
ر  دا ی ا پ عه  س تو ت و  س زی ط  حی ش م امه آموز صلن Environmental Education & Sustainable Development/ Vol. 6, No. 1, Autumn 2017 ف

 

 کیاکولوژ يردپا و گراییماديیی در ارتباط بین گرا مصرف اي نقش واسطه
 (مورد مطالعه: شهروندان ارومیه)

 3، محمد باقر علیزاده اقدم 2 ∗، حسین هنرور 1هیر توکل آقایاري
 تبریز  دانشگاه اجتماعی، علوم و حقوق دهدانشک اجتماعی، علوم گروه استادیار . 1

 واحد ارومیه ،اسالمی استادیار دانشگاه آزاد  .2
 تبریز دانشگاه اجتماعی، علوم و حقوق دانشکده اجتماعی، علوم گروه دانشیار .3

 01/10/1395 پذیرش:       01/05/1395 دریافت:                   

Mediating Role of Consumerism on the Relationship between Materialism 
and Ecological Footprint (Case Study: Urmia Citizens) 

T. Aghyari Hir 1, H. Honarvar2*, M.B. Alizadeh Aghdam3 
1. Assistant Professor of Social Science Department, Tabriz University, Tabriz, Iran

2. Assistant Professor of Islamic Azad University of Urmia, Urmia, Iran
3. Associate Professor of Social Science Department, Tabriz University, Tabriz, Iran

Received:2016/07/23  Accepted: 2016/12/22 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 Huseyn.hunarvar@gmail.com نویسنده مسئولـ  رایانامه: ∗

 چکیده
ات بسیار زیادي بر محیط زیست تأثیرتغییرات در سبک زندگی و الگوي مصرف 

 تأثیراین تغییرات، باعث افزایش ردپاي اکولوژیک ( کهطوريبهداشته است، 
زیست) و کاهش ظرفیت زیست محیطی شده است. در کنار انسان بر محیط 

بر میزان ردپاي اکولوژیک و فاصله  مؤثرعوامل دیگر، دو عامل اجتماعی 
گرایی گرایی و مصرفها و جوامع از پایداري زیست محیطی، ماديگرفتن انسان

گرایی، توانند قلمداد شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی روابط بین ماديمی
ش حاضر آماري پژوه گرایی و ردپاي اکولوژیک انجام یافته است. جامعهمصرف

-سال می 15-65نفر از شهروندان  516آماري آن  شهروندان ارومیه و نمونه
اي، مورد گیري خوشهکارگیري روش پیمایش و استفاده از نمونههد که با بباش

گرایی، تغیرهاي ماديدهد مدست آمده نشان میه اند. نتایج ببررسی قرار گرفته
بر میزان داري مثبت و معنی اثر ،اجتماعی -گرایی و پایگاه اقتصاديمصرف

جنسیت، اثر کاهشی و  ردپاي اکولوژیک مصرف در بین شهروندان شهر ارومیه
هاي چند متغیره نشان داد . همچنین، نتایج تحلیلاست داشته داري بر آنمعنی

از  25/0ر جنسیت پاسخگویان در مجموع که متغیرهاي مذکور همراه با متغی
 دهند. تغییرات متغیر وابسته را مورد تبیین قرار می

 گرایی.گرایی، مصرفردپاي اکولوژیک، مادي واژگان کلیدي: 

Abstract 
Changing in life style and consumption patterns has 
significant effect on environment, so that these chang-
es increased ecological footprint (human effect on 
environment) and decreased ecological capacity. 
Along with other factors, two social factors viewed as 
effective factors on ecological footprint and made hu-
man and societies depart from environment sustaina-
bility, materialism and consumerism. The present 
study has been done with the aim of investigating the 
relationship among materialism, consumerism and 
ecological footprint. The population study is Urmia 
citizens and its statistic sample is 516 subjects in 15-
64 ages that have been studied by use of survey meth-
od and cluster sampling. The achieved results show 
that variables such as materialism, consumerism and 
socio-economic status have had a positive and mean-
ingful effect with less and meaningful effect of gender 
on rate of consumption’s ecological footprint among 
Urmia citizens. Also, the results of multivariable anal-
ysis showed that mentioned variables with variable of 
respondent’s gender generally explains 0.25 of chang-
es of dependent variable.  

Keywords: Ecological Footprint, Materialism, Con-
sumerism. 
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 گرایی و ردپاي ...گرایی در ارتباط بین مادياي مصرفنقش واسطه آقایاري هیر و همکاران،

۱۰ 

 مقدمه
دهند که با مد هاي زیست محیطی هشدار میگزارش 1970از دهه 

نظر قرار دادن امیال نامحدود بشري و منابع محدود محیط زیست، رشد 
از محیط زیست  رویهبرداري بیبی حد و حصر جمعیت انسانی و بهره

 ، که مشخصهگراییماديهاي فرهنگ مصرفی و ارزش تأثیرتحت 
ر بیشتر جوامع توسعه یافته و در حال توسعه است، اصلی زندگی مدرن د

ها به نحوي بر طبیعت و هاي همه انسانپایدار نیست. زندگی و فعالیت
 باهایشان را منابع محیطی بستگی دارد و آنها مجبورند زندگی و فعالیت

شان هماهنگ کنند. با وجود هشدارها، محل زندگی 1ظرفیت زیستی
و  گراییماديها هرچه بیشتر به سمت ناقتصاد و سبک زندگی انسا

گذاري منفی روي محیط زیست تأثیرگرایی، که نتیجه آنی آن، مصرف
. تغییرات در )Wackernagel, 1998( است، سوق پیدا کرده است

ات بسیار زیادي بر محیط زیست تأثیرسبک زندگی و الگوي مصرف 
ن ای کهطوريبه )Abd’Razack  et al., 2013( استداشته 

تغییرات توانسته ظرفیت زیست محیطی را بطور مستقیم و غیر مستقیم 
ها امروزه از پایداري زیست محیطی رسد انسانکاهش دهد. به نظر می

شوند. به همین دلیل براي سنجش پایداري و دورتر و دورتر می
کنیم یا نه، در مسیر پایداري حرکت می فهمیدن اینکه آیا عمالً

 و شهرها ها،کشور پایدار توسعه گیرياندازه ایی برايها و معیارهشاخص
 2اکولوژیک ردپاي معیارها، شاخص این از است. یکی نیاز مورد افراد

  است.
در سال  3شاخص ردپاي اکولوژیک براي اولین بار توسط ریز

بسط داده شد.  1996در سال  4مطرح شد و بعد توسط وکرناگل 1992
ر واحد انسانی (اعم از فرد، شهر و یا کشور) از منظر این دو اندیشمند، ه

د، زیرا تولیدات و خدمات طبیعت را مورد نگذاري بر زمین میتأثیر
اکولوژیک برابر با مقدار طبیعتی است  تأثیراین  .دندهاستفاده قرار می

 ,.Wackernagel et al( کنداستفاده می حیاتبراي تداوم  فردکه 
انسان بر محیط  تأثیرپاي اکولوژیک، تر ردعبارت ساده به .)1997

. با این داللت معنایی که )Moffat, 2000( دهدزیست را نشان می
ظرفیت  ها باید در محدودهبراي ایجاد و حفظ پایداري محیطی انسان

 ,.Wackernagel  et al(زیستی محیط خودشان فعالیت بکنند 
1999(. 

انند هر تجربه ات زیست محیطی یک جمعیت و افراد آن متأثیر
بسیاري از عوامل در  تأثیرتواند از ابعاد مختلف تحت بشري دیگر، می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Biocapacity
2. Ecological Footprint
3. Rees
4. Wackernagel

گذار بر ردپاي تأثیرسطح خرد و کالن باشد. در میان عوامل مختلف 
، به عنوان 6گراییماديو توسعه  5گراییتوان از مصرفاکولوژیک، می

دار و دو عامل جامعه شناختی مهم نام برد.  صاحبنظران توسعه پای
محیط زیست معتقدند براي کاهش تخریب محیط زیست باید ارتباط 

ات زیست محیطی انسان مورد بررسی و توجه تأثیربین این دو عامل و 
نتایج مطالعات . در این راستا، )Kilbourne  et al., 2008(قرار گیرد 

دهد که می نشان از کشور  خارجداخل و و تحقیقات انجام گرفته در 
ها گذاري انسانتأثیرگرایی و میزان و مصرف گراییماديیرهاي بین متغ

 ,.Kilbourne  et al(داري وجود دارد رابطه معنی بر محیط زیست
2008, Bakirtash et al., 2014, Hajilou et al., 2013(. 

 Global Footprintبر اساس گزارش شبکه ردپاي جهانی (
Network, 2015میزان ردپاي اکولوژیک  )، روند تحوالت مربوط به

دهد که ضمن با ثباتی نسبی و ظرفیت زیستی براي ایران نشان می
از پس ظرفیت زیست محیطی در کشور، میزان ردپاي اکولوژیک 

به نحوي که میالدي افزایش چشمگیري داشته است  1990
ها بر محیط زیست از حدود یک هکتار در سال گذاري سرانه ایرانیتأثیر

رسیده است که نشان  2012هکتار در حوالی سال  8/2دود به ح 2000
 از حاکی آمارهاساله دارد.  12درصدي فقط در یک دوره  180از رشد 

 میلیون 20کیلوگرم و ساالنه  میلیون 54 روزانه هاایرانی که است این
 20هاي تولیدشده در کشور از میزان کل زباله کنند.می تولید پسماند تن

درصد مابقی را  80شده توسط روستاییان است و  ي تولیدهابالهدرصد ز
در سه چهار . )Mohaghegh, 2014(د کننتولید می ساکنان شهرها

ساله اخیر نیز نه تنها هیچ شواهدي که نشان از کاهش سطح مصرف و 
ها بر محیط زیست بوده باشد در دسترس نیست، بلکه گذاري ایرانیتأثیر

-مصرف مردم در  ایران در بسیاري زمینهپیوسته از رشد مصرف و سوء 
 ). Teimouri  et al., 2014(شود ها از جمله انرژي سخن گفته می

طور هو بـ امکانات  و تمرکز جمعیت و متعاقب آن خدمات
که معموال تعادل بین هاي شهري بزرگ، در محیط ـ خالصه مصرف

زرگی زند، سهم بمحیط زیست شهري و جمعیت ساکن آن را بر هم می
ها و مصرف انسانی در فضاهاي در ردپاي اکولوژیک ناشی از فعالیت

شهر ارومیه به عنوان یکی از مراکز  شهري بزرگ دارد. شرایط خاص
شی از رشد غرب کشور، مانند: افزایش جمعیت نااستانی بزرگ شمال

هاي ن از شهرهاي اطراف؛  محدودیتطبیعی و نیز جذب مهاجرا
منابع مورد نیاز جمعیت مسکون؛ داشتن برخی  طبیعی عمده در تامین

هاي عینی مخاطرات زیست محیطی مانند خشک شدن دریاچه نمونه
ارومیه و دارا بودن بیشترین میزان وسایل نقلیه نسبت به جمعیت در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. Consumerism
6. Materialism
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این شهر را  ،)Habibi  et al., 2012(شهر ارومیه بعد از شهر تهران 
در ولوژیک تبدیل کرده است. به مورد مناسبی براي مطالعه ردپاي اک

ادامه سعی شده تا میزان رد پاي اکولوژیک در این شهر برآورد و 
گرایی بر ردپاي و مصرف گراییماديهمچنین ارتباط متغیرهاي 

 اکولوژیک مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. 
فشارها بر اکوسیستم و زیست کره در سطح جهانی بعد از جنگ 

و علت اصلی آن نیز گرایش و تالش بسیاري جهانی دوم شدت گرفته 
ها جهت رساندن اقتصاد خودشان از سطح محلی به ها و دولتاز کشور

سطح جهانی با هدف باال بردن سطح رفاه در دوره مذکور بوده است و 
گذاري توسط بسیاري از کشورها، هر روز تخریب محیط با چنین هدف

ایی که دیگر اکوسیستم زیست و فشار بر آن شدت گرفته است، تا ج
هاي اقتصادي و فعالیت توانایی تحمل سطح موجود 1990زمین از دهه 

فعالیت اقتصادي . )Wackernagel, 1996(انسانی را نداشته است 
محیط زیست  اي شده است که پایداريجهانی به گونه بعدبشر در 

 ,Rees & Wackernagel( جهانی را به مخاطره انداخته است
دو عامل اساسی در شکل گیري این عدم تعادل و ناپایداري  . )1996

گرایانه و گرایشات توان در توسعه تمایالت مصرفمحیطی را می
هاي خصیصه عمومی بخش بزرگی از جمعیت مادیگرایانه، به عنوان دو

ساکن مناطق مختلف دنیا، جستجو کرد. در ادامه به طور اجمالی به 
 و ردپاي اکولوژیک پرداخته شده است. بحث ارتباط بین این دو عامل

معتقد است در پی ایجاد شبکه  )Cahill, 2002(کهیل 
ارتباطات وسیع و بازارهاي جهانی، فرهنگ مصرف به عنوان نسخه 
بهتر زندگی خوب در بین مردم فقیر و ثروتمند جهان قابل مشاهده 

و گرایی به یک پدیده جهانی تبدیل شده است. به نظر ااست و مصرف
گرا در جهت است. جوامع مصرف  1یکی از معانی مصرف، نابود کردن

صورت پیوسته در حال ضربه زدن به منابع هرسیدن به منافع خودشان، ب
محیط زیست و تخریب آن هستند. در حقیقت آنها با ایجاد نارضایتی در 

کنندگان از طریق آگهی و تبلیغات کاالهاي گوناگون، مقدار بین مصرف
از  کنندگان صرفاًعبارت دیگر این مصرفهکنند. بزباله تولید میزیادي 

به اعتقاد کمپل  .شوندطریق مصرف بیشتر و خرید بیشتر آرام می
)Campbell, 1983( هاي مصرفتوجه بیش از حد به خواسته-

کنندگان در اقتصاد مدرن باعث پیدایش شکل جدیدي از اخالق در 
آن با عنوان اخالق عاطفی خوشگذرانی مدرن شده است که از 

کند. اخالق عاطفی مصرف به خواستن و عالقه و یاد می 2مصرف
کند. به دلیل همین اشتیاق مصرف کنندگان براي خرید اشاره می

ناپذیر است که ما هیچ وقت احساس رضایت اشتیاق و عالقه سیري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Destroy
2. Romantic Ethic Consumption

از منظر زیست محیطی این  .)Rasmussen, 2013(کامل نداریم 
گذار است. این بدین معنی تأثیرطفی بر محیط زیست بسیار اخالق عا

خواهیم و این یعنی تولید است که ما همواره کاالهاي جدیدي می
هرچه بیشتر، که در نتیجه، چرخه تولید انبوه و مصرف انبوه در جهت 

ورودي  یابد. از  جنبهبیعی استمرار میتولید آلودگی و تخریب منابع ط
از جنبه  رسند ور مقادیر فراوان به مصرف میی دتولید، منابع طبیع

اندازند نه از این جهت خروجی مصرف، مردم چیزهاي مفید را دور می
اند، یا دیگر اند، بلکه از این جهت که از مد افتادهکه بال استفاده

شان را با آن کاالهاي از مد افتاده به توانند موقعیت اجتماعی نمی
 .)Sutton, 2013(نمایش بگذارند 

یا بعد  3را جهت تاریک گراییمادي، )Mick, 1996( میک
کند. به اعتقاد او یک بعد از این منفی رفتارهاي مصرفی معرفی می

است. از  گراییماديجهت تاریک مربوط به رابطه بین محیط زیست و 
نظر میک، کاهش سریع منابع طبیعی در حال اتفاق افتادن است و براي 

گذار تأثیربه عنوان متغیر  گراییماديکاهش، بررسی فهمیدن علل این 
 بر محیط زیست امري الزم و ضروري است.

، از گراییماديمعتقد است که  ،)Porrit, 1984(پورریت 
علل اصلی تخریب محیط زیست و کاهش منابع طبیعی است. 

یک مدل تک بعدي از  گراییماديامروزه در جوامع صنعتی، 
ندگی خوب و دستاوردهاي آن، به عنوان زندگی را تحت عنوان ز

عبارت هکند. بها معرفی میهدف اصلی زندگی اجتماعی انسان
دیگر افرادي که مادیگرا هستند و این نوع سبک زندگی را دارند، 
 دالیل و یا عالقه کمتري براي تغییر رفتارهاي مصرفی خود در

نقد  جهت سازگاري با محیط زیست دارند. به اعتقاد او توجه و
در عرصه محیط زیست، امري الزم و ضروري است،  گراییمادي

چرا که کاهش منابع طبیعی، آلودگی، تولید ضایعات و سایر اثرات 
و تبعات اتخاذ و  گراییماديمنفی زیست محیطی همگی ناشی از 

همچنین  حفظ چنین گرایشی در حیات فردي و اجتماعی است.
به عنوان اهمیت  گراییمادي) ضمن تعریف 1996( 4گر و بلک

و سبک زندگی مادي  گراییماديدادن به اموال دنیوي، معتقدند 
به روز در حال گسترش است و تعداد افرادي  در جهان امروزه روز

-که این نوع سبک زندگی را بدون توجه به نتایج آن، دنبال می
به اعتقاد آنها، امروزه نگرانی اصلی در  کنند در حال افزایش است.

ورد محیط زیست این است که رفتارهاي مصرفی و سبک م
ها، نتایج منفی زیست محیطی را در پی انسان گراییماديزندگی 

 .)Kilbourne et al., 2008(دارد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Dark Side
4. Ger and Belk
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در ابن بخش از مقاله به مرور اجمالی برخی مطالعات قبلی 
که در داخل و خارج از کشور در ارتباط با موضوع مورد بررسی 

 نجام شده اند، پرداخته شده است.مقاله حاضر ا
) در تحقیقی باHajiloo, 2013( هاي حاجیلویافته

 مؤثر عوامل و شناختی بوم ردپاي شناختی جامعه تبیین عنوان"
 ردپاي نشان داد که میزان ")تبریز شهر مطالعه مورد( آن بر

 سرمایه و مصرفی زندگی سبک متغیرهاي با فردي شناختی بوم
 به شناختی بوم فرهنگی سرمایه با و مستقیم طوربه اقتصادي

 زندگی سبک متغیرها، این میان از. دارند رابطه معکوس صورت
 بیشترین. دارد پژوهش وابسته متغیر بر را تأثیر بیشترین مصرفی

 به توجه عدم از ناشی تبریز شهروندان شناختی بوم رپاي میزان
 نقلیه وسایل از استفاده مجدد، استفاده قابل کاالهاي از استفاده

 حاکی حاصل نتایج همچنین. است آب مصرف باالي و شخصی
 و اقتصادي طبقه شغل، تحصیالت، سن، متغیرهاي است، آن از

 .گذارد می تأثیر افراد شناختی بوم ردپاي میانگین بر اجتماعی
) Bani fatemeh et al., 2012فاطمه و همکاران (بنی

آن بر  تأثیرر جامعه و گرایی دمصرف"در تحقیقی با عنوان 
با استفاده از روش  "محیط زیست شهري: رویکردي نوین

دهد اسنادي در شهر تبریز انجام دادند. نتایج تحقیق نشان می
گرایی گرایی بوده و مصرفترین خاستگاه مصرفکه شهرها مهم

داند. رویه از منابع طبیعی و انرژي میمزیت خود را در استفاده بی
گرایی، رویکرد جدیدي با عنوان رویکر قابله با مصرفآنها براي م

کنند و معتقدند این نوین اقتصاد خدمت و جریان را مطرح می
گرایی و اتالف منابع و انرژي است. رویکرد در تقابل با مصرف

به اعتقاد آنها، در این روش کاربرد منابع انسانی جانشین استفاده 
 یابد.ضا براي کار افزایش میشود و تقااز منابع طبیعی کمیاب می

 )Kilbourne  et al., 2008کیلبورن و همکاران (
هاي زیست بر نگرش گراییمادي تأثیرتحقیق با عنوان چگونگی 

هاي و رفتارهاي مسئوالنه در قبال محیط محیطی، نگرانی
نفر از شهروندان  337صورت پیمایش تلفنی در بین هزیست، ب

بر  گراییماديتایج تحقیق نشان داد که آمریکایی انجام دادند. ن
گذارد و منفی می تأثیرروي نگرش یا عقاید زیست محیطی فرد 

مثبتی بر روي رفتارهاي مسئوالنه  تأثیرنگرش زیست محیطی 
 پیشینه و نظري ادبیات به توجه با در قبال محیط زیست دارد.

 :باشندمی ذیل شرح به پژوهش هايفرضیه تحقیق،
بر میـزان ردپـاي اکولوژیـک مصـرف در بـین       گراییمادي

 داري دارد.معنی تأثیرشهروندان شهر ارومیه 
گرایی بر میزان ردپاي اکولوژیـک مصـرف در بـین    مصرف

 داري دارد.معنی تأثیرشهروندان شهر ارومیه 

اجتماعی پاسخگویان بـر میـزان    -وضعیت پایگاه اقتصادي
 داري دارد.نیمع تأثیرردپاي اکولوژیک مصرف در بین آنها 

 شناسی پژوهش روش
ـا         روش مورد اسـتفاده در تحقیـق حاضـر پیمایشـی اسـت.  محقـق ب

ـ گردآوري داده ـاي   أهاي الزم از طریق پرسشنامه، ت ثیرات علـی متغیره
و پایگاه اقتصادي و اجتماعی و جـنس را بـر    مادیگراییمصرف گرایی، 

حاضـر   میزان ردپاي اکولوژیک بررسی کرده است.  همچنـین تحقیـق  
ـاي تحقیـق بـراي    جزو تحقیقات کاربردي بوده و از این حیث یافتـه  ه

ـاي      مؤثرکسب اطالع از عوامل  ـاي اکولوژیـک و ارائـه راهکاره بر ردپ
ـاري تحقیـق     مناسب براي کاستن از آن راهگشا خواهد بود. جامعـه آم

ـال شـهر ارومیـه  بـه تعـداد       15-65شهروندان  شامل تمامیحاضر  س
ـال  نفر بر اس 476445 باشـد  کـه از ایـن    مـی  2011اس سرشماري س

 روشبـه   وتعیـین   کوکران گیرينمونه اساس فرمولبر نفر  516تعداد 
انـد. الزم بـه توضـیحشدهانتخاب براي مطالعه  ،ايخوشهنمونه گیري 

ـار  يجامعـه  حجـم  N نمونه، حجم n فرمول، نیا در است که  t ،يآم
 مــورد نــانیاطم حــدود در خطــا احتمــال يکننــده مشــخص بیضــر
-یمـ  96/1 برابـر  آن اسـتاندارد  ریمقاد جدول در که) درصد 95(یبررس
ـ انـدازه  قبـول  قابـل  يخطا d و باشد ـان یاطم سـطح  در يرگی  مـورد  ن
ـا  برابـر  آن مقـدار  که است یبررس ـ وار بـه  2S و اسـت ) 05/0( ب  انسی

کنـد کـه میـزان    یم اشاره یبررس مورد يجامعه در مطالعه مورد صفت
نفـر از افـراد جامعـه     50فاده از یک مطالعه مقـدماتی در بـین   آن با است

 ، برآورد شده است.  34/0

( ) ( )[ ] 515
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تحقیق متغیرهاي عملیاتی و مفهومی تعریف به ادامه در
 :شودمی پرداخته

 از جهـان  یتمام که است ینییآ گراییمادي: گراییمادي
 نیـ ا در. کنـد یمـ  نییتب يماد هايندیفرا با فقط را، انسان جمله

-یمـ  منبعـث  آن هـاي یدگرگون و ماده از تیواقع یتمام مکتب،
 آن رورتیصـ  یچگـونگ  و است يماد فقط است، آنچه هر و شود

 .)Birou, 1996( شـود  ریتفسـ  يماد يروهاین به توجه با دیبا زین
  پرسشـنامه  از ،گرایـی مادي ریمتغ سنجش يبرا حاضر قیتحق در

 گرایـی مـادي استفاده شده است.  )Richins, 2004( گراییمادي
 4)، بعـد محوریـت (بـا    سـؤال  4بعد شامل بعد موفقیت (با  3در 

 قالـب  در و اينهیگز 6 اسیمق با )سؤال 4) و بعد شادي (با سؤال
 .است گرفته قرار سنجش مورد کرتیل فیط

۱۲ 
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 اسـت  یزندگ سبک از ینوع  گراییمصرف گرایی:مصرف
 وفـور  و یفراوانـ  يبـاال  سـطوح  از یبـ یترک یزندگ سبک نیا که

 و یعـاطف  دیـ کأت کیـ  بـا  نعمت وفور نیا. است يماد هاينعمت
 نیعجـ  ادیـ ز مصـرف  و ادیز دیخر با را آن که است همراه نینماد
 سـنجش  يبـرا  حاضر قیتحق در ).Alikhah, 2006(است کرده
 Babin( گرایـی مصـرف  به مربوط اسیمق از گراییمصرف ریمتغ

et al., 1994, Eastman et al., 1999 (      .اسـتفاده شـده اسـت
ـا   بعد شامل بعـد مصـرف لـذت    3گرایی در مصرف )، سـؤال  8بخـش (ب

ـا     سـؤال  5مصرف جایگاه اجتماعی (با   4) و بعـد مصـرف متظاهرانـه (ب
 قـرار  سنجش مورد کرتیل فیط قالب در و اينهیگز 6 اسیمق با) سؤال
 .است گرفته

اجتماعی بـه   -اه اقتصاديپایگ اجتماعی: -پایگاه اقتصادي
ـاگون مـورد      ـابع گون عنوان یک ساختار، میزان دسترسی یک فرد بـه من

ـاي دوسـتی،   نظر جمعی که کاالهاي مادي مانند پول، قدرت، شـبکه  ه
ـامل مـی  فرصت -هاي آموزشی، اوقات فراغت و بهداشت و درمان را ش

در پـژوهش   ).Oakesa and Rossi, 2003(کند منعکس می  ،شود
ـا (تحصـیالت پاسـخگویان، وضـع      -پایگاه اقتصادي حاضر، اجتماعی ب

ـانواده، نـوع مسـکن، ارزش تقریبـی       ـا خ فعالیت، میزان درآمد شخص ی
ـا     ـاط ی  تـأثیر مسکن و خودرو) سنجیده شده است. با توجه به اینکـه ارتب

 این شاخص با ردپاي اکولوژیـک از الگـوي نسـبتاً    اجزاي تشکیل دهنده
-جاي استفاده از تک تک معـرف هاست بنابراین بیکسانی برخوردار بوده 

ها اسـتفاده شـده   اجتماعی در تحلیل -ها از شاخص کل پایگاه اقتصادي
 است.

 ای و شهر فرد، از اعم( یانسان واحد هرردپاي اکولوژیک: 
 خدمات و داتیتول رایز گذارد،یم نیزم بر يتأثیر) کشور

 با برابر آنها کیکولوژا تأثیر. دهدیم قرار استفاده مورد را عتیطب
-کرده اشغال یزندگ تداوم يبرا آنها که است یعتیطب مقدار

براي در تحقیق حاضر  ).Wackernagel & et al., 1997(اند
 رد"گیري متغیر ردپاي اکولوژیک در ابعاد مختلف آن از مقیاس اندازه
استفاده شده  )Turner, 2013( 1"است؟ اندازه چه من اکولوژیک پاي

ها با توجه به متن مورد مطالعه اي موارد محتواي گویهه در پارهاست ک
بعد شامل مصرف  7اند. همچنین متغیر ردپاي اکولوژیک در تعدیل شده

)، سؤال 6)، مصرف انرژي (با سؤال 7)، مصرف غذا (با سؤال 7آب (با 
) سؤال 3)، مسکن (با سؤال 6)، مصرف کاال (با سؤال 6حمل و نقل (با 

 ) مورد ارزیابی قرار گرفته است.سؤال 7باس (با و مصرف ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. How Big is My Ecological Footprint?

از روش اعتبار  ها،مقیاسسنجش اعتبار  حاضر براير پژوهش د

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

براي اطمینان از  نین،چهم بررسی را در حد قابل قبولی پوشش دهند.
در مرحله آزمون مقدماتی، از ضریب آلفاي کرونباخ  پایایی ابزار سنجش،

هاي مطرح شده به تفکیک استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد که گویه
 اند) برخوردار بوده7/0ها از همبستگی درونی باالیی (عموما باالي سازه

-غیرهاي تحقیق نیز نشان میارزیابی و بررسی شکل توزیع مقادیر مت
از توزیع به نسبت نرمالی برخوردارند. همچنین  دهد این متغیرها عمدتاً
هاي مربوط به ردپاي اکولوژیک به شکل عینی با توجه به اینکه گویه

اند، نیازي به در زمینه کم و کیف مصرف موارد مذکور طراحی شده
ها با استفاده از نرم داده ارزیابی پایایی در این مورد نبوده است. همچنین

تجزیه و تحلیل شدند. براي تجزیه و  LISRELو  SPSSافزار 
گیري متغیرهاي هاي گردآوري شده بر طبق سطوح اندازهتحلیل داده

تحقیق از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و از آمار استنباطی 
 (مدل معادالت ساختاري) استفاده شده است.

 وهشهاي پژ یافته
ارزیابی و ی در قالب توصیف نمونه و متغیرها، یهادر این بخش یافته

ي ات چندگانه متغیرها (در قالب مدل معادالت ساختاري و محاسبهتأثیر
اثرات، مستقیم، غیر مستقیم و کل) ارائه شده است. بر اساس اطالعات 

درصد  2/57درصد از  پاسخگویان مرد، حدود  8/51دست آمده، هب
درصد متولد مناطق شهري بوده و میانگین سنی آنها  9/79و  هلأمت

 سال برآورد شده است. 26/32
، مصرف گراییماديهاي توصیفی مربوط به متغیرهاي آماره 

دهد که مقدار ) نشان می1گرایی و میزان ردپاي اکولوژیک(جدول 
-) و مصرف62/3( گراییماديمیانگین بدست آمده براي متغیرهاي 

باشد. این مقدار ) باالتر از مقدار متوسط طیف مربوطه می04/4گرایی (
گرایی در و مصرف گراییمادياز میانگین نشان دهنده باال بودن میزان 

اي است و میانگین متغیر ردپاي اکولوژیک به بین شهروندان ارومیه
بدست آمده و بیانگر ردپایی باالتر از  30/18براي پاسخگویان  2هکتار

هاي سازنده لفهؤابل اکتساب است. بررسی مقادیر مربوط به ممیانگین ق
دهد شهروندان ارومیه در مصرف غذا و حمل و متغیر وابسته نشان می

نقل داراي میانگین باالتر و ردپاي اکولوژیک بزرگتري هستند.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 100گانه ردپاي اکولوژیک تقسیم بر  7. جمع کل نمره هر فرد در ابعاد 2

 اي اکولوژیک هر فرد به هکتار.ردپ
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همچنین بررسی مقادیر مربوط به بررسی شکل توزیع متغیرهاي 
عمدتا از توزیع به نسبت نرمالی  دهد این متغیرهاتحقیق نشان می

 .برخوردارند

 هاي تحقیقي توصیفی متغیرها آماره. 1 جدول

 میانگین حداکثر حداقل متغیر
انحراف 

 معیار

 گراییمادي

 موفقیت

1 6 

93/3 10/1 
 87/0 99/2 محوریت

 02/1 95/3 شادي
شاخص 

 کل
62/3 73/0 

مصرف 
 گرایی

لذت 
 بخش

1 6 

18/4 98/0 

جایگاه 
 اجتماعی

07/4 05/1 

 24/1 87/3 متظاهرانه
شاخص 

 کل
04/4 92/0 

ردپاي 
 اکولوژیک
(برحسب 

 هکتار)

 59/0 46/1 11/3 34/0 آب

 58/6 64/8 80/35 9/0 غذا

 76/0 40/1 41/3 -36/0 انرژي
حمل و 

 نقل
25/0- 50/8 89/3 13/2 

 41/1 87/0 20/5 -40/0 مسکن

 89/0 93/1 70/3 -25/0 لباس

 75/0 18/0 35/2 -30/1 کاال
شاخص 

 کل
76/2 70/59 30/18 74/8 

پایگاه اقتصادي و 
 اجتماعی

12/0 30/3 57/1 59/0 

هاي چند متغیره رد پاي اکولوژیک با استفاده از مدل تحلیل
معادالت ساختاري انجام شده است. بنابر اطالعات حاصل از مدل 

گیري  مدل )، در بخش مدل اندازه1ده شده(مدل نهایی برازش دا
معادالت ساختاري، روابط هر عامل با نشانگرهاي مربوط به آنهـا  

هـا، بارهـاي عـاملی    شود. بر اساس نتیجه این بررسـی بررسی می
و همچنـین   4/0 هـا عمومـاً  هـاي عمـوم شـاخص   مربوط به گویه

ـ   6/0هـا بـاالي   عمومی شاخص 1پایایی مرکب ل و در سـطح قاب
گیـري در  نتیجـه  باشد، کـه عمـالً  قبول در تحقیقات اجتماعی می

کند. یید میأهاي مورد استفاده را تزمینه پایایی سنجه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Composite Reliability

ـاي دو  از بین  شاخص هاي متعدد برازندگی مدل، تنها شاخص ک
)X2( ـاي دو، معنی دار می ـاالي ک باشد که البته با توجه به حساسـیت ب

ـاً تماعی چنین حالتی پیش میدر اغلب موارد در تحقیقات اج  آید و عموم
ـات    مالك عمل اصلی در ارزیابی کفایت مدل ـاختاري در تحقیق ـاي س ه

ـاخص   شود. معموالًاجتماعی و انسانی محسوب نمی -بدین منظـور از ش
ـاکی از   هاي برازش جایگزین استفاده می ـا ح شود که نتایج مربوط به آنه

ـایی بـرازش د   ـاخص    کفایت به نسبت باالي مدل نه اده شـده دارنـد. ش
RMSEA   ـان   054/0مدل نهایی برابر با درصـدي   90و فاصله اطمین

ـات    06/0و  04/0آن بین  قرار دارد که در سطح قابل قبولی بـراي مطالع
و  GFI ،AGFIاجتماعی است. سایر معیارهاي برازش مدل نیـز ماننـد   

NFI    ـا ـا   92/0و  92/0، 95/0نیز که به ترتیب برابـر ب الي و جملگـی ب
ـایی   هستند، نشان می 90/0 دهند که هم مدل نهایی نسبت به مـدل مبن

ـایین و مدل تـر بـرازش بهتـري دارد و هـم مـدل مـذکور،       هاي مرتبه پ
 هاي مورد استفاده دارد.  سازگاري مناسبی با داده

در مدل نهایی ردپاي اکولوژیک شهروندان شهر ارومیه، با توجه 
ات مستقیم تأثیرتوان گفت ) می2ل ات مستقیم متغیرها (جدوتأثیربه 

متغیرهاي مصرف گرایی و پایگاه اقتصادي و اجتماعی بر ردپاي 
دار و مثبت بوده و مرد بودن (در مقایسه با زن اکولوژیک اثري معنی

دار کاهشی بر میزان ردپاي اکولوژیک بودن) اثر مستقیم معنی
ر مدل نهایی د گراییماديشهروندان داشته است. اثر مستقیم متغیر 

 دار نبوده است.معنی
ات تأثیر) متغیرهاي داراي 2بررسی اثرات غیرمستقیم (جدول 

، که اثر گراییماديدهد که به غیر از غیرمستقیم در مدل نشان می
اش و معنادار و مثبت به لحاظ اش بیشتر از اثر مستقیمغیرمستقیم

توجهی بر میزان آماري بوده است، سایر متغیرها اثر غیرمستقیم قابل 
 گراییمادياند. ردپاي اکولوژیک مصرف شهروندان شهر ارومیه نداشته

گرایی بیشترین اثر غیرمستقیم را بر میزان ردپاي از طریق مصرف
 تأثیراکولوژیک داشته، به نحوي که در مقایسه با اثر مستقیم، 

به شکل استاندارد شده)  26/0گرایی (غیرمستقیم آن از طریق مصرف
 متغیرهاي میان دار آماري قابل شناسایی است. درمعنی تأثیره عنوان ب

 تأثیر پایگاه اقتصادي و اجتماعی پاسخگویان بیشترین مورد بررسی،
اند. را بر میزان ردپاي اکولوژیک داشته تأثیرمستقیم و جنس کمترین 

متغیرهاي مورد بررسی نشان  tهمچنین، بررسی اثرات کل و مقدار 
، مصرف گرایی، پایگاه گراییمادياثرات کل متغیرهاي  دهد کهمی

اجتماعی و جنسیت بر روي ردپاي اکولوژیک در سطح  -اقتصادي
 باشند.دار میمعنی 01/0

در مدل ساختاري برازش داده شده، متغیرهاي موجود در مدل 
درصد) از واریانس  25اند حدود یک چهارم (نهایی در مجموع توانسته

اي را تبیین نمایند که با ک مصرف شهروندان ارومیهردپاي اکولوژی
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 اي محسوب شود.تواند قدرت تبیینی قابل مالحظه مختلف، میبر این رد پا در سطوح و ابعاد  مؤثرتوجه به عوامل محتمل عدیده 

 

 دارداناست ضرایب ردپاي اکولوژیک با ساختاري معادالت نهایی مدل .1 مدل

 میزان ردپاي اکولوژیک پاسخگویان بر ساختاري معادالت مدل متغیرهاي اثرات .2 جدول

متغیر هاي 
 مستقل

T نوع اثر مقدار  نسبت واریانس  
 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم تبیین شده

 80/5 33/0 26/0 08/0 گراییمادي

26/0 

 46/3 34/0 -- 34/0 گراییمصرف
ایگاه اقتصادي  پ

 اجتماعی

60/0 03/0 63/0 12/12 

 -70/4 -21/0 -03/0 -18/0 جنسیت

 مصرف کاال

 پوشاك

 مسکن

 حمل و نقل

 مصرف انرژي

 مصرف غذا

مصرف آب 49/0 

84/0 

85/0 

73/0 

74/0 

81/0 

91/0 

72/0 

40/0

38/0 

52/0 

51/0 

44/0

30/0

 متظاهرانه لذت بخش جایگاه اجتماعی
29/0 49/0 44/0 

84/0 71/0 75/0 

گرایی مادي  

 93/0 33/0 67/0 متظاهرانه متظاهرانه متظاهرانه

58/0 26/0 82/0 

گرایی مصرف  

اکولوژیک ردپاي  

 جنسیت

پایگاه اقتصادي 
 اجتماعی

پایگاه اقتصادي 
 اجتماعی

 

00/0 جنسیت

00/0 

1 

1 

*09/0- 
**34/0 

02/0 

07/0 

** 
18/0- 

08/0 

** 
60/0 ** 

76/0 

 بدون ستاره: عدم معنی داري  05/0*: معنی داري در سطح     01/0معنی داري در سطح  : **

۱٥ 



 گرایی و ردپاي ...گرایی در ارتباط بین مادياي مصرفنقش واسطه آقایاري هیر و همکاران،

۱٦ 

گیريبحث و نتیجه  
تمایل اقتصاد جهانی به پیشرفت اقتصادي و افزایش رفاه مادي 

ها بدون هاي اخیر باعث شده است که انسانشهروندان در طول دهه
محیطی، از  ان زیستتوجه به محدود بودن منابع طبیعی، بیشتر از تو

گرفتن سطح ردپاي  منابع زیست محیطی برداشت کنند و نتیجه، پیشی
اکولوژیک از سطح ظرفیت زیست محیطی بوده است. مسلما با شرایط 

ها و هم محیط زیست را براي توان هم زندگی انسانحال حاضر، نمی
طوالنی مدت در حالت تعادلی نگه داشت. در واکنش به این شرایط، 

اي براي ایجاد و حفظ تعادل بین انسان و محیط هاي عمدهالشت
زیست وي صورت گرفته که توسعه شاخص ردپاي اکولوژیک (درسطح 

اي و حتی در سطح خانوار و افراد) یکی از نتایج المللی، ملی، منطقهبین
ها براي مطالعه پایداري محیطی بوده است. در واقع محاسبه این تالش

دهد که آنها چقدر از توسعه به افراد یا جوامع نشان می ردپاي اکولوژیک
 پایدار فاصله دارند.

-تر هم گفته شد، تحقیق حاضر با رویکرد جامعهچنانکه پیش
شهروندان شهر  شناختی، از یک سو، میزان ردپاي اکولوژیک مصرف

گرایی و مصرف گراییمادي تأثیرارومیه را برآورد کرده و از سوي دیگر، 
عنوان دو عامل مبنایی افزایش ردپاي اکولوژیک در دنیاي مدرن،  را به

 بررسی کرده است. 
دهد میانگین ردپاي اکولوژیک نتایج تحقیق حاضر نشان می

اي (در هفت بعد مصرف آب، غذا، مصرف خانوار شهروندان ارومیه
هکتار براي هر  30/18انرژي، حمل و نقل، مسکن، کاال، لباس)، حدود 

 ه از مقدار متوسط جهانی باالتر است. نفر است ک
دهد بررسی ردپاي اکولوژیک در مقیاسهاي فرعی آن نشان می

هکتار، بیشترین سهم را در ردپاي  64/8که مصرف غذا با میانگین 
اکولوژیک مصرف در بین همه ابعاد هفتگانه دارا است. بدیهی است که 

حصوالت کشاورزي در منابع آبی و خاکی و .. استفاده شده براي تولید م
هاي بندي شده و دور ریختن ته ماندهکنار مصرف غذاها بصورت بسته

ها و دور ریختن مقداري از غذا و استفاده نکردن از سبزیجات و میوه
غذاهاي ارگانیک و محلی، موجبات باال رفتن سهم غذا در ردپاي 

عات اکولوژیک شده است که در اغلب موارد بزرگترین سهم را در مطال
 مشابه تشکیل داده است. 

اي با کسب میانگین در بعد حمل و نقل نیز شهروندان ارومیه
اند. هکتار براي هرنفر، ردپاي نسبتا باالیی را از خود به جا گذاشته 89/3

الزم به ذکر است که شهر ارومیه بعد از شهر تهران بیشترین میزان 
فاده هرچه بیشتر وسایل نقلیه را نسبت به جمعیت خود دارد و است

اي از وسایل نقلیه شخصی بجاي وسایل نقلیه عمومی شهروندان ارومیه
 باعث باال رفتن ردپاي اکولوژیک در این بعد شده است. 

حاکی از آن است که گراییمادينتایج مربوط به سنجش 
 62/3هاي مادیگرایانه اي به ارزشمیانگین گرایش شهروندان ارومیه

متوسط طیف مربوطه باالتر است. بدیهی است که است که از مقدار 
ها و و اهمیت دادن به موفقیت مادیگراییباال بودن گرایش به سمت 

دستاوردهاي مادي، یکی از علل افزایش ردپاي اکولوژیک در بین 
بر ردپاي  مادیگرایی تأثیرشهروندان شهر ارومیه است. بررسی نحوه 

بصورت غیرمستقیم و از  دتاًدهد که این عامل عماکولوژیک نشان می
 تأثیرگرایی دارد، بر ردپاي اکولوژیک طریق اثر افزایشی که بر مصرف

 معناداري دارد.
با توجه به اینکه افراد از طریق دارایی و دستاوردهاي مادي بهتر 

توانند حس موفقیت نسبت به خود را در دیگران ایجاد کنند به سمت می
ند. نتایج تحقیق هم بیانگر این است کنگرایی گرایش پیدا میمصرف

است که  76/0گرایی برابر با بر مصرف گراییماديمستقیم  تأثیرکه 
 گرایی است. بر متغیر مصرف مادیگراییدار افزایشی و معنی تأثیربیانگر 

دهد بر ردپاي اکولوژیک نشان می گراییمادي تأثیربررسی نحوه 
داري معنی تأثیري اکولوژیک صورت مستقیم بر ردپاهکه این عامل ب

 تأثیرگرایی بر ردپاي اکولوژیک از طریق مصرف گراییماديندارد و 
-از طریق مصرف گراییماديداري دارد. بررسی اثر غیر مستقیم معنی

افزایشی و  تأثیردهد که این متغیر گرایی بر ردپاي اکولوژیک نشان می
گذاري تأثیراي دارد. یهداري بر ردپاي اکولوژیک شهروندان اروممعنی
 تأثیربر ردپاي اکولوژیک همسو با نگرش میک در مورد  گراییمادي
کند که کید میأبر محیط زیست است. او بر این موضوع ت گراییمادي
یا بعد منفی رفتارهاي مصرفی است و یک  1جهت تاریک گراییمادي

-ماديبعد از این جهت تاریک، مربوط به رابطه بین محیط زیست و 
است. در واقع میک معتقد است کاهش سریع منابع طبیعی در  گرایی

حال اتفاق افتادن است و براي فهمیدن علل این کاهش، بررسی 
گذار بر محیط زیست امري الزم و تأثیربه عنوان متغیر  گراییمادي

بر ردپاي اکولوژیک با  گراییماديگذاري تأثیرضروري است. همچنین 
بورن و همکاران همخوانی دارد. نتایج مربوط به نتایج تحقیق کیل
گرایی در گرایی بیانگر این است که میانگین مصرفسنجش مصرف

-است که از مقدار متوسط طیف اندازه 04/4اي، بین شهروندان ارومیه
گرایی لذت بخش گیري، باالتر است. همچنین در بین ابعاد مصرف

انگین را در بین ابعاد ، بیشترین می18/4بودن مصرف با میانگین 
گرایی به خود اختصاص داده است. این امر بیانگر این است که مصرف

گرا بوده و همچنین مصرف را اي، شهروندان مصرفشهروندان ارومیه
دهند. بعد دیگري که بیشترین به دلیل لذت بخش بودن آن انجام می

ست، سهم را بعد از لذت بخش بودن مصرف، به خود اختصاص داده ا
واضح است که باال  است. 07/4بعد مصرف پرستیژ اجتماعی با میانگین 

و اهمیت دادن به دستاوردهاي مادي، یکی از  گراییماديبودن میزان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dark Side
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گرایی است و متعاقب آن علل فزایش گرایش مردم به سمت مصرف
افزایش ردپاي اکولوژیک در بین شهروندان شهر ارومیه و باال بودن آن 

گرایی بر مصرف تأثیرور از انتظار نخواهد بود. بررسی نحوه خیلی هم د
دهد که این عامل بصورت مستقیم بر ردپاي ردپاي اکولوژیک نشان می

 گذارد.می تأثیراکولوژیک 
هاي مصرفی در دنیاي ها و الویترسد تغییر در ارزشبه نظر می 

 در رییتغ نیا و ندان ارومیه هم اتفاق افتاده استمدرن، در بین شهرو
 ،است کرده مطرح ذائقه بحث در  ویبورد که همانطور مدرن يایدن
 & Milner( است آورده بوجود را کارکرد به نسبت فرم کامل تیلووا

Browit, 2006( مصرف بر اساس نیاز«از  او این باعث شده ت« 
جایگزین شود. از » مصرف بر اساس تشخص«معنازدایی شده و مفهوم 

، امروزه )Baudrillard, 2015(نظریه بودریار  سوي دیگر بر اساس
به تنهایی براي عرضه وجود دارند. انسان امروز با بافتی از اشیاي کمی 

دهد. یعنی لباس، ماشین و مواجه است که به همدیگر معنا می ءاشیا
شوند و خانه گران قیمت داشتن، در کنار هم به نمایش گذاشته می

دارد. ن یکی بدون دیگري معنی نحامل این معنی هستند که داشت
-براي فایده خاص آن مراجعه نمی مصرف کننده، دیگر به فالن شی

 .آوردبا داللت کلی آنها روي می ءاي از اشیاکند، بلکه به مجموعه
گرایی بر ردپاي اکولوژیک همسو با گذاري مصرفتأثیرهمچنین 

یط زیست گرایی بر محمصرف تأثیرنگرش اشنایبرگ و کمپل در مورد 
است. اشنایبرگ معتقد است در کنار چرخه تولید انبوه (که در جهت 

گرایی مدرن آورد)، مصرفتولید هرچه بیشتر به محیط زیست فشار می
نیز با آن همگام است و هر دو در جهت تخریب محیط زیست عمل 

کنند. همچنین کمپل معتقد است که در اقتصاد آزاد مدرن، بیش از می
شود و این باعث پیدایش کنندگان توجه میهاي مصرفتهحد به خواس

شود که کمپل از آن با عنوان شکل جدیدي از اخالق در جامعه می
رسد، به تعبیر کمپل، کند. به نظر میاخالق عاطفی مصرف یاد می

اي قابل سراغ چنین اخالقی در حال حاضر در بین شهروندان ارومیه
گیري و توسعه چنین ی شکلگرفتن باشد. از منظر زیست محیط

گذار آن بر محیط زیست فاجعه بار باشد. تأثیراخالقی می تواند به لحاظ 
گرایی بر ردپاي اشت که اثرگذاري مصرفدهمچنین باید اذعان 

 اکولوژیک با نتایج تحقیق حاجیلو  همخوانی دارد.
اجتماعی حاکی  -نتایج مربوط به سنجش متغیر پایگاه اقتصادي 

 تأثیرصورت مستقیم بر ردپاي اکولوژیک هکه این عامل ب از آن است
گذارد. ضریب استاندار محاسبه شده در مدل معادالت ساختاري با می

 -حاکی از یک رابطه مثبت قوي بین پایگاه اقتصادي  60/0مقدار 
ها بیانگر این است اجتماعی با متغیر ردپاي اکولوژیک است. این یافته

 روندانی که از لحاظ پایگاه اقتصادي و اجتماعی که در شهر ارومیه، شه
 

اجتماعی باال تعلق دارند، ردپاي اکولوژیک  -به پایگاه اقتصادي 

هاي تحقیق، متغیر جنس بر بزرگتري دارند. همچنین بر اساس یافته
مرد بودن (در مقایسه با داشته است طوري که  تأثیرردپاي اکولوژیک 

کاهشی بر میزان ردپاي اکولوژیک  دارزن بودن) اثر مستقیم معنی
 مدیریت در زنان نقشو این شاید به این علت است که  داشته است

خانگی و مدیریت تولید  هايزباله دفع و تولید زمینه در و مصرف خانوار
 و تفکیک و هازباله بهداشتی دفع و سالم هاي روش انتخاب زباله مثل 

از این تر از مردان است، رنگتر و پرآنها در خانه مهم مجدد بازیافت
  تري نسبت به مردان دارند.جهت ردپاي اکولوژیک بزرگ

ي کاهش ردپاي اکولوژیک در هاي پژوهش، برابر اساس یافته
 شود:مورد مطالعه پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می جامعه

مورد بررسی  گرایی در جامعهباتوجه به اینکه میانگین مصرف -
دست آمده است، از این جهت دادن هار متوسط بباالتر از مقد

هاي شهروندان در زمینه مصرف آموزش و باال بردن سطح آگاهی
آن بر محیط زیست  (مصرف پایدار) جهت کاستن از میزان  تأثیرو 

مصرف و تبعات نامناسب زیست محیطی آن، ضروري به نظر 
 رسد.می

مصرف ها، سهم غذا در ردپاي اکولوژیک بر اساس یافته -
شود، ها محسوب میترین سهماي یکی از بزرگشهروندان ارومیه

تبعات یا  ها، در زمینهفلذا الزم است با دادن آموزش به خانواده
بندي و یکبار مصرف و رویه از ظروف بستهبی پیامدهاي استفاده

مدیریت آگاهانه و منطقی فرایند مصرف غذا (مصرف غذاهاي 
ریختن باقیمانده غذا و پرهیز از مصرف ارگانیک، پرهیز از دور 

هاي الزم براي کاهش ردپاي غذاهاي فراوري شده)، آگاهی
 اکولوژیک مصرف غذا داده شود.

تري در مدیریت مصرف خانوار با توجه به اینکه زنان نقش پر رنگ -
دارند، یک راه براي کاهش ردپاي اکولوژیک مصرف، توجه به 

مصرف بر  تأثیرر ارتباط با هاي زیست محیطی دافزایش آگاهی
سازي زیست هاي تصمیممحیط زیست و حضور زنان در روند

 تواند کمک زیادي در این زمینه داشته باشد.محیطی، می

ها، سهم حمل و نقل در ردپاي اکولوژیک مصرف بر اساس یافته -
را به خود  اي بعد از مصرف غذا، بیشترین سهمشهروندان ارومیه

، فلذا الزم است با افزایش امکانات حمل و اختصاص داده است
سازي استفاده از وسایل نقلیه نقل عمومی و ترویج و فرهنگ

عمومی، بجاي استفاده از وسایل نقلیه شخصی در جهت کاهش 
 اقدام شود. ردپاي اکولوژیک

۱۷ 
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