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 چکیده

-هاي مهم توسعه پایدار محسوب میمصرف مسئوالنه و پایدار یکی از جنبه
شود که به دستیابی رشد اقتصادي بلند مدت سازگار با نیازهاي محیطزیستی 

-و اجتماعی بستگی دارد. در واقع تعاریف اخیر از پایداري در قالب اصول سه
(محیط زیست، اجتماع و اقتصاد)، نشان از تنیدگی عوامل اقتصادي،  گانه

هاي بالفصل اجتماعی و محیطزیستی دارد. در این بین، یکی از تعیین کننده
تواند در نظر گرفته مصرف مسئوالنه و پایدار سواد محیطزیستی افراد می

مصرف  شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین سواد محیطزیستی و
مسئوالنه و پایدار انجام یافته است. جامعه آماري پژوهش حاضر شهروندان 

باشند که با استفاده از نفر می 516ساله ارومیه و نمونه آماري آن  64-15
اند. نتایج اي، مورد بررسی قرار گرفتهگیري خوشهروش پیمایش و نمونه

اد آن با مصرف دهد که بین متغیرهاي سواد محیطزیستی و ابعنشان می
نتایج رگرسیون  داري وجود دارد. همچنین،مسئوالنه، رابطه مثبت و معنی

درصد از واریانس مصرف مسئوالنه و پایدار توسط  26دهد چندگانه نشان می
نگرش محیطزیستی و رفتار محیطزیستی (از ابعاد سواد محیطزیستی) تبیین 

 شده است.

ایدار، سواد محیطزیستی، مصرف مسئوالنه و پکلیدي: هاي هواژ
 .ايشهروندان ارومیه

Abstract 
Responsible-sustainable consumption is one of the 
important aspects of sustainable development which 
depends on achieving long-term economic growth 
consistent with environmental and social needs. In 
fact, recent definitions of sustainability on the basis 
of the “triple bottom line” concept (environment, 
society and economic), represents the interrelation 
of economic, social and environmental factors. 
Environmental  literacy can be considered as one of 
the immediate determinants of responsible-
sustainable consumption. Present study aims to 
investigate the relationship between  Environmental 
literacy and responsible-sustainable consumption. 
The population of this study is 15-64 year-old 
citizens of Urmia and the statistic sample is 516 
persons, examined using the survey method and 
cluster sampling. The results show that there is a 
significant positive relationship between Environ-
mental literacy and its aspects with responsible- 
sustainable consumption. Also, multiple regression 
results show that 26% of the variance in 
responsible-sustainable consumption are determined 
by environmental attitudes and behaviors (the 
aspects of  Environmental literacy).   

Keywords: Responsible-Sustainable Consumption, 
Eco-literacy, Urmia citizens. 
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 مقدمه 
-نسلسال گذشته، جمعیت جهان در مقایسه با همه  50در طول 

هاي قبلی، کاالها و خدمات بیشتري مصرف کرده است. هرچند، 
فرایند افزایشی مصرف در طول این دوره، رشد اقتصادي و بهبود 
کیفیت زندگی را براي بسیاري به ارمغان آورده است اما این الگوي 

برداري و استخراج منابع مصرف موجب افزایش تقاضا براي بهره
ه و متعاقب آن موجب تحمیل فشار طبیعی براي تولید کاال شد

زیادي به محیط زیست و در نهایت تخریب محیط زیست شده 
است؛ به عبارتی می توان گفت که سبک زندگی مصرفی امروزي 
به همراه سازمان نامناسب تولید و مصرف، موجب تحلیل رفتن 
منابع طبیعی، تخصیص منابع به صورت نابرابر، تخریب محیط 

ئل اجتماعی مانند فقر و دور شدن جوامع از زیست و تشدید مسا
 .)Hendarti, 2012: 1(پایدار شده است  مسیر توسعه

در سطح دنیا،  محیطزیستیتر شدن مشکالت با جدي    
ها به وجود زندگی انسان االت و ابهامات زیادي در مورد نحوهؤس

ها به این آمده است. همزمان با مطرح شدن این ابهامات، انسان
اند که به یک استراتژي جدید جهت برخورد با اهی رسیدهآگ

 ,Sachs(گرایی نیاز دارند و مصرف محیطزیستی هايچالش

توسط  1980این استراتژي براي اولین بار در سال  .)4 :2015
مطرح  2تحت عنوان پایداري ۱المللی حفاظت از طبیعتاتحادیه بین

 زیست و توسعه کمیسیون جهانی محیط 1987شد. بعدها در سال 
ها بدون ، توسعه پایدار را تأمین نیازهاي فعلی انسان۳سازمان ملل

دي در تأمین نیازهایشان هاي بعبه خطر انداختن توانایی نسل
مصرف پایدار براي مصرف .  (WCED4,1987: 45)تعریف کرد

کند تا از کاالها و خدمات به کنندگان این فرصت را فراهم می
آمدتر در جهت تأمین بهینه نیازهایشان استفاده صورت موثرتر و کار

، اجتماعی و اقتصادي محیطزیستیکنند تا از این طریق اثرات منفی 
 )20055UNEP ,(ناشی از مصرف کاالها را به حداقل برسانند 

البته باید توجه کرد که منظور از مصرف پایدار لزوماً مصرف کمتر 
ثرتر از ؤکارآمدتر و م نیست، بلکه منظور از مصرف پایدار، مصرف

کاالها و خدمات است. در واقع، مصرف پایدار به عنوان اولویت 

1. International Union for the Conservation of Nature 
2. Sustainability
3. United Nations World Commission on Environment 
      and Development 
4. World Commission on Environment and
    Development 
5. United Nations Environment Programme

جهانی جهت جلوگیري از تخریب محیط زیست، مانند یک فرمول 
جادویی براي هدایت تغییرات اجتماعی در جهتی مطلوب، عمل 

 .)Balderjahn & et al,.2013: 181کند (می
کنندگان در زمینه آثار مصرف آموزش ناکافی و آگاهی پایین     

و  محیطزیستیهاي واقعی مصرف، ناآگاهی از هزینه محیطزیستی
اجتماعی در قیمت نهایی محصوالت و خدمات، ریشه دوانیدن 
تفکرات و رفتارهاي ناپایدار در بین مصرف کنندگان و عدم وجود 

توانند از محصوالت و خدمات سازگار با محیط زیست همگی می
 )Tillard, 2000(.شوندی مصرف پایدار محسوب میموانع اصل

پایداري  ٦يگانههمانطور که الکینگتون در رویکرد اصول سه 
مطرح کرده است، پایداري از سه بعد اصلی؛ پایداري کیفیت 

تشکیل شده  9، و توسعه اقتصادي8، عدالت اجتماعی7محیطزیستی
ه بعد مطرح است. این بدان معناست که براي رسیدن به پایداري، س

شده باید در یک مسیر و در امتداد همدیگر باشند 
)Elkington,1997: 397( . در مسیر توسعه پایدار از مصرف

رود که مصرف پایدار داشته باشند و مسیر را کنندگان انتظار می
براي توسعه پایدار هموار کنند. این اعتقاد که مصرف کنندگان با 

توانند راه را ها میزمینه در همه سبک زندگی و رفتارهایشان تغییر
براي توسعه پایدار هموار سازند، یک موقعیت ویژه و محوري را 

-کنندگان به عنوان عوامل تغییر اجتماعی در نظر میبراي مصرف
تأثیرات  .)Balderjahn & et al,.2013: 181(گیرد 

یک جمعیت و افراد آن مانند هر تجربه بشري دیگر،  محیطزیستی
ند از ابعاد مختلف، تحت تأثیر بسیاري از عوامل در سطح خرد توامی

و کالن باشد. حرکت کردن در مسیر مصرف پایدار مستلزم 
کنندگان بوده و هاي تولیدي و مصرفهمکاري متقابل شرکت

رسیدن  هايشرط ترین پیشمهم از هایی دارد. شاید یکیشرطپیش
بین در 10محیطی یستز سواد و ایجاد آگاهی این مصرف پایدار، به

 نقاط، در اغلب شهرها ساکنان از باشد چرا که بسیاري شهروندان

 دهند، می قرار استفاده مورد که کاالهایی تولید فرایندهاي از جدا
 زیست فرایندهاي و الگوها شناخت معنی به محیطی سواد زیست

طبیعت کارکرد فهم چگونگی براي زیرا است

6. Triple bottom line
7. Environmental quality
8. Social justice
9. Economic prosperity
10. Eco-literacy
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 چرخه زیست طبیعت، در انسانی اجتماعات نقش حیات، حفظ در

 امري اکولوژي، سوي به بیولوژي از حرکت حیات، حفظ و محیطی

نتایج مطالعات و تحقیقات انجام  .)Capra, 2008است ( ضروري
بین سواد دهد که نشان میاز کشور نیز  خارجداخل و گرفته در 

-و حفظ محیط زیست و مصرف پایدار رابطه معنی محیطزیستی
 ,Dubeya & et al,. 2016( اردداري وجود د

Balderjahn & et al,. 2013, Ferdowsi & et al,. 
2007, Yazdkhasty & et al., 2013(. 

 1شهرنشینی انداز جهانیبرطبق اطالعات چشم     
),20142PDUN( درصد جمعیت ایران در سال  20 فقط

شهرنشین بودند؛ اما شهرنشینی در ایران در طول حدود  1330
) رشد سریعی داشته و میزان 1390تا سال  ( ال س  60

 )SCI3,2011( درصد رسیده است 71شهرنشینی به بیش از 
هاي چشم انداز جهانی شهرنشینی و بر اساس پیش بینی

درصد خواهد رسید. با  83به  2050)، این عدد در سال 2015(
یست شهري هم افزایش افزایش جمعیت شهرنشین، اهمیت محیط ز

زیرا شهرنشینی فزاینده و تراکم جمعیت شهري، مصرف  ند؛کپیدا می
دهد و این باعث تخریب و از افزایش می گرا راو سبک زندگی مصرف

 شودمی چه بیشتر منابع محیطزیستی بین رفتن هر
)Banifatemeh & Hosseinnezhad, 2012: 54(.  
ت که بیشتر اس آمارهاي موجود در کشور بیانگر این     

اند و در گرا تبدیل شدههاي مصرفن ایرانی به انسانشهروندا
مصرف برخی از اقالم مانند پوشاك، خوراك و مواد تجملی و 
 آرایشی بعد از کشورهاي پرجمعیت مانند چین و هند در رده

 .4اندسوم قرار گرفته
رویه در کشور، هر چند مطالعات گرایی بیمتعاقب این مصرف     

گرایی در رابطه با شهروندان مصرفعلمی در مورد مصرف و 
اي انجام نگرفته است (دست کم تا جایی که نگارندگان ارومیه

امکان جستجوي منابع علمی موجود را داشتند)؛ با این حال آمارها 
دهد که سرانه تولید زباله هر شهروند نشان می 1394براي سال 

گرم  300پا، که این رقم براي ارو گرم است در حالی 750اي، ارومیه
است. به عبارت دیگر، میزان تولید زباله در شهر ارومیه دو برابر 

-استاندارهاي جهانی است و این امر در درازمدت صدمات جبران

1. World Urbanization Prospects
2. Population Division of the United Nations
3. Statistical Center of Iran
4. http://shafaf.ir/fa/news/303684/

-ناپذیري به محیط زیست شهر ارومیه و شهرهاي اطراف، وارد می
با توجه به مطالب مطرح شده، پژوهش حاضر به دنبال این  .5کند

زان مصرف مسئوالنه و پایدار را در بین شهروندان است که اوالً می
بر آن را  محیطزیستیاي برآورد کرده و همچنین تأثیر سواد ارومیه

 مورد بررسی قرار دهد.
 به طور و ( امکانات خدمات، آن متعاقب و جمعیت تمرکز     

 تعادل معموال که بزرگ، شهري هايمحیط در) مصرف خالصه
 زند،می هم بر را آن ساکن معیتج و شهري زیست محیط بین

. دارد پایدار توسعه از شهرها شدن دور یا و نزدیک در بزرگی سهم
 بزرگ استانی مراکز از یکی عنوان به ارومیه شهر خاص شرایط
 نیز و طبیعی رشد از ناشی جمعیت افزایش: مانند کشور غربشمال
 رد عمده طبیعی هايمحدودیت اطراف؛ شهرهاي از مهاجرین جذب
 هاينمونه برخی داشتن مسکون؛ جمعیت نیاز مورد منابع تأمین
 و ارومیه دریاچه شدن خشک مانند محیطزیستی مخاطرات عینی

 شهر در جمعیت به نسبت نقلیه وسایل میزان بیشترین بودن دارا
 این ،)Habibi & et al,. 2012: 11( تهران شهر از بعد ارومیه
 پایدار و مسئوالنه مصرف عهمطال براي مناسبی مورد به را شهر

مصرف مسئوالنه و  میزان تا شده سعی ادامه در .است کرده تبدیل
 محیطزیستیمتغیر سواد  ارتباط همچنین و برآورد شهر این پایدار در

 قرار مطالعه و بررسی مورد مصرف مسئوالنه و پایدار و ابعاد آن بر
 .گیرد

ل بررسی است: در بعد در دنیاي مدرن واژه مصرف از دو بعد قاب     
هاست که در اول، مصرف به معناي تأمین نیازهاي ضروري انسان

شود؛ اما قلمداد می 6این حالت، این نوع از مصرف، طبیعی و مشروع
در بعد دوم، مصرف، بیشتر در رابطه با خریدن کاالهاي لوکس و 

شود که جهت تأمین امیال مصرف غیرضروري تعریف می
-شان دادن پرستیژ اجتماعی کاربرد داشته و نتیجهمتظاهرانه براي ن

اي جز تخریب محیط زیست ندارد. امروزه در حالت کلی، از بعد 
شود. ولی مصرف از گرایی نام برده میاخیر، تحت عنوان مصرف

توان در راستاي مصرف مسئوالنه و پایدار تعریف نوع بعد اول را می
ل اساسی زمینه یکی از عوام )Godazgar, 2007: 309(کرد 

-مصرف محیطزیستیتوان افزایش آگاهی ساز مصرف پایدار، را می
گذار بر نوع مصرف شهروندان، کنندگان، به عنوان یک متغیر تأثیر

در نظر گرفت. در ادامه به طور اجمالی به بحث از ارتباط بین سواد 

5.http://www.farsnews.com/printable.php?nn=1394102
0000012 
6. natural and legitimate
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 و مصرف مسئوالنه و پایدار پرداخته شده است. محیطزیستی
اي از معتقد است که سیاره زمین مجموعه )2013( ۱سالونن     

هاي منفک از همدیگر نیستند بلکه در درون این سیستم پدیده
چیز باهم در ارتباط است. اقتصاد کامال به اجتماع و محیط همه

زیست وابسته است و برعکس. به اعتقاد سالونن، مصرف کنندگان 
مات و کاالهاي به عنوان نمایندگان جامعه، حق استفاده از خد

تولیدي (اقتصاد) و حق زندگی کردن در یک محیط سالم (محیط 
زیست) را دارا هستند، در مقابل آنها مسئول حفاظت از محیط 

). در مصرف مسئوالنه، مصرف 1زیست خودشان نیز هستند (شکل 
هاي خودشان در زمینه خرید یا مصرف کنندگان از علت انتخاب
قیده سالونن، در مصرف مسئوالنه، افراد به کاالها آگاهی دارند. به ع

، اجتماعی و اقتصادي کاالها توجه محیطزیستیاثرات بلند مدت 
گیري و عالقه نشان دادن به اثرات بلند کنند. این نوع جهتمی

کاالها از سوي مصرف کنندگان یکی از علل اصلی  مدت مصرف
لونن با شود. بر طبق نظر سارسیدن به توسعه پایدار محسوب می

توجه به اینکه در این مصرف، مصرف کنندگان به صورت هدفمند 
هاي تولیدي هم از طریق خرند، حتی شرکتیک کاال را می

ضمانت دادن کاالهایشان در مسیر کاهش تخریب محیط زیست و 
، اجتماعی و اقتصادي گام بر محیطزیستیافزایش مسئولیت پذیري 

 .)Salonen, 2013: 2051-2052(دارند می

 )2013مصرف مسئوالنه و پایدار (سالونن:  .1شکل
مصرف پایدار را به عنوان مصرف  )2011(شت و همکاران      

دهنده تالقی آگاهی تعریف کردند. این نوع از مصرف نشان 2آگاهانه
و رفتار آگاهانه در مصرف کاالها و خدمات (بخوانید: طبیعت) است. 

منعکس کننده حس آگاهانه مراقبت  آنها معتقدند این نوع از مصرف،
کنندگان است. در از خود، جامعه و محیط زیست از سوي مصرف

مصرف آگاهانه در حوزه محیط زیست، موضوعاتی مانند حفاظت از 
محیط زیست و مصرف بهینه از منابع طبیعی در بعد اجتماعی، 
موضوعاتی مانند حمایت از منافع عمومی و قدردانی کردن از 

1. Salonen
2. Mindful consumption

ي اجتماعی؛ و در بعد فردي، مفاهیمی مانند شادي، رضایت هاشبکه
شوند از زندگی و ایجاد تعادل در زندگی کاري فرد، مطرح می

)Sheth & et al,. 2011: 22(. 
گانه بر اساس مفهوم اصول سه )2013(بولدرجان و همکاران    

پایداري، مفهوم آگاهی براي مصرف پایدار را در جهت تقویت ابعاد 
کنند. از ، اجتماعی و اقتصادي کیفیت زندگی مطرح مییستیمحیطز

 محیطزیستیهاي غالباً از طریق دغدغه محیطزیستیمنظر آنها بعد 
هایی مانند بازیافت پسماندها، بسته بندي مواد مصرفی، (دغدغه

محدودیت منابع و انرژي و تولیدات محلی) به مصرف پایدار مرتبط 
یدار ، عموماً به رفتارهایی مثل شود. بعد اجتماعی مصرف پامی

کمک رساندن به دیگران و انجام دادن کارهایی که داراي منافع 
عمومی است، اشاره دارد. به عبارت دیگر حرکت به سمت مصرف 

شود مسئوالنه اجتماعی بر پایه داشتن آگاهی انجام می
)Balderjahn & et al,. 2013: 183(.  این بدان معنی است

اجتماعی، بر  اي مصرف در مسیر رفتار مسئوالنهیزه برکه داشتن انگ
آگاهی از انجام دادن کارهاي خوب، در قبال دیگران استوار است. 
یکی از اصول اساسی در مصرف مسئوالنه اجتماعی، به حداقل 
رساندن اثرات منفی ناشی از مصرف و به حداکثر رساندن اثرات 

 Mohr & et( باشدمیمفید ناشی از فعالیتهاي انسانی در جامعه 

al, 2001: 47(  . ،همچنین در رابطه با بعد اقتصادي مصرف پایدار
و شت و همکاران )p183:2013(بولدرجان و همکاران 

)2011:p24(  معتقدند که این بعد به حس آگاهانه مراقبت از
اقتصاد (فردي و خانوار) در بلند مدت، بهبود رفاه اقتصادي و بهبود 

سواد  شود.کنندگان مربوط میندگی مصرفاستانداردهاي ز
 3، توسط چارلز روث1969براي اولین بار در سال  محیطزیستی

ها، شیوه را در بر گیرنده محیطزیستیمطرح شد. روث، سواد 
داند که ریشه در آشنایی با محیط زیست ها و احساساتی میفعالیت

 و شناخت دقیق نسبت به آن دارد. طبق دیدگاه روث، سواد
شود و یک بر اساس یک پارادایم اکولوژیک ایجاد می محیطزیستی

پتانسیل یا توانایی است که به درك و تفسیر سالمت نسبی 
و همچنین انجام اقدامات مناسب براي  محیطزیستیهاي سیستم

ها کمک ها، از سوي انسانحفظ و ترمیم و یا بهبود این سیستم
ي قوي براي درك و ابزار محیطزیستیکند. همچنین سواد می

هاست از سوي انسان محیطزیستیتفسیر سالمت 
)Roth,1992:7-17( . 

3. Charles Roth

محیط 
 زیست

 جامعه

 اقتصاد
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کاپرا نخسین گام در تالش براي ساختن جوامع پایدار را کسب      
داند. کاپرا معتقد است شرط بقاي آینده می 1محیطزیستیسواد 

، توانایی فهم اصول اساسی شناخت محیطزیستیبشریت، سواد 
زندگی کردن بر پایه آنهاست. چنین فعالیتی (کسب محیط زیست و 

) در بر گیرنده آموزش و تربیتی است که فهم محیطزیستیسواد 
ها هاي خرد و کالن زندگی انسانحیات را درست در قلب برنامه

آموزد، اي که واقعیت حیات را به فرزندانمان میدهد، برنامهجاي می
ول سازمانی که درك و فهم اص – محیطزیستیتحصیل سواد 

 -را براي دوام شبکه حیات تقویت کند محیطزیستیهاي سیستم
نخستین گام در راه نیل به پایداري است. به زعم کاپرا، گام دوم 

است. ما باید دانش  محیطزیستیپایداري، حرکت به سوي طراحی 
-ها و نهادخود را براي طراحی مجدد و اساسی فناوري محیطزیستی

به کار ببندیم تا شکاف بین طرح هاي انسانی و  هاي اجتماعی خود
 :Capra,2007(را پر کنیم   محیطزیستیهاي پایدار سیستم

283-286(. 
، جهان غرب 2با طرح فرضیه جامعه مخاطره آمیز الریش بک     

کند که در آن اشتغال خاطر مردم و اي توصیف میکنونی را جامعه
(از قبیل مخاطرات » ۳شرها«سیاست از بابت توزیع  عرصه

و نظایر آن) بیش از مشغله فکري آنان در قبال  محیطزیستی
مثال درآمد و شغل) است. به زعم وي، چیزي که ما در » ( ٤خیرها«

عصر حاضر شاهد آن هستیم، ظهور جامعه جدیدي است که در آن 
اش هاي اصلیجزء ویژگی ٦گریزي -و مخاطره ٥آگاهی -مخاطره

جان کالم نظریه بک این . )Sutton,2014: 144(شده است 
هاي تجدد (مدرنیزاسیون) رفته رفته دارند بر است که زیان و هزینه

گیرند یا به عبارت بهتر، به خطر افتادن بشر به فواید آن پیشی می
دست خودش و ویران کردن طبیعت دارد به موتور محرکه تاریخ 

اطرات شود. بک معتقد است آن چیزي که در تحلیل مخبدل می
بیشترین اهمیت را دارد، دانش و آگاهی مردم از آن؛ و اشاعه و 
انتقال این آگاهی است. چون این آگاهی است که در شناسایی 
مخاطرات و مطلع کردن مردم از آنها و در تعریف شکل و محتواي 

 .) Beck,2002(آید  مخاطره به کار می
مطالعات قبلی که در این بخش از مقاله به مرور اجمالی برخی      

1. Environmental Literacy
2. Rick Society
3. Evil
4. Good
5. Risk - Consciousness
6. Risk - avoidance

در داخل و خارج از کشور در ارتباط با موضوع مورد بررسی مقاله 
 حاضر انجام شده اند، پرداخته شده است.

بررسی رابطه "در تحقیقی به   )2013( یزدخواستی و همکاران     
 شهروندان مطالعه: مورد( با ردپاي بوم شناختی شناختی بوم سواد
ژوهش پیمایشی ابزار تحقیق پرسشنامه پرداختند. در این پ ")تبریز

سال شهر تبریز  15بوده و جامعه آماري تحقیق شهروندان باالي 
اي انتخاب گیري خوشهنفر از آنان به روش  نمونه 443بودند که 

دهد که بین سواد بوم شناختی اند. نتایج به دست آمده نشان میشده
داري معنی ختی رابطههاي سازنده آن با متغیر ردپاي بوم شناو مؤلفه

 وجود دارد. 
 در پژوهشی به بررسی اثرگذاري )2013(آبادي و همکاران بید     

 محیطزیستی رفتار و گذاري ارزش بر شهري زیست محیط آموزش

اصفهان پرداختند.  استان 5ناحیه  راهنمایی دختر مقطع آموزاندانش
 کاربردي تحقیقات نوع از اساس اهداف بر شده مطرح تحقیق نوع

 آزمون پس -آزمون پیش طرح یا نیمه تجربی تحقیق روش بوده و
 بین از پژوهش، هدف به براي دستیابی. بوده است کنترل گروه و

 گیرينمونه روش به استان اصفهان 5 ناحیه راهنمایی مدارس

 مدرسه دو در نفره  25کالس  دو اي،مرحله چند تصادفی ايخوشه

 گروه به عنوان دیگري و کنترل روهگ عنوان به یکی راهنمایی،

 آموزشی، (هر جلسه ده مدت به سپس شدند و انتخاب آزمایش

 محیط آموزش تحت آزمایش گروه دقیقه)، 75 مدت به جلسه

 هايآموزش که، داد نشان پژوهش گرفتند. نتایج قرار زیست شهري
 سه در آزمایش گروه در آموزان دانش رفتار بر شهري محیط زیست

 مدیریت و شهري هايزباله مدیریت سبز، فضا فاظتمبحث ح
 هايآموزش همچنین. است تأثیرگذار مشهود طور انرژي به مصرف
 آزمایش گروه در آموزاندانش گذاريارزش بر زیست شهري محیط

 طور به انرژي مصرف مدیریت و سبز فضا مبحث حفاظت دو در
 گروه وزانآم دانش گذاريارزش روي بر تأثیرگذار است و مشهود
 .است تأثیر بی شهري هايزباله زمینه مدیریت در آزمایش

تحقیقی با عنوان بررسی رابطه  )2007(فردوسی و همکاران      
و رفتارهاي محافظت از محیط در بین  محیطزیستیبین دانش 

دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی انجام دادند. نتایج تحقیق نشان 
اند در زمینه محیط زیست گذرانده داد دانشجویانی که واحدهایی

رفتارهاي محافظت از محیط بیشتري در مقایسه با دانشجویانی که 
اند، دارند. همچنین بین نگرش واحدهایی در این زمینه نگذرانده

داري و انسان مداري و رفتار محافظت از محیط، رابطه مثبت و معنی
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یه پژوهش را اي به دست نیامد که فرضاعتنایی هیچ رابطهبا بی
تأیید نکرد؛ ولی بین نگرش محیط مداري و رفتار محافظت از 

دار دار و با بی اعتنایی رابطه منفی معنیمحیط رابطه مثبت و معنی
 کند.مشاهده شد که فرضیه پژوهش را تأیید می

در تحقیقی به بررسی تأثیر آموزش  )2015( 1کریگ و آلن     
درسی بر میزان مصرف انرژي در در قالب برنامه  محیطزیستیسواد 

اند. نتایج تحقیق بیانگر روزي آمریکا پرداختهبین دانش آموزان شبانه
هاي درسی در قالب برنامه محیطزیستیاین است که آموزش سواد 

دانش آموزان شده و  محیطزیستیبه شدت باعث افزایش آگاهی 
درصدي  15جویی باعث صرفه محیطزیستیهمچنین کسب سواد 

درصدي مصرف  30آموزان در خانه و کاهش ژي توسط دانشانر
 انرژي در مدارس شده است.

مصرف آگاهانه: "در تحقیقی با عنوان  )2011(شت و همکاران      
چگونگی تأثیر آگاهی  "یک رویکرد مشتري محور به سمت پایداري

ها بررسی کردند و و مصرف آگاهانه را بر روي کیفیت زندگی انسان
تیجه رسیدند که مصرف آگاهانه موجب حرکت جوامع در به این ن

شود و از تخریب بیشتر محیط زیست جلوگیري مسیر پایداري می
 کند. می

در تحقیقی به بررسی محیط زیست تایوان،  )2001( 2وانگ     
پایداري منابع طبیعی و مصرف سبز در بین دانشجویان دانشگاه ملی 

یق از روش پیمایش و پرسشنامه تایوان پرداخته است. در این تحق
نفر  345ها استفاده گردیده است. نمونه آماري آوري دادهبراي جمع

و مسائل  محیطزیستیاز دانشجویانی بودند که در مورد موضوعات 
مربوط به توسعه پایدار تایوان، آگاهی و دغدغه داشتند. نتایج نشان 

 محیطزیستیت داده است که موضوعاتی مانند توسعه پایدار، مشکال
هاي از اولویت محیطزیستیهاي آنها و مشارکت در مسائل حلو راه

اصلی دانشجویان در جهت رسیدن تایوان، به توسعه پایدار هستند. 
همچنین نتایج تحقیق بیانگر این است که اکثر دانشجویان به تغییر 

گرا و تغییر الگوهاي مصرف در جهت رسیدن سبک زندگی مصرف
 یدار اعتقاد دارند. به توسعه پا

با عنایت به اهمیت توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و اینکه      
تعداد مطالعات صورت گرفته درباره مصرف پایدار و مسئوالنه در 

 رسد.ایران زیاد نیستند، انجام پژوهش حاضر ضروري به نظر می
بر اساس چارچوب نظري و همچنین پیشینه تحقیقات انجام شده، 

1. Craig & Allen
2.Wong

 تنظیم شده است. 2ري تحقیق به صورت شکل شماره مدل نظ

 مدل نظري تحقیق .2شکل

بر این اساس، با توجه به نظریات مطرح شده در بخش نظري 
پژوهش حاضر در مورد مصرف مسئوالنه و پایدار و اهمیت سواد و 

جهت دستیابی به توسعه و مصرف پایدار،  محیطزیستیآگاهی 
 باشند:می هاي پژوهش به شرح ذیلفرضیه

-و مصرف مسئوالنه و پایدار رابطه معنی محیطزیستیبین سواد -1
 دار وجود دارد.

 رابطه پایدار و مسئوالنه و مصرف محیطزیستیبین آگاهی  -2
 .دارد وجود دارمعنی

و مصرف مسئوالنه و پایدار رابطه  محیطزیستیبین نگرش  -3
 دار وجود دارد.معنی

-صرف مسئوالنه و پایدار رابطه معنیو م محیطزیستیبین رفتار  -4
 دار وجود دارد.

 روش شناسی
روش مورد استفاده در تحقیق حاضر پیمایشی است. محقق با 
گردآوري داده هاي الزم از طریق پرسشنامه، ارتباط بین متغیر سواد 

و مصرف مسئوالنه و پایدار، را بررسی کرده است.  محیطزیستی
کاربردي بوده و از این حیث  همچنین تحقیق حاضر جزو تحقیقات

هاي تحقیق براي کسب اطالع از میزان مصرف مسئوالنه و یافته
اي و ارائه راهکارهاي مناسب براي پایدار در بین شهروندان ارومیه
 افزایش آن، راهگشا خواهد بود. 

 15-64شهروندان  جامعه آماري تحقیق حاضر شامل تمامی     
نفر بر اساس سرشماري سال  476445سال شهر ارومیه به تعداد 

نمونه اساس فرمولنفر بر  516باشد که از این تعداد می 1390

آگاهی

نگرش

رفتار

مصرف 
مسئوالنه و 
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براي مطالعه  ،ايخوشهنمونه گیري  روشبه  وتعیین  کوکران گیري
اند. الزم به توضیح است که میزان واریانس صفت مورد شدهانتخاب 
وکران، ) براي استفاده در فرمول تعیین حجم نمونه ک34/0بررسی (

نفر از افراد جامعه برآورد  50با استفاده از مطالعه مقدماتی در بین 
 شده است:

( ) ( )[ ] 516
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 پرداخته تحقیق متغیرهاي عملیاتی و مفهومی تعریف به ادامه در

 :شودمی
هاي توان درك نظام محیطزیستی: سواد محیطزیستیسواد      

سازد، سیاره زمین ممکن می ها را برطبیعی است که زندگی انسان
، مستلزم درك عمیق و بنیادي محیطزیستیعبارت دیگر سواد به

هاي جهان زندگان و هاي دنیاي طبیعت، درك روابط و تعاملنظام
-توان برخورد معقول با مسائلی است که باید با شواهد علمی، بی

هاي اقتصادي و اخالقی محیط زیست با طرفی و با توجه به جنبه
در تحقیق حاضر  .)Rahadoust, 2008: 113ها روبرو شد (آن

سواد   پرسشنامه، از محیطزیستیبراي سنجش متغیر سواد 
استفاده شده است. سواد  )Obrien, 2007( محیطزیستی
سوال)، بعد نگرشی  4بعد شامل بعد آگاهی (با  3در  محیطزیستی

اي و در هگزین 6سوال) با مقیاس  3سوال) و بعد رفتاري (با  5(با 
 قالب طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفته است.

مصرف مسئوالنه و پایدار: مصرف مسئوالنه و پایدار به استفاده      
کنندگان در مؤثرتر و کارآمدتر از کاالها و خدمات توسط مصرف

کند تا از این طریق اثرات جهت تأمین بهینه نیازهایشان اشاره می
و اقتصادي ناشی از مصرف کاالها را ، اجتماعی محیطزیستیمنفی 

براي سنجش مصرف  .)UNEP, 2005(به حداقل برسانند 

مسئوالنه و پایدار از مقیاس مربوط به مصرف مسئوالنه و پایدار 
)Bolderjahn & et al,. 2013  ( استفاده شده است که در

ها با توجه به متن مورد مطالعه معدودي از موارد، محتواي گویه
بعد  3اند. همچنین متغیر مصرف مسئوالنه و پایدار در هتعدیل شد

سوال) و  3سوال)، بعد اجتماعی (با  4(با  محیطزیستیشامل: بعد 
اي و در قالب طیف گزینه 6سوال) با مقیاس  8بعد اقتصادي (با 

 لیکرت مورد سنجش قرار گرفته است.
ار از روش اعتب مقیاس ها،سنجش اعتبار  حاضر برايدر پژوهش    

، به این نحو که تالش شده است محتوایی استفاده شده است
هاي تهیه شده، بر اساس نظر کارشناسان در دسترس، سازه معرف

 نین،چهمهاي مورد بررسی را در حد قابل قبولی پوشش دهند. 
در مرحله پیش آزمون، از  براي اطمینان از پایایی ابزار سنجش،

ایج حاصله نشان داد که گویه ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد. نت
هاي مطرح شده به تفکیک سازه ها از همبستگی درونی باالیی 

) برخوردار بوده اند ارزیابی و بررسی شکل توزیع 7/0(عموما باالي 
دهد این متغیرها عمدتاً از مقادیر متغیرهاي تحقیق نیز نشان می

 .توزیع به نسبت نرمالی برخوردارند
 هااطالعات و داده

و میزان  محیطزیستیهاي توصیفی مربوط به متغیرهاي سواد ارهآم
دهد که مقدار ) نشان می1مصرف مسئوالنه و پایدار (جدول 

(در  36/4 محیطزیستیمیانگین بدست آمده براي متغیرهاي سواد 
(در یک  85/4) و مصرف مسئوالنه و پایدار 1-6یک مقیاس 

از مقدار متوسط طیف ) بوده و در هر دو مورد، باالتر 1-6مقیاس 
باشد.می

 ، مصرف مسئوالنه و پایدار و ابعاد آنهامحیطزیستیي توصیفی سواد ها آماره .1جدول 
 انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه متغیرهاي مستقل و وابسته تحقیق

واد 
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 نگرشی

1 6 

03/5 70/0 

 97/0 74/3 آگاهی

 02/1 33/4 رفتاري
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 محیط زیست

1 6 

42/4 03/1 

 16/1 84/4 اجتماعی

 72/0 31/5 اقتصادي

 80/0 85/4 شاخص کل
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هاي سازنده متغیر وابسته لفهؤبررسی میانگین هاي مربوط به م
دهد شهروندان ارومیه به مسئوالنه و پایدار) نشان می (مصرف

در ابعاد اقتصادي، اجتماعی و محیط زیست داراي میانگین  ترتیب
باالتري هستند؛ به عبارتی دیگر، آنها کمترین نمره را در بعد 

شاخص مصرف مسئوالنه و پایدار دریافت کرده اند.  محیطزیستی
نیز باالترین میانگین مربوط  محیطزیستیدر سه بعد شاخص سواد 

رفتاري و آگاهی از این جهت در به بعد نگرشی تعلق داشته و دو بعد 
رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. نتایج تحلیل همبستگی بین میزان 

و ابعاد آنها (جدول  محیطزیستیمصرف مسئوالنه و پایدار و سواد 
و  محیطزیستی) بیانگر این است که بین شاخص کل سواد 2شماره 

بتی دار و مثشاخص کل مصرف مسئوالنه و پایدار همبستگی معنی
به بیان دیگر، شهروندانی که آگاهی و سواد  ،) وجود دارد439/0(

بیشتري دارند، مصرف مسئوالنه تر و پایدارتري تجربه  محیطزیستی
کرده اند. 

 با داريمعنی و مثبت ارتباط نیز محیطزیستیسواد  گانهسه ابعاد

نگرش  مؤلفه یا بعد دارند. همبستگی مصرف مسئوالنه و پایدار
سواد  دیگر همبستگی ابعاد از بیشتر )487/0( تیمحیطزیس

که  باشد، به این معنیمی مصرف مسئوالنه و پایدار با محیطزیستی
باالیی دارند، به همان  محیطزیستیشهروندانی که دغدغه و نگرش 

 دارند.  اندازه، مصرف مسئوالنه و پایدارتري
سئوالنه مصرف م محیطزیستیهاي تحقیق، بعد بر اساس یافته      

) دارد. 424/0( محیطزیستیو پایدار، بیشترین همبستگی را با سواد 
و ابعاد  محیطزیستیهمچنین در بررسی روابط بین ابعاد سواد 

مصرف مسئوالنه و پایدار، بیشترین همبستگی متعلق به بعد نگرشِ 
مصرف مسئوالنه و و بعد محیط زیست  محیطزیستیشاخص سواد 

 پایدار بوده است.

 و ابعاد آنها محیطزیستینتایج آزمون همبستگی پیرسون مصرف مسئوالنه و پایدار و سواد  .2ولجد
 سواد

 محیطزیستی
 محیطزیستیابعاد سواد 

 رفتاري آگاهی نگرشی 

 369/0 122/0 487/0 439/0 ضریب همبستگی مصرف مسئوالنه و پایدار

 000/0 006/0 000/0 000/0 داريسطح معنی
صر

د م
ابعا

دار
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ه و
والن

سئ
ف م

 

 384/0 128/0 417/0 424/0 ضریب همبستگی محیطزیستی

 000/0 004/0 000/0 000/0 داريسطح معنی

 321/0 117/0 389/0 375/0 ضریب همبستگی اجتماعی

 000/0 008/0 000/0 000/0 داريسطح معنی

 147/0 036/0 382/0 238/0 ضریب همبستگی اقتصادي
 001/0 420/0 000/0 000/0 اريدسطح معنی

در ادامه براي تحلیل روابط چندگانه بین متغیرها از مدل مسیر 
نتایج برازش مدل مسیر در جدول ). 3استفاده شده است (شکل 

آورده شده است. در این جدول اثرات مستقیم، غیر مستقیم  3شماره 
 داري آنها آورده شده است.و اثر کل همراه با سطح معنی
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 مدل مسیر مصرف مسئوالنه و پایدار .3شکل 
در مدل مسیر مصرف مسئوالنه و پایدار، با توجه به تأثیرات      

توان گفت، تأثیرات مستقیم متغیرهاي نگرش و مستقیم متغیرها می
دار و بر مصرف مسئوالنه و پایدار اثري معنی محیطزیستیرفتار 

در  محیطزیستیمتغیر آگاهی مثبت بوده است. همچنین اثر مستقیم 
بررسی اثرات غیر مستقیم  دار نبوده است.مدل مسیر معنی

دهد به متغیرهاي داراي تأثیرات غیرمستقیم در مدل مسیر نشان می

که اثر غیر مستقیم بر مصرف مسئوالنه و  محیطزیستیغیر از رفتار 
از طریق  محیطزیستیندارد، اثرات غیر مستقیم بعد آگاهی پایدار 

از  محیطزیستیو بعد نگرش  محیطزیستیابعاد نگرش و رفتار 
-بر مصرف مسئوالنه و پایدار، اثري معنی محیطزیستیطریق رفتار 

دار و مثبت بوده است. همچنین بررسی اثرات کل ابعاد آگاهی، 
دهد که اثرات کل همه ابعاد نشان می محیطزیستینگرش و رفتار 

باشد به طوري که اثر کل ار میدبر مصرف مسئوالنه و پایدار معنی
و اثرات کل نگرش و رفتار  05/0داري بعد آگاهی در سطح معنی

 باشند.دار میمعنی 01/0داري در سطح معنی محیطزیستی
 نهایی مدل در موجود متغیرهاي شده، داده برازش مسیر مدل در   
 واریانس از) درصد 26( چهارم یک حدود اند توانسته مجموع در

 تبیین را ايارومیه مسئوالنه و پایدار در بین شهروندانمصرف 
نوع از  این بر موثر عدیده محتمل عوامل به توجه با که نمایند

 قابل تبیینی قدرت تواندمی مختلف، ابعاد و سطوح مصرف در
 .شود محسوب ايمالحظه

 ه و پایدارمصرف مسئوالن بر مستقل تحقیق مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي اثرات .3جدول 

نسبت واریانس تبیین  مقدار t نوع اثر متغیر هاي مستقل
 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم شده

 28/2* 10/0 03/0 07/0 بعد آگاهی
 47/12** 48/0 08/0 40/0 بعد نگرش 26/0

 59/3** 16/0 -- 16/0 بعد رفتار
بدون ستاره : عدم معنی داري  05/0* معنی داري در سطح     01/0** : معنی داري در سطح 

 گیريبحث و نتیجه
مواجه  محیطزیستیبیشتر جوامع امروزي به شدت با چالش پایداري 

ي مضاعف هستند و ریشه این چالش در مصرف بی رویه و استفاده
ي موفقیت آمیز با این باشد. براي مواجههاز منابع طبیعیِ محدود می

لی استفاده از منابع طبیعی و الگوهاي ها باید روند فعچالش، انسان
شان را تغییر دهند تا از این طریق بتوانند مصرف در زندگی روزمره

ي پایدار قدم بردارند. در واکنش به این شرایط، در مسیر توسعه
ناشی  محیطزیستی اي براي ایجاد آگاهی از تبعاتهاي عمدهتالش

گرفته که  گرایی و رسیدن به مصرف پایدار صورتاز مصرف
 در مورد مصرف پایدار یکی از نتایج  1994 سال در ۱اسلو سمپوزیوم

1. Oslo Symposium

ها  بوده است. این سمپوزیوم مصرف پایدار را استفاده از این تالش
کاالها و خدمات در جهت رفع نیازهاي اساسی و بهبود کیفیت 
زندگی همراه با به حداقل رساندن استفاده از منابع طبیعی و تولید 

 ,(ها در جریان این مصرف تعریف کرده است و آالینده زباله

19942NME(. 
دهد میانگین مصرف مسئوالنه و نتایج تحقیق حاضر نشان می     

، محیطزیستیاي (شامل سه بعد: پایدار در بین شهروندان ارومیه
 85/4درجه اي، در حدود  1-6اجتماعی و اقتصادي) در یک مقیاس 

-طیف مربوطه باالتر است. بر اساس یافتهاست که از مقدار متوسط 

2. Norwegian Ministry of the Environment

آگاهی

نگرش

رفتار

مصرف 
مسئوالنه 

و پایدار

۰۳/

۰۸/
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اي به بعد اقتصادي در مقایسه هاي تحقیق، توجه شهروندان ارومیه
با سایر ابعاد مصرف مسئوالنه و پایدار، بیشتر است.  این بعد به 

-موضوعاتی مانند رفاه اقتصادي و بهبود کیفیت زندگی مربوط می
الکینگتون و گانه پایداري شود.  بر اساس نظریه اصول سه

بولدرجان، شهروندانی که داراي مصرف مسئوالنه و پایدار هستند 
حتی اگر از لحاظ مالی در وضعیت بهتر و باالتري قرار داشته باشند، 
صرف اینکه داراي وضعیت مالی بهتري هستند اقدام به خرید 

کنند و متعاقب آن با هدفمند خرید کردن در محصوالت زیاد نمی
کنند. در بعد اجتماعی دار و مصرف پایدار حرکت میجهت توسعه پای

اي، با کسب میانگین مصرف مسئوالنه و پایدار نیز شهروندان ارومیه
در وضعیت بهتري در مقیاس مصرف پایدار قرار دارند. به نظر  84/4
رسد یکی از علل باال بودن میانگین بعد اجتماعی بر اساس می

ن شهروندان به منافع جمعی و گانه پایداري، اهمیت داداصول سه
باشد؛ اما در دوري جستن از منافع فردي در جهت مصرف پایدار می

 42/4اي با کسب میانگین ، شهروندان ارومیهمحیطزیستیبعد 
کمترین مقدار را در بین ابعاد مصرف مسئوالنه و پایداري  کسب 

ان کردند که این مسأله به احتمال زیاد ناشی از عدم آگاهی شهروند
مصرف کاالهاي خریداري شده و عدم  محیطزیستیاز تبعات 

 باشد.آگاهی از کاالهاي سازگار با محیط زیست می
حاکی از آن است  محیطزیستینتایج مربوط به سنجش سواد      

 36/4اي در بین شهروندان ارومیه محیطزیستیکه میانگین سواد 
 است که از مقدار متوسط طیف مربوطه باالتر است. 

، امروزه بسیاري )KAP( 1بر اساس نظریه دانش، نگرش و عملکرد
باشد. ها می، حاصل فعالیتهاي انسانمحیطزیستیاز مشکالت 

ها ناگزیرند که آگاهی و نگرش خودشان را متعاقب این مسأله انسان
شان به سمت سازگاري با محیط زیست، هاي روزمرهدر فعالیت

دن آگاهی و تغییر نگرش و رفتار هدایت کنند. در واقع به وجود آم
افتد. دسا و یک فرایند ترکیبی است که مرحله به مرحله اتفاق می

ها به مسائل مختلف معتقدند که نگرش انسان )2011(همکاران 
برحسب منافع و تناسب نیازهایشان در حال تغییر است. پذیرش 
نگرش جدید در مرحله اول بستگی به ایجاد یا داشتن آگاهی در 
زمینه خاص، ارائه این آگاهی از سوي نهادهاي مختلف و چگونگی 
ارائه این آگاهی بستگی دارد و در وهله بعدي، وجود دانش و آگاهی 
در یک زمینه، باعث تغییر در نگرش افراد شده؛ و در نهایت این 

تواند در صورت کسب آگاهی و ایجاد نگرش مثبت در فرد فرایند می

1. knowledge, attitude and practice

 .,Desa & et al(فتار فرد در آن زمینه شود باعث تغییر یا بهبود ر

2011: 644( . 
 مصرف بر آگاهی مستقیم غیر بر اساس نتایج مدل مسیر، تأثیر     

 بیانگر محیطزیستی رفتار و نگرش ابعاد طریق از پایدار و مسئوالنه
 در و شودنمی فرد رفتار تغییر باعث تنهایی به آگاهی که است این
به عبارت دیگر،  .هستند دخیل دیگر عوامل از سريیک میان این

آگاهی افراد از یک موضوع اجتماعی یا برجسته سازي آن موضوع، 
اولین اقدام براي ایجاد تغییر در آن موضوع اجتماعی است. به این 
ترتیب که آگاهی اولین شرط براي تغییر نگرش افراد در مورد 

ش یا ایجاد شود. تغییر نگرش با افزایمسائل مختلف محسوب می
گیري به آغاز کارگیري، تصمیمآگاهی در افراد، سرانجام آنها را در به

 و روزنبرگ .)Tankard, 2005: 238دهد (عمل سوق می
 برحسب و هستند اکتسابی افراد نگرش که معتقدند 2هاولند

 شکل دهندمی رخ اجتماعی محیط در که اتفاقاتی و منافع تجربیات،
می تغییر مشابه فرایندهاي طریق از گیريیاد هنگام و گیرندمی

 در که محیطزیستی تهدیدات و خطرات رسدمی نظر به. کنند
 آب شدن خشک مثل( غربی آذربایجان استان در اخیر سالیان
 افتاده اتفاق...)  و ریزگردها تهدیدات و هوا آلودگی ارومیه، دریاچه
 زندگی سبک و مصرف سبک تغیر جهت افراد نگرش در است،

 نگرش بین دارمعنی متوسط و مثبت رابطه وجود و است بوده ثرؤم
 نظریه این بر تأییدي پایدار و مسئوالنه مصرف و محیطزیستی

 معتقد 3فستینگر رفتار، تغییر بر نگرش و آگاهی تأثیر مورد در. است
 تبعیت آگاهی و نگرش تغییر از کامل به طور رفتار تغییر که است
 و آگاهی آمدن به وجود باعث که محیطی عوامل که چرا کند؛نمی

-می عمل نیز نگرش و آگاهی تغییر از بعد معموالً اند،شده نگرش
 .)Mehrdad, 2001( کنند
نتایج تحقیق هم بیانگر این است که بین متغیرهاي سواد      

دار مثبتی و مصرف مسئوالنه و پایدار رابطه معنی محیطزیستی
معنی است که شهروندانی که در بین  ) وجود دارد. این بدین439/0(

باال است، میزان مصرف مسئوالنه و پایدار  محیطزیستیآنها سواد 
در میان آنها هم بیشتر است و بالعکس. در بررسی رابطه بین ابعاد 

مشخص شد که بعد  محیطزیستیمصرف مسئوالنه و پایدار و سواد 
تغیر سواد ) را با م424/0دار (بیشترین رابطه معنی محیطزیستی

2. Rosenberg & Hovland
3. Festinger

 ...آقایاريهیر و همکاران، بررسی رابطه بین سواد محیطزیستی و مصرف مسئوالنه و 
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دارد. همچنین در بررسی روابط بین ابعاد دو متغیر، بعد  محیطزیستی
) را 417/0دار (بیشترین رابطه معنی محیطزیستینگرش با بعد 

 داشتند. 
رسد خشک شدن دریاچه ارومیه و لمس تأثیرات منفی به نظر می   

و افزایش تخریب محیط  محیطزیستیآن (مانند کاهش سالمت 
سوي مردم و همچنین تالش نهادهاي مختلف به زیست) از 

در جهت باال بردن آگاهی و میزان  1المللیخصوص نهادهاي بین
و حرکت به  محیطزیستیمشارکت مردم در جهت حل معضالت 

در بین  محیطزیستیپایدار از علل اصلی باال بودن سواد سوي توسعه
اعتقاد  اي بوده باشد. همچنین دسا و همکارانشهروندان ارومیه

-در بین شهروندان باعث می محیطزیستیدارند که باال بودن سواد 
شود آنها بهتر بتوانند از منابع طبیعی محافظت کرده و الگوهاي 
مصرف خودشان را به سمت مصرف مسئوالنه و پایدار سوق دهند 

)Desa & et al,. 2011: 644(. 
پایدار با  بر مصرف مسئوالنه و محیطزیستیتأثیرگذاري سواد      

ثیر سواد أو کاپرا در مورد ت )2011(نگرش  شت و همکاران 
بر مصرف پایدار همخوانی دارد. شت و همکاران  محیطزیستی

معتقدند که مصرف آگاهانه نشان دهنده تالقی آگاهی و رفتار 
آگاهانه در مصرف است. آنها معتقدند این نوع از مصرف، منعکس 

، جامعه و محیط زیست از سوي ودکننده حس آگاهانه مراقبت از خ
 زیست کنندگان است. کاپرا بر این عقیده است که سوادمصرف

 اساسی اصول فهم توانایی بشریت، آینده بقاي شرط محیطی

 دیگر، عبارت آنهاست. به پایه بر زندگی و محیط زیست شناخت

 در گام نخستین که این دارد بر داللت پایداري عملیاتی تعریف

است.  محیطی زیست سواد کسب پایدار، جوامع ساختن براي تالش
بر اساس مفهوم اصول  )2013(همچنین بولدرجان و همکاران 

ي پایداري، مفهوم مصرف آگاهانه و پایدار را در جهت گانهسه
، اجتماعی و اقتصادي کیفیت زندگی محیطزیستیتقویت ابعاد 

واد کنند. همچنین باید اذعان اشت که اثرگذاري سمطرح می
بر مصرف مسئوالنه و پایدار با نتایج تحقیق محیطزیستی

و  )2013(آبادي و همکاران ، بید)2013(یزدخواستی و همکاران 
هاي بر اساس یافته همخوانی دارد. )2011(شت و همکاران 

گذاري در جهت افزایش آگاهی مردم  از اخیرا کشور ژاپن با سرمایه. 1
ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه و افزایش  محیطزیستیمخاطرات 

مردم محلی در جهت رسیدن به توسعه پایدار در شهرها و  مشارکت
روستاهاي اطراف دریاچه ارومیه در دو استان آذربایجان غربی و شرقی 

 اقدام کرده است.

پژوهش، براي افزایش مصرف مسئوالنه و پایدار در جامعه مورد 
 شود:میمطالعه پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه 

اي شهروندان ارومیه محیطزیستیهرچند بر اساس نتایج، سواد      
 محیطزیستیبه نسبت باالست، در هر صورت جدي بودن مسائل 

 محیطزیستیطلبد در زمینه افزایش بیشتر سواد در این شهر می
 شهروندان تالش بیشتري صورت گیرد. 

ورد بررسی بر در جامعه م محیطزیستیبا توجه به اینکه سواد      
روي مصرف مسئوالنه و پایدار تأثیر مثبت گذاشته است پیشنهاد 

هاي در دوره محیطزیستیشود بر اساس نظریه کاپرا، سواد می
هاي آموزشی، به منظور آشنایی و افزایش بیشتر مختلف و در مکان

شهروندان به صورت جدي طراحی و اجرا شود  محیطزیستی آگاهی
هاي به وان شکاف بین طرح انسانی و سیستمتا از این طریق بت

 پایدار را پر کرد. محیطزیستیلحاظ 
 عامل فرد محیطزیستینگرش  که آگاهی و متعاقب آن آنجا از     

-می حساب به براي بروز رفتارهاي سازگار با محیط زیست مهمی
 ایجاد جهت در را تدابیر الزم باید ریزان محترمبرنامه بنابراین آید،

نگرش مثبت نسبت به محیط زیست در بین شهروندان در  و آگاهی
 جهت بهبود و تقویت رفتارهاي سازگار با محیط زیست، اتخاذ کنند.
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