحیطی در دو نمونۀ برزیلی و یک نمونۀ نروژی به این نتیجه رسیدند که تفاوتها بیش
از اینکه به توسعۀ فناورانه مربوط باشد ،با متغیرهای فرهنگی مرتبط است .سنر و هازر)2008( 2
با استفاده از پیمایش تأثیر ارزشها را بر رفتار مصرفی پایدار در بین زنان در آنکارا (ترکیه)
بررسی و ارزیابی کردند .براساس نتایج تحقیق آنها ،رفتار مصرفی این زنان با ارزشهای آنان
در ارتباط است .چوکرینسوکچای و تامانگ )2010( 3به بررسی رابطۀ میان کسب اطالعات
دربارۀ گرمشدن کرۀ زمین ،رابطۀ آن با آگاهی درمورد گرمشدن کرۀ زمین و همچنین رابطۀ این
آگاهی با اعمال سبک زندگی ،در جهت کمک به جلوگیری از گرمشدن کرۀ زمین در میان
جوانان تایلندی پرداختند .یانگ و همکاران )2010( 4فرایند خرید مصرفکنندگان سبز را در
ارتباط با محصوالت فناورانه در بریتانیا مطالعه کردند .نتایج نشان داد انگیزهها و برچسبهای
تکموضوعی (مانند برچسبهای میزان انرژی) ،به مصرفکنندگان کمک میکند تا تالشهای
محدودشان را متمرکز کنند .همچنین سبزبودن نیازمند زمان و فضا در زندگی افراد است که در
سبک زندگیهای شلوغ امروزی در دسترس نیست.
راید و همکاران ( )2011رویکرد خاطرات روزانۀ خانوار را بهعنوان ابزاری برای جمعآوری
و قالببندی دادههای مربوط به محیطزیست در زمینۀ مصرف خانوارها و وسیلهای برای ایجاد
تغییرات رفتاری با تشویق بازاندیشی استفاده کردند .هاراوی و همکاران ( )2012نگرش
زیستمحیطی دانشجویان در نیوزیلند را با استفاده از پارادایم جدید زیستمحیطی بررسی
کردند .آنها این مقیاس را ابزار مناسبی برای ارزیابی نگرش زیستمحیطی دانشجویان درنظر
گرفتند .جعفری و گولدینگ ( )2013به بررسی اعمال مصرفی جوانان ایرانی در زمینۀ جهانی
شدن فرهنگی پرداختند .بهعقیدۀ آنها ،جهانیشدن از طریق گسترش فرهنگی خود توسط
تصاویر ،نشانهها ،محصوالت و ، ...بازاندیشی را در فرایند درحالوقوع یادگیری میانفرهنگی
1 Vikan
2 Sener & Hazer
3 Chokriensukchai & Tamang
4 Young

120

توسعة محلی (روستایی  -شهری)  ،دورۀ چهاردهم ،شماره ،1بهار و تابستان 1401

مجازی نمود میبخشد که از طریق آن ،افراد زندگی خود را میسازند و انتخابهای مصرفی و
سبک زندگی خود را تغییر میدهند .پاگیاسلیس و کرونتالیس ( )2014عوامل تأثیرگذار بر رفتار
مصرفی شامل نگرانی ،دانش و باورهای زیستمحیطی را در بین مصرفکنندگان در یونان
مطالعه کردند .مطابق نتایج ،نگرانی درمورد محیطزیست ،تأثیر مستقیم و مثبتی بر دانش زیست
محیطی ،باورهای زیستمحیطی و تمایالت رفتاری دارد .همچنین همۀ این مؤلفهها با یکدیگر
رابطۀ مثبت دارند .توگرسن ( )2017در مطالعهای چندسطحی به بررسی مصرف غذای پایدار در
پیوند میان زمینۀ ملی و سبک زندگی شخصی مرتبط با غذا پرداخت و به این نتیجه رسید که
سبک زندگی مرتبط با غذا تا حدودی مبتنی بر تأثیر کشور محل سکونت است .جونیور ()2017
باورهای افراد دربارۀ پایداری در زمینۀ رفتار مصرفی پایدار را در میان دانشجویان برزیلی و
پاراگوئهای مطالعه کرد .یافتهها بیانگر آن بود که در برزیل ،باورهای افراد مربوط به پایداری بر
تمایل آنها به مصرف پایدار تأثیر میگذارد ،اما در پاراگوئه نتایج چنین نیست .جیسوال و سین
( )2018رفتار خرید سبز در اوتار پرادش هند را بررسی کردند .براساس نتایج ،رفتار خرید سبز
بهطور معناداری با تمایل به رفتار خرید سبز تعیین میشود .همچنین میزان نگرانی زیستمحیطی
و تأثیرگذاری مصرفی ادراکشده بر نگرش به محصوالت سبز تأثیر مثبت و مهمی دارد ،اما
آگاهی زیستمحیطی ادراکشده بهطور معنادار با نگرش به محصوالت سبز و تأثیرگذاری
مصرفی ادراکشده مرتبط نیست .یاریموگلو و بینبوگا ( )2019رابطۀ رفتارهای مصرفی را از
لحاظ زیستمحیطی هوشیارانه ،رفتارهای مصرفی سبز متظاهرانه و تمایل به خرید سبز در میان
مصرفکنندگان کشور ترکیه مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که نگرانی زیستمحیطی ،نوع
دوستی و تأثیرگذاری مصرفی ادراکشده (از سوی افراد) ،از متغیرهای تأثیرگذار بر رفتارهای
مصرفی از لحاظ زیستمحیطی هوشیارانه بودهاند .نتانوس و همکاران ( )2019پارادایم جدید
زیستمحیطی در یونان را تحلیل و بررسی کردند .یافتهها بیانگر افزایش آگاهی زیستمحیطی
پاسخگویان است .همچنین نمرۀ افراد از مقیاس پارادایم جدید زیستمحیطی ،با تمایل به
پرداخت برای انرژیهای تجدیدپذیر و محل سکونت ارتباط دارد.
در بسیاری از این مطالعات ،برخی متغیرهای زمینهای شامل سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل،
وضعیت اشتغال ،تحصیالت ،درآمد و ارتباط آنها با مصرف پایدار ،بررسی شد .ادراک افراد از
تأثیرگذاری کنشهای مصرفی آنان بر محیطزیست نیز یکی از یافتههای جذاب مطالعات خارجی
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است .همچنین نگرش زیستمحیطی ،از متغیرهای اثرگذار برخی از این مطالعات (تنر و کست،
2003؛ صالحی1389 ،؛ پازوکینژاد و صالحی1393 ،؛ قادری و همکاران1394 ،؛ پورجمشیدی و
همکاران1395 ،؛ حمایتخواه جهرمی و همکاران1396 ،؛ دسترس و خواجهنوری )1398 ،است.
بعضی از این پژوهشها با استفاده از مقیاس پارادایم جدید زیستمحیطی ،نگرش زیستمحیطی را
مطالعه کردهاند (ویکان و همکاران2007 ،؛ هاراوی و همکاران2012 ،؛ نتانوس و همکاران2019 ،؛
صالحی1389 ،؛ پازوکینژاد و صالحی1393 ،؛ قادری و همکاران1394 ،؛ صالحی و همکاران،
 .)1395همچنین مطابق یافتههای مطالعات ،خشکسالی و کمبود آب ،آلودگی هوا و نابودی منابع
طبیعی ،از مهمترین مشکالت زیستمحیطی شهر اصفهان هستند که بر اهمیت این مشکالت برای
شهروندان شهر اصفهان افزودهاند.

مبانی نظری
مسائل و مشکالت عصر حاضر مانند مشکالت زیستمحیطی ،گسترش آگاهی و نگرانی دربارۀ
آنها ،موجب بازاندیشی وسیع و جهانی درمورد این مسائل شده است .این نگرانیها هم
دولتها و سیاستگذاریهای کالن را به بازاندیشی در برنامههای خود وادار کرده و هم افراد را
به فراخور آگاهی و نگرانیشان ،به تفکر و بازاندیشی مداوم دربارۀ این تغییرات واداشته است.
نگرشهای بسیاری از افراد دربارۀ محیطزیست و رابطۀ انسان با محیطزیست ،تغییر یافته و
اهمیت ذاتی محیطزیست و اهمیت حفاظت از آن ،در زمینۀ محیطزیست و بهرهبرداری از منابع
آن برای رفع نیازهای بشر ،جایگزین انسانمحوری شده است .یکی دیگر از این حوزههایی که
در آن بازاندیشی صورت گرفته ،حوزۀ مصرف و مطرحشدن مفاهیمی مانند مصرف پایدار است.
این مفهوم هم در سیاستگذاریهای کالن مورد نظر وجود دارد و هم افراد در کنشهای
روزمرۀ خود ،آن را مدنظر قرار میدهند.
مصرف در جامعۀ معاصر جایگاه مهمی کسب کرده است؛ تا جایی که بسیاری از متفکران
اجتماعی از عصر مصرفگرایی سخن میگویند .به بیان باومن ،1مصرف یک امر دائمی و
حذفنشدنی در زندگی است که فارغ از زمان و تاریخ ،در زندگی انسان حضور دارد ،اما
مصرفگرایی بیش از آنکه مانند مصرف امری فردی باشد ،موضوعی مربوط به جامعه است
1. Bauman
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(باومن .)26-25 :2007 ،بهنظر باومن ،جامعۀ مصرفکنندگان جامعهای است که گسترشدهنده،
تشویقکننده و تقویتکنندۀ انتخاب یک سبک و راهبرد زندگی مصرفگرا است و از همۀ
جایگزینهای فرهنگی ممکن ،متنفر است .جامعهای که در آن اتخاذ قواعد مصرفی و دنبالکردن
آنها بهطور صریحی مربوط به همۀ تمایالت و اهداف عملی و تنها انتخاب بدون چونوچرای
اثباتشده است :یک انتخاب پذیرفتنی و عملی ،و یکی از شرایط عضویت (همان.)53 :
مصرف پایدار ،مفهومی است که به مدیریت و کنترل مصرف متناسب با ظرفیتهای محیط
زیست میپردازد؛ بهطوریکه از نابودی و استفادۀ بیشازحد از محیطزیست جلوگیری میکند
تا منابع زیستمحیطی دوباره تجدید شوند و برای آینده و نسلهای آینده نیز به بقای خود ادامه
دهند .مصرف پایدار یکی از راههای کنترل تولید غیرپایدار نیز هست .به بیان پورجمشیدی و
همکاران ( ،)1395مصرف پایدار مفهومی است که بهمنظور کاهش مصرف منابع و انرژی
بهوجود آمده تا به تولید زبالۀ کمتر و بازیافت بیشتر مواد مصرفی برسد .این مفهوم ،بیانگر
اولویت مصرفکننده برای خرید محصوالت سالم و سبز است که مراقب محیطزیست ،قابل
بازیافت و به دغدغههای زیستمحیطی حساس و پاسخگو باشد.
مؤسسۀ بینالمللی توسعۀ پایدار 1در سال  1996مصرف پایدار را اینگونه تعریف میکند:
«استفاده از خدمات و کاالهایی برای تأمین نیازهای پایهای انسان و ایجاد سطح بهتری از کیفیت
زندگی برای انسان است که میزان مصرف منابع طبیعی و مواد سمی ،و تولید مواد زاید و
آالیندهها را در طول چرخۀ زیست خدمات و کاالها به حداقل میرساند ،ولی نیازهای نسلهای
آینده را محدود نمیسازد .موضوع مصرف پایدار شامل موضوعات کلی متعددی مانند تأمین
نیازها ،ارتقای شاخصهای کیفیت زندگی ،بهبود بهرهوری منابع ،افزایش استفاده از منابع
تجدیدشونده ،کاهش میزان پسماندها ،ارائۀ چرخۀ حیات و برابری اجتماعی و بیننسلی
میگردد» (عباسی و رضایی.)1396 ،
استرن )2000( 2اشاره میکند که بیشتر افراد میخواهند زندگی کنند و تصمیماتی برای
ارضای نیازهای فعلیشان بگیرند ،بدون اینکه این تصمیمها با محیطزیست سازگار باشد .از این
چشمانداز ،رفتار پایدار یا زیستمحیطی با تأثیری که دارد ،به بهترین شکل تعریف میشود؛ تا
1. Sustainable Development Strategy International Group
2. Stern
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آنجا تصمیمات اتخاذ میشوند که تمایل به سودمندبودن یا محدودکردن تأثیرات بر محیطزیست
داشته باشند .به بیان میدلمیس ،1مفهوم مصرف پایدار ،به تأثیرات سبک زندگیهای با مصرف باال
بر محیطزیست و دیگر افراد ،اشاره دارد؛ اینکه چگونه این تأثیرات باید فهمیده شوند و چگونه
باید جلوی آنها را گرفت .به عبارت دیگر ،چگونه الگوهای کنونی مصرفی ما باید از لحاظ
محیطی و اجتماعی پایدارتر شود؟ اغلب سیاستگذاران مفهوم مصرف پایدار را در مطالعات
بینالمللی و ملی در سطح خانوار بررسی میکنند (میدلمیس.)6-5 :2018 ،
گارسیا-روئیز و رودریگز-لوئسما ( )223 :2010بیان میکنند که نظریۀ مصرف باید از مفهوم
بازاندیشی سود ببرد .بهعقیدۀ بوستروم و همکاران ( )2017بازاندیشی یک مفهوم مرکزی ،در
جامعهشناسی زیستمحیطی 2است؛ همانطور که در جامعهشناسی بهطورکلی نیز چنین است.
این مفهوم ،اغلب به موضوعاتی مانند مدرنیته ،حکومت ،تخصص و مصرف مربوط است.
بازاندیشی بهعنوان ابزاری برای دستیابی به گامهای برسازنده بهسوی پایداری ارائه میشود،
همانطور که تشخیصدهندۀ پیچیدگی ،عدم قطعیت ،معماها و تردید است؛ بنابراین تحلیلهای
انتقادی معنا و استفادۀ مفهومی از بازاندیشی مورد نیاز است .این یک مفهوم نظری کاربردی
برای فهم مسائل مختلف پایداری است .بازاندیشی ،ابزار مفید و مرتبطی برای جامعهشناسی
زیستمحیطی است که میتواند با دیگر رشتهها ،سیاستگذاران و متخصصان ارتباط برقرار کند.
افراسیابی و خرمپور ( )1394معتقدند بازاندیشی درمورد خود و حوزههای مختلف زندگی و
انتخاب از بین جایگزینهای مختلف ،از فرصتهایی است که جوامع مدرن در اختیار افراد قرار
داده است .فرایند جهانیشدن از طریق فناوریهای جدید اطالعاتی و ارتباطی ،تغییرات عمیقی
در زندگی بشر بهوجود آورده که همۀ ابعاد زندگی او را از نهادهای کالن اجتماعی تا خصوصی
ترین ابعاد زندگی دربرمیگیرد .در این جامعۀ جدید ،کنشهای اجتماعی و حتی هویت افراد در
اثر اطالعات جدید بهطور مداوم بازبینی میشوند.
گیدنز ( )34 :1397بیان میکند که بازاندیشی در زندگی اجتماعی مدرن بیانگر آن است که
عملکردهای اجتماعی بهطور مداوم مورد بازسنجی قرار میگیرند و درنتیجۀ دریافت اطالعات
جدید دربارۀ خودشان اصالح میشوند و ویژگیهای خود را بهطور اساسی تغییر میدهند.
1. Middlemiss
2. Environmental Sociology
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«گیدنز منتقد دیدگاههایی است که رفتار فرد را در انطباق با ساختار و سیستم میبینند .او معتقد
است انسانها نقش فعالی در شکلدادن به زندگی اجتماعی دارند .آنها صرفاً خودشان را با
هنجارها و عرف اجتماعی وفق نمیدهند ،بلکه کنش آنها حاوی دانش عملی از جهان و قابلیت
تأمل در شرایطشان و بهکارگرفتن این دانش در رفتارشان است .انسانها عامالنی مطلع ،اهل
بازاندیشی و صاحب مهارتاند .گیدنز ،هم در تحلیل کنش و کنشگران به بازاندیشی جایگاه
مهمی میدهد و هم در تحلیل کالن اجتماعی .از نظر او بازاندیشی مشخصۀ کلیدی جوامع
جدید است .درحالیکه در جوامع پیشامدرن ،غالباً سنت هدایتکنندۀ رفتار بود ،در جوامع مدرن
اعمال اجتماعی پیوسته در پرتو اطالعات جدید مورد بازبینی قرار میگیرند .البته بازاندیشی تنها
در سطح بینفردی و نهادی مطرح نیست ،بلکه تعامل و بازخورد پیوستۀ میان این دو سطح نیز
از مشخصههای مدرنیته است .دانش تخصصی که توسط نهادها ایجاد میشود ،نهتنها در اعمال
نهادی ،بلکه در رفتارهای فردی نیز بهکار گرفته میشود» (سیدمن.)193-192 :1395 ،1
بک و همکاران ( )2003در بیان تفاوتهای مدرنیتۀ اول با مدرنیتۀ بازاندیشانه ،به بحران زیست
محیطی اشاره میکنند .آنها معتقدند به ویژگیهای مدرنیتۀ بازاندیشانه باید پویاییهای سیاسی را که
توسط ادراک بحران زیستمحیطی جهانی به جنبش درآمده اضافه کرد که شامل پذیرش منابع
محدود است .پیامدهای ارتباط ابزاری با طبیعت ،تداوم تصور طبیعت بهمثابۀ ارائهدهندۀ منابع بیطرف
و نامحدود را مشکلتر میسازد .طبیعت ،دیگر فقط بهعنوان یک امر بیرونی (مفعول) که میتواند
برای اهداف یک شخص (فاعل) 2اتخاذ شود دیده نمیشود ،بلکه بهطور روزافزونی بهعنوان قسمتی
از جامعه مورد توجه قرار میگیرد .بک ( )48 :1397اشاره میکند« :مفهوم خطر دقیقاً به مفهوم
مدرنسازی بازاندیشانه وابسته است .شاید بتوان خطر را روشی نظاممند برای رویارویی با مخاطرات
و ناامنیهایی تعریف کرد که توسط خود مدرنسازی تولید و رایج شده است .خطرات 3در مقایسه
با مخاطرات 4قدیمیتر ،پیامدهاییاند که به نیروهای تهدیدگر مدرنسازی و جهانیشدن تردیدهایش
مربوط میشوند .این خطرات بهلحاظ سیاسی بازاندیشانهاند».

1. Seidman
2. Subject
2. .Risks
3. Dangers
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تالش بک درمورد جامعۀ خطر جهانی و مدرنیتۀ بازاندیشانه ،منبع کلیدی استفاده از مفهوم
بازاندیشی در جامعهشناسی زیستمحیطی است .او اشاره میکند که در مدرنیتۀ سادۀ اولیه ،حل
مسئله ،مبتنی بر دیدگاهی شناختی و ابزاری است و عدم قطعیت ،پیچیدگی و تردید ،با استفاده
از عقالنیت و فناوری برطرف میشوند .در نظریۀ مدرنیتۀ بازاندیشانه ،این دیدگاه به حل مسئله،
بهطور اجتنابناپذیری به پیامدهای ناخواسته و منفی منجر میشود .همانطور که این تأثیرات
جانبی افزایش مییابند و توسط دیدگاههای ابزاری حلنشده باقی میمانند ،یک چرخش
بازاندیشانه ظاهر میشود .بک بازاندیشی را در دو معنای مواجهه با خود 1و بازتاب 2بهکار
میبرد .در معنای اول ،جامعۀ صنعتی تأثیرات جانبی و خطرات ناخواستهای تولید میکند که
بنیانهای جامعۀ صنعتی و نهادهای اصلی آن را به چالش میکشد .در معنای دوم ،بازتاب به
اشکال و برساختهای متفاوت معرفت اشاره دارد .گیدنز بهطور متفاوتی از مفهوم بازاندیشی
استفاده میکند .به بیان او ،در مدرنیتۀ بازاندیشانه ،عملکردهای اجتماعی بهطور مداوم در اثر
اطالعات دریافتی مورد آزمون قرار میگیرند و تغییر شکل میدهند ،و ویژگیهای آنها بهطور
اساسی تغییر مییابد و جایگزین میشود .او تأکید میکند که هم افراد و هم سازمانها بهطور
مداوم درگیر بازتاب هستند (بوستروم و همکاران.)2017 ،
برخالف هابرماس که بازاندیشی را جزئی از فرایند مدرنشدن میبیند ،بک و گیدنز آن را
بهعنوان یک توسعۀ کیفی در درون مدرنیته مینگرند .نظریههای مدرنیتۀ بازاندیشانه (مانند
نظریههای بک و گیدنز) ،مانند هابرماس و پساساختارگراها ،بحران مدرنیته را نتیجۀ عقالنیت
علمی فناورانه میدانند؛ درحالیکه از نظر هابرماس ،این مشکل از نوع سلطه است که مانع بیان
دیگر جنبههای مدرنیته میشود .نظریههای مدرنیتۀ بازاندیشانه این بحران را بهعنوان نتیجۀ
تجاوز عقالنیت علمی فناورانه از محدودیتهای خویش میبینند .به عبارت دیگر ،بر پایۀ این
نظریهها ،بهرهبرداری از این عقالنیت به نقطهای رسیده است که دیگر به پیشرفت منجر
نمیشود ،بلکه مشکالت جدیدی شامل خطرات و مخاطرات تولید میکند .از این جنبه ،آنها با
پساساختارگراها همرأی هستند .پساساختارگراها تجاوزهای عقالنیت علمی فناورانه را نشانۀ
آشکارشدن پایان مدرنیته میبینند؛ درحالیکه نظریههای مدرنیتۀ بازاندیشانه آن را بهعنوان بیان
1. Self-Confrontation
2. Reflection
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توسعۀ جدید درون مدرنیته مدنظر قرار میدهند که بهسوی راههای جدید شامل یک مدرنیتۀ
جدید ،مدرنیتۀ بازاندیشانه گشوده میشود (الینگ.)103-102 :2008 ،1
مقیاس پارادایم جدید زیستمحیطی در ابتدا در سال  1978توسط دانلپ و ونلیر بهمنظور
اندازهگیری نگرش جهانی و جهتگیریهای ارزشی نسبت به محیطزیست ارائه شد ،اما پس از
انتقادات زیاد ،دانلپ و همکارانش در سال  2000نسخۀ بازبینیشدۀ این مقیاس را با پانزده گویه
طراحی کردند .آنها معتقد بودند نگرش زیستمحیطی ،بنیان کنشهای انسانی درمورد
محیطزیست و تعیینکنندۀ چگونگی این ارتباط است .دانلپ ( )337-336 :2002اظهار میدارد
مطالعات دربارۀ روابط جامعه-محیطزیست ،سنت دانشگاهیای را که برای تبیین پدیدههای
اجتماعی صرفاً بر واقعیتهای اجتماعی تکیه میکند ،نمیپذیرد و بهطور ضمنی این فرض را که
جوامع مدرن و صنعتی مشکالت زیستمحیطی ندارند ،رد میکند.
او بیان میکند که در ظهور جامعهشناسی زیستمحیطی ،مجموعهای از پیشفرضها قرار
دارند که با یکدیگر یک پارادایم یا جهانبینی را برای محیطزیست میسازند که رویکرد
انسانمحور 2گذشته را به چالش میکشد .آنها آن را در ابتدا پارادایم جدید زیستمحیطی

3

نامیدند ،اما بهخاطر ارتباطشان با بنیانهای جامعۀ انسانی ،آن را پارادایم جدید بومشناختی

4

نامگذاری کردند .پارادایم جدید زیستمحیطی حداقل جامعهشناسان را به این واقعیت حساس
میکند که مشکالت زیستمحیطی از لحاظ اجتماعی و جامعهشناختی مهم هستند .بهطور کلی،
سبب تشخیص این مطلب میشود که پویاییهای جوامع صنعتی مدرن فقط با توجه به تأثیرات
روزافزون زیستمحیطیشان و مشکالت اجتماعی ایجادشده با این تأثیرات ،درک میشوند.

روششناسی تحقیق
برای انجام پیمایش و اجرای پرسشنامه در میان بزرگساالن (هجدهساله و باالتر) شهر اصفهان ،از
روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای 5استفاده شد .بدینمنظور ،مناطق پانزدهگانۀ

1. Elling
2. Anthropocentric
3. New Environmental Paradigm
4. New Ecological Paradigm
5. Random Multi-stage Cluster Sampling
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شهرداری اصفهان براساس ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی به پنج خوشه تقسیم شدند و از هر
خوشه ،یک منطقه بهطور تصادفی انتخاب شد .در مرحلۀ بعد ،از مناطق پنجگانۀ منتخب چند
محله بهطور تصادفی و در مرحلۀ آخر ،در هر محله چند بلوک بهصورت تصادفی معین شدند.
در بلوکهای منتخب ،با مراجعه به درب منازل ،پرسشنامهای بین افراد هجدهساله و باالتر توزیع
شد .پس از حذف پرسشنامههای ناقص 981 ،پرسشنامۀ تکمیلشدۀ بزرگساالن شهر اصفهان با
نرمافزارهای  SPSSو  Amosتحلیل شدند.
برای سنجش نگرش زیستمحیطی پاسخگویان از مقیاس پارادایم جدید زیستمحیطی،
نسخۀ بازبینیشده ،استفاده شد .یکی از مهمترین پرسشنامههای طراحیشده برای ارزیابی نگرش
و جهتگیری زیستمحیطی ،مقیاس پارادایم جدید زیستمحیطی است 1که توسط دانلپ (یکی
از بنیانگذاران جامعهشناسی زیستمحیطی) و همکارانش طراحی شده است .دانلپ و
همکارانش در سال  2000نسخۀ بازبینیشدۀ این مقیاس را ارائه کردند که در این پژوهش
استفاده شد .نسخۀ جدید ،یک ابزار اندازهگیری بهبودیافته در مقایسه با نسخۀ اولیه است که
برای اندازهگیری صحیح نگرش زیستمحیطی طراحی شده است (دانلپ و همکاران.)2000 ،
این مقیاس شامل پانزده گویه به شرح زیر است:
 .1انسانها حق دارند برای رفع نیازهایشان طبیعت را دستکاری کنند؛  .2دستکاری انسانها در
طبیعت ،عواقب فاجعهآمیزی به بار خواهد آورد؛  .3انسانها بهشدت در حال سوءاستفاده از محیط
زیست هستند؛  .4گیاهان و حیوانات بهاندازۀ انسانها حق حیات دارند؛  .5کرۀ زمین مانند یک
سفینۀ فضایی است که فضا و منابع محدودی دارد؛  .6ما در حال نزدیکشدن به حداکثر جمعیتی
هستیم که کرۀ زمین قادر به برآوردهکردن نیاز آن است؛  .7تعادل طبیعت بسیار شکننده است و
بهآسانی از بین میرود؛  .8اگر امور به همین ترتیب پیش برود ،بهزودی شاهد یک فاجعۀ بزرگ
زیستمحیطی خواهیم بود؛  .9هوش و تواناییهای انسانی ما را مطمئن میکند که در آینده کرۀ
زمین را تبدیل به یک محل غیرقابلسکونت نخواهیم کرد؛  .10کرۀ زمین دارای منابع طبیعی فراوان
است اگر یاد بگیریم چگونه آنها را توسعه دهیم؛  .11انسانها درنهایت بهاندازۀ کافی دربارۀ شیوۀ
کار طبیعت خواهند آموخت تا بتوانند آن را کنترل کنند؛  .12تعادل طبیعت آنقدر قوی هست تا
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خود را با تأثیرات منفی جوامع صنعتی جدید تطبیق دهد؛  .13دربارۀ بحران زیستمحیطی که
گفته میشود با آن مواجه هستیم ،بزرگنمایی و غلو شده است؛  .14با وجود تواناییهای خاصی
که انسانها دارند ،هنوز هم انسانها (نه دیگر موجودات) موضوع اصلی قوانین مربوط به طبیعت
هستند؛  .15انسانها حق دارند به وضع قوانین برای بقیۀ طبیعت بپردازند.
گویههای  2تا  7( 8گویه) جهتگیری مثبتی درمورد محیطزیست و نگرش منفی به اعمال
مخرب انسان بر محیطزیست دارند ،اما بقیۀ گویهها ( 8گویه) نگرشی مثبت و خوشبینانه به
اعمال انسانی بر محیطزیست دارند؛ بنابراین در نمرهدهی این گویهها و برای همجهتکردن
پاسخها ،در تحلیل توسط کدگذاری مجدد ،جهت پاسخها برعکس شده است.
برای متغیر رفتار مصرفی پایدار از ده گویه استفاده شد .1 :عدم اسراف و مصرف بیرویه
()q20؛  .2عدم اتالف آب در منزل ()q21؛  .3عدم اتالف انرژی در منزل ()q22؛  .4استفاده از
وسایل دستدوم و قابلاستفاده بهجای خرید وسایل جدید ()q23؛  .5استفاده از وسایل نقلیۀ
عمومی یا دوچرخه بهجای خودروی شخصی ()q24؛  .6انجامندادن خرید بیرویه و
غیرضروری ( .7 ،)q25خرید محصوالت ارگانیک ( .8 ،)q26تفکیک زبالههای قابلبازیافت
( ،)q27آسیبنرساندن به طبیعت ()q28؛  .9استفادهنکردن از پاکتها و ظروف پالستیکی (.)q29
گویههای بسیاری ،بهویژه در مطالعات خارجی ،برای سنجش کنشهای مصرفی پایدار استفاده
شدهاند .گویههای مورد بررسی در این پژوهش ،براساس مرور ادبیات پژوهش و متناسب با
جامعۀ ایران و شهر اصفهان انتخاب شد .بسیاری از گویههای مورد استفاده در مطالعات خارجی،
مانند استفاده از خودروی برقی یا استفاده از انرژی خورشیدی و ...درمورد جامعۀ ایران رواج و
مصداق چندانی ندارند و از اینرو در مطالعۀ حاضر کنار گذاشته شدند.
شاخص  ،KMOهم برای گویههای مقیاس پارادایم جدید زیستمحیطی (به میزان )0/830
و هم برای گویههای مصرف پایدار (به میزان  )0/801در سطح  0/000معنادار است .در قسمت
یافتههای پژوهش ،بار عاملهای (گویههای) تشکیلدهندۀ مقیاس پارادایم جدید زیستمحیطی و
مصرف پایدار با نرمافزار ایموس محاسبه شد .بار عاملی همۀ این گویهها در سطح 0/000
معنادار و میزان آنها نیز باال و قابلقبول است .همۀ این موارد بیانکنندۀ روایی 1مقیاسهای
1. Validity
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استفادهشده در پژوهش است .برای بررسی پایایی 1دادهها ،از ضریب آلفای کرونباخ 2استفاده
شد .جدول  1پایایی این متغیرها را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ نشان میدهد .پایایی
هردو متغیر اصلی مورد بررسی پژوهش ،باالی  0/7و نزدیک  0/8بود که نشاندهندۀ همبستگی
قابلقبول و نزدیک به خوب میان گویهها است (حبیبپور گتابی و صفری شالی.)366 :1391 ،
همچنین این موضوع ،اعتبار مقیاس پارادایم جدید زیستمحیطی (و گویههای متغیر مصرف
پایدار) در میان بزرگساالن شهر اصفهان را نشان میدهد.
جدول  .1پایایی مقیاسهای پژوهش
متغیر

تعداد گویهها

آلفای کرونباخ

نگرش زیستمحیطی (پارادایم جدید محیطی)

15

0/795

کنشهای مصرفی پایدار

10

0/780

یافتههای توصیفی
در جامعۀ آماری این پژوهش 48/7 ،درصد پاسخگویان مرد و  51/3آنها زن بودند 83/8 .درصد
از پاسخگویان را افراد شاغل و  16/2درصد را افراد بیکار تشکیل دادند 35/1 .درصد مجرد
بودند و  64/9درصد حداقل یکبار ازدواج کرده بودند 87/4 .درصد پاسخگویان در شهر و
 12/6درصد در روستا متولد شدهاند 58/4 .درصد تحصیالت دانشگاهی و  41/6درصد
تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم داشتند 51/1 .درصد در خانۀ ویالیی و  48/9درصد در آپارتمان
زندگی میکردند 57/0 .درصد مالک و  43/0مستأجر بودند .میانگین سن پاسخگویان36/41 ،
سال بوده است .بیشترین فراوانی ( 30/2درصد) به گروه سنی  35-26سال و کمترین فراوانی
( 1/9درصد) به گروه سنی  66سال و باالتر اختصاص دارد .پاسخگویانی که درآمد آنها بین 5
تا  6میلیون تومان بود ،باالترین فراوانی ( 31/3درصد) را داشتند .سهم کسانی که  10-9میلیون
تومان درآمد داشتند 1/3 ،درصد بود.

یافتههای استنباطی
1. Reliability
2. Cronbach’s Alpha
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جدول  2نشاندهندۀ همبستگی متغیرهای نگرش زیستمحیطی ،سن و درآمد با مصرف پایدار
است .نگرش زیستمحیطی رابطۀ معنادار و مثبتی با مصرف پایدار دارد و هرچه افراد نگرش
زیستمحیطی مناسبتری دارند ،کنشهای مصرفی (از لحاظ زیستمحیطی) پایدارتری انجام
میدهند .متغیرهای سن و درآمد رابطۀ معناداری با مصرف پایدار نداشتهاند.
جدول  .2همبستگی متغیرهای نگرش زیستمحیطی ،سن و درآمد با مصرف پایدار
متغیر

میزان همبستگی

سطح معناداری

نگرش زیستمحیطی

0/295

0/01

سن

0/046

0/153

درآمد

0/059

0/067

جدول  3نشاندهندۀ تفاوت میانگین مصرف پایدار برحسب متغیرهای جنسیت ،تحصیالت،
وضعیت تأهل ،وضعیت اشتغال ،محل تولد ،وضعیت مالکیت مسکن و نوع مسکن است .یافتهها
نشان داد میانگین نمرۀ مصرف پایدار زنان بیشتر از مردان است و این تفاوت معنادار است .نتایج
بیانگر آن است که میانگین نمرۀ مصرف پایدار افرادی که تحصیالت عالی دارند ،بیش از افرادی
است که تحصیالت آنها دیپلم و کمتر است .همچنین افرادی که مالک مسکن هستند ،در مقایسه
با مستأجران ،کنشهای مصرفی پایدارتری دارند .تفاوت میانگین نمرۀ مصرف پایدار پاسخگویان
برحسب متغیرهای وضعیت تأهل ،محل تولد ،نوع مسکن و وضعیت اشتغال معنادار نیست.
جدول  .3تفاوت میانگین مصرف پایدار برحسب برخی از متغیرهای مستقل
متغیر
جنسیت
تحصیالت
وضعیت تأهل
محل تولد

میانگین

انحراف معیار

مرد

32/916

6/552

زن

34/205

6/470

دیپلم و پایینتر

32/978

7/131

تحصیالت دانشگاهی

34/003

6/052

مجرد

33/750

7/757

حداقل یک بار ازدواجکرده

33/483

6/927

شهر

33/616

6/584

روستا

33/306

6/234

مقدار

t

سطح معناداری

3/098

0/002

2/362

0/018

0/643

0/520

0/493

0/622
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نوع مسکن
وضعیت مالکیت مسکن
وضعیت اشتغال

خانه ویالیی

33/799

6/570

آپارتمان

33/346

6/505

مالک

34/163

6/302

استیجاری/رهن

32/801

6/770

بیکار

33/365

6/767

شاغل

33/619

6/497
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1/084

0/279

3/245

0/001

0/447

0/655

با استفاده از رگرسیون خطی گامبهگام 1چندمتغیره ،تأثیر متغیرهای مورد بررسی پژوهش بر
متغیر کنش مصرفی پایدار برآورد شد .جدول  4ارائهدهندۀ نتایج مدل رگرسیونی خطی چندمتغیره
بر متغیر مصرف پایدار است .از میان متغیرهای مستقل ،تنها متغیرهای نگرش زیستمحیطی،
وضعیت مالکیت مسکن ،جنسیت و تحصیالت بر متغیر مصرف پایدار مؤثر بودهاند و در مدل
رگرسیونی باقی مانده و بررسی شدهاند .آزمون  tنیز برای این متغیرها معنادار و تأییدکنندۀ
معناداری ضریب رگرسیونی آنها است .این مدل نیز با آزمون  Fبه میزان  28/689در سطح 0/000
معنادار بوده است .میزان تبیین واریانس یا ضریب تعیین مدل  0/105است .مقدار تبیین واریانس
تعدیلشدۀ مدل نیز برابر با  0/102است که نشان میدهد متغیرهای مستقل درمجموع  10/2درصد
از تغییرات متغیر مصرف پایدار را تبیین میکنند .نگرش زیستمحیطی با ضریب رگرسیونی به
مقدار  ،0/285بیشترین تأثیر را بر میزان مصرف پایدار دارد و پس از آن بهترتیب ،متغیرهای
وضعیت مالکیت مسکن (با ضریب رگرسیونی  ،)-0/085جنسیت (با ضریب رگرسیونی  )0/078و
تحصیالت (با ضریب رگرسیونی  )0/060بیشترین تأثیر را بر مصرف پایدار دارند .یافتهها نشان
میدهد با بهبود نگرش زیستمحیطی ،میزان مصرف پایدار افزایش مییابد و هرچه افراد از لحاظ
زیستمحیطی نگرشهای بهتری دارند ،کنشهای مصرفی پایدارتری انجام میدهند .میزان مصرف
پایدار در بین زنان بیشتر از مردان است .میزان مصرف پایدار در بین افرادی که تحصیالت
دانشگاهی دارند ،بیشتر از افرادی است که تحصیالت دیپلم و پایینتر دارند .ضریب رگرسیونی
متغیر وضعیت تصرف مسکن منفی و بیانگر آن است که میزان مصرف پایدار در میان افرادی که
مستأجر هستند ،کمتر از افرادی است که منزل شخصی دارند.

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

ضریب رگرسیونی استاندارد

T

معناداری

نگرش زیستمحیطی

0/285

9/402

0/000

جنسیت (زن)

0/078

2/560

0/011

تحصیالت (دانشگاهی)

0/060

1/975

0/049

وضعیت تصرف مسکن (استیجاری/رهن)

-0/085

-2/811

0/005

ضریب تعیین

0/105

ضریب تعیین تعدیلشده

0/102

با استفاده از مدلسازی در نرمافزار ایموس ،بار عاملی گویههای تشکیلدهندۀ متغیرهای نگرش
زیستمحیطی و مصرف پایدار و همچنین میزان تأثیر (وزن رگرسیونی) متغیر نگرش
زیستمحیطی بر مصرف پایدار برآورد شد .شکل  1ارائهدهندۀ این تأثیرات است .میزان تأثیر متغیر
نگرش زیستمحیطی بر متغیر مصرف پایدار 0/35 ،بهدست آمد و در سطح  0/000معنادار است.
همۀ این بارهای عاملی گویههای تشکیلدهندۀ این دو متغیر در سطح  0/000معنادار هستند.
معناداری بارهای عاملی دو متغیر ،بیانگر اعتبار مقیاسهای این دو متغیر در بررسی نگرشهای
زیستمحیطی و مصرف پایدار در شهر اصفهان است .شاخصهای برازش برای این مدل در
نرمافزار ایموس چنین برآورد شده است GFI =0/817 ،RMSEA =0/08 :و .AGFI =0/783

شکل  .1تأثیر متغیر نگرش زیستمحیطی بر متغیر مصرف پایدار و بار عاملی گویههای
تشکیلدهندۀ متغیرهای نگرش زیستمحیطی و مصرف پایدار
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از میان گویههای تشکیلدهندۀ مقیاس نگرش زیستمحیطی (پارادایم جدید زیستمحیطی)،
بهترتیب گویههای  14 ،13 ،15 ،10 ،5 ،1 ،12 ،9 ،2 ،6 ،7 ،4 ،3 ،8و  11بیشترین بار عاملی را در
تشکیل متغیر نگرش زیستمحیطی داشتند .بر این اساس گویۀ  8بیانگر باور افراد به این موضوع
است که روند کنونی زندگی و کنشهای انسان ،بهسمت نابودی محیطزیست پیش میرود و با
ادامۀ این وضع ،در آینده مشکالت زیستمحیطی شدت خواهد یافت .گویۀ  3نشاندهندۀ
سوءاستفادۀ انسان از محیطزیست و نقش او در نابودی آن است .گویۀ  4نیز بیانگر اهمیت ذاتی
دیگر موجودات برای افراد است؛ اینکه تنها این انسانها و برطرفکردن نیازهایشان نیست که
اهمیت دارد و دیگر موجودات و حیات آنها نیز باید به همان میزان مورد احترام باشند .تمامی این
موارد نشان از اهمیت نگرش انسان به محیطزیست در کنشهای زیستمحیطی او دارد و
نشاندهندۀ تأثیر منفی و مخرب رویکرد انسانمحور به محیطزیست است.
از میان گویههای تشکیلدهندۀ متغیر مصرف پایدار بهترتیب ،عدم اتالف آب در منزل
( ،)q21استفاده از وسایل نقلیۀ عمومی یا دوچرخه بهجای خودروی شخصی (،)q24
اسرافنکردن و مصرف بیرویه ( ،)q20عدم اتالف انرژی در منزل ( ،)q22استفاده از وسایل
دستدوم و قابلاستفاده بهجای خرید وسایل جدید ( ،)q23آسیبنرساندن به طبیعت (،)q28
عدم خرید بیرویه و غیرضروری ( ،)q25استفادهنکردن از پاکتها و ظروف پالستیکی (،)q29
تفکیک زبالههای قابل بازیافت ( )q27و خرید محصوالت ارگانیک ( ،)q26بیشترین بار عاملی را
در ایجاد متغیر مصرف پایدار داشتهاند .تأثیر ضعیف متغیرهایی نظیر خرید محصوالت ارگانیک،
تفکیک زبالههای قابلبازیافت و استفادهنکردن از پاکتها و ظروف پالستیکی میتواند از عواملی
نظیر مهیانبودن بستر و امکانات الزم برای این انجام این کنشها برای افراد در زمینۀ مورد
بررسی و همچنین نداشتن آگاهی کافی آنان متأثر باشد.

بحث و نتیجهگیری
مشکالت زیستمحیطی از مهمترین مسائل زندگی انسان مدرن است .در کنار پیامدهای ناشی از
تولیدات صنعتی ،مصرفگرایی نیز از دالیل اصلی ایجاد و تشدید این مشکالت است .نگرش
افراد به محیطزیست و رابطۀ انسان با محیطزیست ،بنیان کنشهای وی در مقابل محیطزیست از
جمله کنشهای مصرفی است .تا وقتی که افراد در نگرششان به محیطزیست بازاندیشی نکنند و
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برای محیطزیست ارزش ذاتی قائل نشوند ،کنشهای مصرفی آنان تغییری نخواهد یافت .در
پژوهش حاضر ،رابطۀ نگرش زیستمحیطی بزرگساالن شهر اصفهان و کنشهای مصرفی پایدار
آنان بررسی شد .برای ارزیابی نگرش زیستمحیطی ،از مقیاس پارادایم جدید زیستمحیطی و
برای ارزیابی کنشهای مصرفی پایدار ،از ده گویه استفاده شد .نتایج نشاندهندۀ اعتبار مقیاس
پارادایم جدید زیستمحیطی ،در ارزیابی نگرش زیستمحیطی در شهر اصفهان است .میزان
تأثیرگذاری نگرش زیستمحیطی بر مصرف پایدار نشان داد از نگرش زیستمحیطی افراد
میتوان برای تبیین و پیشبینی کنش مصرفی پایدار افراد استفاده کرد .هرچه افراد نگرش بهتری
به محیطزیست داشته باشند و هرچه از رویکردهای انسانمحور نسبت به ارتباط انسان با
محیطزیست دورتر باشند و برای محیطزیست اهمیت ذاتی قائل باشند ،کنشهای مصرفی
پایدارتر و از لحاظ زیستمحیطی مناسبتری از خود بروز میدهند .متغیر جنسیت بر مصرف
پایدار مؤثر است و زنان کنشهای مصرفی پایدارتری از مردان از خود بروز میدهند .این نتیجه
با یافتههای برخی از پژوهشها (موحد و همکاران1389 ،؛ مختاری ملکآبادی و همکاران،
1393؛ صالحی و همکاران )1395 ،سازگار است .متغیر تحصیالت نیز بر مصرف پایدار مؤثر
است و افراد دارای تحصیالت دانشگاهی ،کنشهای مصرفی پایدارتری دارند .همچنین وضعیت
مالکیت مسکن افراد بر مصرف پایدار تأثیر دارد و افرادی که صاحب خانه هستند ،در مقایسه با
مستأجران کنشهای مصرفی پایدارتری دارند .متغیرهای سن ،درآمد ،وضعیت اشتغال ،وضعیت
تأهل ،محل تولد و نوع مسکن ،با مصرف پایدار رابطۀ معنادار ندارند.
عدم اتالف آب در منزل و استفاده از وسایل نقلیۀ عمومی یا دوچرخه بهجای خودروی
شخصی ،گویههایی هستند که بیشترین بار عاملی را در تشکیل مقیاس مصرف پایدار داشتهاند
که نشاندهندۀ اهمیت کمبود آب و آلودگی هوا برای بزرگساالن شهر اصفهان است .این دو
مشکل از مهمترین مشکالت زیستمحیطی کنونی شهر اصفهان هستند و برخی پژوهشهای
پیشین (عزتیان و هاشمینسب1392 ،؛ حقیقتیان )1393 ،نیز این مطلب را تأیید کردهاند.
ضعیفترین تأثیر را بهترتیب گویههای خرید محصوالت ارگانیک ،تفکیک زبالههای
قابلبازیافت ،و استفادهنکردن از پاکتها و ظروف پالستیکی داشتهاند .محصوالت ارگانیک در
شهر اصفهان و در ایران بهطورکلی ،به میزان کافی در دسترس مصرفکنندگان نیستند و این
میتواند یکی از دالیل این موضوع باشد .نبود جایگزینهای کافی برای ظروف و پاکتهای
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پالستیکی نیز از دالیل تأثیر کم این گویه بر کنش مصرفی پایدار بزرگساالن شهر اصفهان است.
درمورد تفکیک زبالههای قابلبازیافت نیز آگاهی و زمینۀ مناسبی برای کنش وجود ندارد.
بسیاری از کشورهای غربی در این موارد سرمایهگذاری خوبی انجام دادهاند و بسترهای مناسبی
برای کنشهای مصرفی پایدار فراهم کردهاند .تأثیر کنشهای مصرفی افراد بر محیطزیست و
ارتباط میان نگرش زیستمحیطی و مصرف پایدار ،بیانگر نیاز به پژوهشهای بیشتر در این زمینه
در سطوح ملی ،منطقهای و شهری است .همچنین باید افراد جامعه را از مشکالت زیستمحیطی
و تأثیر کنشهای (مصرفی) آنان بر این مشکالت ،بهویژه از طریق رسانههای جمعی ،آگاه کرد و
آنها را به انجام کنشهای مصرفی پایدارتر ترغیب کرد .سرمایهگذاری و سیاستگذاریهای کالن
نیز باید بهمنظور ایجاد بسترهای مناسب برای مصرف پایدار ،بهویژه متناسب با ویژگیها و
مشکالت زیستمحیطی هر شهر و منطقه صورت گیرد.
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