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Abstract
Today the population increasing growth and promotion of
inappropriate use patterns have led to the abnormal use of
land capacities whose consequences have caused the
destruction of natural capitals (resources), increasing of
diseases, waste production and increasing of waste
materials. Lack of attention to this important matter will
face the Earth with serious problems in the not too distant
future. In this regard, present research was done with the
purpose of determining the effect of environmental
attitude, environmental knowledge and information,
environmental concerns, health orientations, social
responsibility, social context, education, being
cosmopolitan, using of the Internet, disease and food
allergies background on the tendency of Khorramabad
citizens to sustainable consumption behavior. The study
population consisted of Khorramabad residents, a sample
of 386 individuals was selected by using of multi-stage
cluster random sampling method for the study. To data
analysis, descriptive statistics and regression path
analysis have been used. Results show that some
variables such as environmental attitude, environmental
knowledge and information, environmental concerns,
health orientations and social responsibility directly and
some other variables such as education, being
cosmopolitan, using of the Internet, disease background
with food allergy indirectly were explained 30 percent of
Khorramabad residents sustainable consumption behavior
variance totally.
Among these variables, health
orientations and environmental attitudes were the most
effective variables on sustainable consumption behavior.
Therefore, it is recommended that the relevant
organizations take the necessary actions in order to
change attitudes and to improve the people’s health
orientations level.
Keywords: Sustainable Consumption, Sustainable
Development, Khorramabad, Multivariateregression.
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چکیده
امروزه رشد روز افزون جمعیت و ترویج الگوها مصرفی نامناسب به استفاده
نابهنجار از ظرفیتها زمین منجر شده که عواقب آن سبب نابود سرمایهها
- تولید زباله و افزایش مواد زائد گردیده است که بی، افزایش بیمار ها،طبیعی
توجهی به این امر مهم در آیندها نه چندان دور زمین را با مشکالت جد
 در این راستا تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان تأثیر.مواجه خواهد ساخت
 دغدغه، دانش و اطالعات زیست محیطی،متغیرها نگرش زیست محیطی
، زمینه اجتماعی، مسئولیتپذیر اجتماعی، دغدغه سالمت،زیست محیطی
 سابقه بیمار و حساسیت، استفاده از اینترنت، جهان شهر بودن،تحصیالت
 جامعه.غذایی بر گرایش به رفتار مصرف پایدار شهروندان خرمآباد انجام شد
 نفر از آنان386 آمار این پژوهش ساکنان شهر خرمآبادند که نمونها به حجم
با استفاده از روش نمونهگیر تصادفی خوشها چند مرحلها برا مطالعه
 به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و تحلیل مسیر.انتخاب شدهاند
 یافتهها نشان میدهد که متغیرها نگرش.رگرسیونی استفاده گردیده است
، دغدغه زیست محیطی، دانش و اطالعات زیست محیطی،زیست محیطی
دغدغه سالمت و مسئولیتپذیر اجتماعی به طور مستقیم و متغیرها
 سابقه بیمار به همراه، استفاده از اینترنت، جهانشهر بودن،تحصیالت
 درصد از واریانس رفتار30 حساسیت غذایی به طور غیر مستقیم در مجموع
 در این بین متغیرها دغدغه.مصرف پایدار ساکنان شهر خرمآباد را تبیین نمودند
سالمت و نگرش زیست محیطی بیشترین میزان تأثیر بر رفتار مصرف پایدار را
داشتند بنابراین توصیه میگردد که ارگانها ذ ربط در راستا تغییر نگرش و
.ارتقا سطح دغدغه سالمت افراد اقدامات الزم را انجام دهند
 رگرسیون چند، خرم آباد، توسعه پایدار، مصرف پایدار:واژههای کلیدی
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محیطی مصرف کنندگان بر رفتار مصرف پایدار میباشد؟

مقدمه
اصطالح مصرف پایدار با هدف کاهش مصرف منابع و انرژ برا
رسیدن به تولید زباله کمتر و بازیافت بیشتر مواد مصرفی شکل گرفته –
است ( ;Carrett et al, Chodhurry & Samuel, 2012
 ،)Teseng & Hang, 2013و بیانگر اولویت مصرف کننده برا
خرید محصوالت سبز و سالم میباشد ( Grimmer & Bingham,
 .)2013این اصطالح فرایند مصرف محصوالتی را در برمیگیرد که
چرخه زندگیشان از مرحله تهیه و تولید مواد اولیه تا طراحی ،ذخیرهساز
و در نهایت حمل و نقل و استفاده مبتنی بر کاهش آثار مخرب زیست -
محیطی است ( Dangelico & Pontrandolfo, 2010; Biswas
 )& Roy, 2014; Maniatis, 2015مختلف بر میآید مصرف پایدار
به مصرف محصوالتی بر میگردد که مراقب محیط زیست و برا آن
مفید باشند و همچنین قابل بازیافت و حفاظت بوده و نسبت به دغدغه
ها زیست محیطی حساس و پاسخگو باشند (.)Mostafa, M. 2009
نهادینه کردن مصرف پایدار میتواند در بلندمدت منجر به شکلگیر
رفتار پایدار در بین افراد جامعه گردد .رفتار که اثرات و پیامدها
مختلف اقتصاد ه اجتماعی را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد
(.)Biswas & Roy, 2014
در پی رسیدگی و توجه به ضرورت این مسأله هیئت منتخب
سازمان ملل برا بررسی تغییرات آب و هوایی در آخرین گزارش خود
اعالم میکند که تغییر در شیوه زندگی ،رژیم غذایی و کاهش مصرف
انرژ تأثیر قابل توجهی در کاهش تخریب زیست محیطی دارد
()Sachdeva1et al, 2015؛ چرا که امروزه با شناسایی نیازها جهانی
و ظهور فرصت نوآور به همراه توجه علمی به مسائل زیست محیطی و
افزایش سهم بازار محصوالتی در زمینه پایدار و سبز شدن ،عوامل مؤثر
بر فشار افکار عمومی و اجتماعی ،دوستدار محیط زیست را به عنوان
سیاست و محرکی فعال برا افزایش مصرف پایدار و سازگار با محیط-
زیست میدانند .همچنین تولید و مصرف پایدار به دلیل داشتن بازده باال
منجر به حفظ منابع طبیعی ،تنوع زیست محیطی و سالمت نسل بشر
میشود ( .)Mokhtarnezhad, 2013; Ko et al, 2013ذکر این
نکته نیز قابل تأمل است که جامعه آمار منتخب یعنی شهر خرمآباد از
جمله شهرها در حال توسعۀ ایران است که بر اساس گزارش (WHO,
 ،)2014با احراز رتبه هشتم در فهرست بیست شهر آلوده جهان از نظر
وضعیت هوا قرارگرفته است .براساس گزارش این سازمان ،آلودگی هوا در
این شهر نسبت به سالها گذشته  10برابر بیشتر شده و مهمترین دلیل
این آلودگی وجود ذرات معلق و آالیندهها بر اثر رفتار مصرف ناصحیح
عنوان شده است.
اکنون سؤال اساسی پژوهش در پی دستیابی به پاسخ مناسب برا تعیین
میزان تأثیر متغیرها دانش زیست محیطی و نگرش و باورها زیست

چارچوب نظری
اصطالح توسعه پایدار 1یا پایا در اوایل سالها دهه  1970درباره محیط
و توسعه به کار رفته است و از آن به عنوان فرایند که اساس بهبود
وضعیت و رفع کاستیها اجتماعی و فرهنگی جوامع پیشرفته را فراهم
میآورد و موتور محرکه پیشرفت متعادل ،متناسب و هماهنگ اقتصاد ،
اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع و به ویژه کشورها در حال توسعه یاد
شده است .توسعه پایدار سعی دارد به پنج نیاز اساسی پاسخ گوید :تلفیق
حفاظت و توسعه ،تأمین نیازها اولیه زیستی انسان ،دستیابی به
عدالتاجتماعی ،خودمختار و تنوع فرهنگی و حفظ یگانگی اکولوژیکی
( .)Georgian Mahlabani, 2010الزم به ذکر است که در طول
بیست سال گذشته دستیابی به توسعه پایدار در خط مقدم تمامی
استراتژ ها زیست محیطی اتخاذ توسط دولتها قرار گرفته است
( ،)Drexhage & Murphy, 2012البته در راستا تحقق این امر
ضرورت دارد ابتدا به توسعه پایدار برسیم که این مهم با لحاظ -
کردن مسئولیت اجتماعی در میان تولید کننده و مصرف کننده
محقق میشود ( .)Ko et al, 2013مفهوم توسعه پایدار در
کشورها مختلف به روشها گوناگون تعریف ،درک و تفسیر
شده است که این تفاوتها ،تنوع در شرایط زیست محیطی،
اقتصاد  ،اجتماعی و سیاسی را منعکس میکنند .اصطالح توسعه
پایدار به معنا دستیابی به موقعیتی است که برا رسیدن به آن
نسل حاضر بتواند نیازها خود را بدون به خطر انداختن تواناییها
نسل آینده در استفاده از منابع پاسخ دهد (Dehshiri, 2014؛
Drexhage & Murphy, 2012؛ ،Maniatis, 2015
 .)Martinhoa et al, 2015در این تعریف آنچه استنباط میشود این
است که حق هر نسل در برخوردار از همان مقدار سرمایه طبیعی
که در اختیار دیگر نسلها قرار داشته به رسمیت شناخته شده و
استفاده از سرمایه طبیعی در حد مقتضی و مناسب مجاز شمرده شده
است .برا دستیابی به توسعه پایدار باید به توسعه اقتصاد  ،عدالت
اجتماعی و حفاظت از محیط زیست دست یابیم ( ;Robinson
2004؛  .)Abbaspoor, 2007شایان ذکر است که کمیسیون برونتلند
( )2010توسعه پایدار را به عنوان یک فرایند الزمه بهبود و پیشرفت
وضعیت و از میان بردن کاستیها اجتماعی و فرهنگی جوامع
پیشرفته دانسته که باید موتور محرکه پیشرفت متعادل ،متناسب و
هماهنگ اقتصاد  ،اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع و به ویژه
کشورها در حال توسعه باشد.
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.)2011

عوامل منتخب در بررسی رفتار مصرف پایدار
دغدغه زیست محیطی
این امر عبارت است از یک باور ،موضع و میزانی از نگرانی که بر
اثر احساس کمبود منابع طبیعی در مصرفکننده بوجود میآید

3

دغدغه سالمت
تهدیدها جدید ایمنی مواد غذایی هر روزه در حال ظهور است.
تغییرات در تولید ،توزیع و مصرف مواد غذایی از قبیل کشاورز
متراکم ،جهانی شدن تجارت مواد غذایی ،تهیه غذا انبوه و
غذاها ناسالم و خیابانی ،تغییرات محیط زیست ،باکتر ها و سموم
جدید و در حال ظهور ،مقاومت ضد میکروبی ،همگی خطر آلودگی
مواد غذایی را در اثر مصرف ناصحیح و نامناسب افزایش میدهند

( .)Sudiyanti, 2009این مفهوم به یک ویژگی عاطفی اشاره
دارد که میتواند نشاندهنده نگرانی ،محبت ،دوست داشتن یا
دوست نداشتن یک شئ یا مسأله باشد (Dantoon; lee, 2009
 .)et al, 2015بهطور کلی نگرانیها زیست محیطی میتوانند
به عنوان محرکی فعال در فرایند تولید و مصرف محصوالت سالم و

) .(world health organization, 2014مواد غذایی ناسالم

پایدار نیز عمل کنند (Ko et al; Hamdi et al; 2011

میتوانند طیف وسیعی از مشکالت بهداشتی را به همراه آورند که از جمله
آنها میتوان به اسهال ،بیمار ها و مشکالت متعدد بارور  ،رشد و نمو،
سرطانها ،بیمار ها قلبی -عروقی و تعداد بیشمار از بیمار ها
دیگر اشاره کرد )(world health organization, 2014؛
بنابراین مصرف مواد سالم سبب سالمتی شناختی ،عاطفی ،رفاهی

;2013؛  .)Jansson & nourland, 2010در بیشتر مطالعات
(Smith & Paladino; lee, 2009; Hamdi et al, 2011

 )Rehman & Khazar Bin Dost, 2013; 2010اثرگذار
مثبت دغدغه زیست محیطی بر رفتار مصرف پایدار مورد تأیید قرار
گرفته است.

در شخص میشود ( .)Goetzke et al, 2014سالمت از جمله
متغیرها است که توسط مطالعات اندکی مورد بحث و بررسی قرار
گرفته است ) Nasir& Karakaya, 2014؛ Goetzke et al,

نگرش زیست محیطی
نگرش زیست محیطی عبارت است از یک زمینه ،حالت درونی،
استعداد یا تمایل به یادگیر برا پاسخ به رفتار مطلوب یا

.)2014

نامطلوب زیست محیطی که در ذهن فرد وجود دارد ( & Abbasi

مسئولیت پذیری اجتماعی
مسئولیت اجتماعی 4از جمله مفاهیمی است که همواره درباره
انسانها به کار برده میشود و به محض این که از انسان و رفتارش
سخن به میان میآید ،این مفهوم نیز برجسته میگردد .متأسفانه
زیادهرو برخی از انسآنها در بهرهگیر از منابع طبیعی ،اکوسیستم
موجود را دچار مشکل کرده و اختالالت فراوانی را به وجود آورده
است .همچنین در پس بیتوجهی و شانه خالی کردن از مسئولیت-
پذیر نسبت به محیط زیست عالوه بر ایجاد خطرات عمده برا
انسآنها همنوع خود منجر به انقراض گونهها متعدد گیاهی و
جانور شدهاند و چرخه حیات را دچار اختالل نمودهاند
( .)Haghighee & Khalil, 2011البته شایان ذکر است که
تنها بخشی از مفهوم مسؤلیت اجتماعی توجه به مسائل زیست
محیطی میباشد ،از این رو باور به این که مسؤلیت اجتماعی صرفاً
مسائل زیست محیطی را در بر میگیرد ،ساده انگار است .این
مفهوم نه تنها محیط و اکوسیستم بلکه سالمت روانی و جسمانی
کنونی و آینده افراد را نیز در نظر میگیرد .مسئولیتپذیر اجتماعی به

Rahbar, 2012؛ .)Barber et al, 2012شایان ذکر است که
نگرش افراد میتواند تحت تأثیر تنبیه و پاداشها دیگران چه در
سطح فرد و چه در سطح سازمانی شکل گیرد ( D. Newton et
al, 2015؛ , 2013

.(Sharma &Gadenne

دانش و اطالعات 2زیست محیطی
یکی از متغیرها مهم برا پیشبینی رفتار انسان ،دانش فرد
درباره مسائل زیست محیطی است .دانش زیست محیطی ،به عنوان
دانشی عمومی در مورد حقایق ،مفاهیم و روابط محیط طبیعی و
اکوسیستمها آن تعریف میشود ( ،)Ko et al, 2013دانش به
منزله یک ضرورت برا انجام موفقیتآمیز فعالیتها بوده و دانش
مصرفکننده از مسائل زیست محیطی منجر به شکلگیر رفتارها
زیست محیطی میشود (Seif et al, 2016؛ Gadenne et al,

3 . Health Orientation
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گارزال و فورینتو )2014( 6به توصیف و ارائه راهکارهایی به عنوان محرک
برا مصرف پایدار پرداخت که مطابق آن اگر مصرفکنندگان بتوانند
پیامدها زیست محیطی رفتار خود را درک کنند ،میتوانند الگو
مصرفی خود را نیز به سمت مصرف پایدار سوق دهند و تولیدکنندگان را
نیز تحت فشار قرار داده و روند تولید را به سمت تولید سبز و پایدار هدایت
نمایند و این امر محقق نخواهد شد جز با افزایش دانش زیست محیطی
مصرفکنندگان که میتوان با ایجاد کمپینها آگاهیدهنده آن را
تقویت کرد .بدین منظور در مطالعه حاضر برا دستیابی به عوامل مؤثر بر
رفتار مصرفی پایدار تالش گردید تا با استفاده از متغیرها دغدغه زیست
محیطی ،نگرش زیست محیطی ،دانش و اطالعات زیست محیطی،
دغدغه سالمت ،زمینه اجتماعی و مسئولیتپذیر اجتماعی مدلی قابل
اتکا برا تبیین رفتار مصرف پایدار ارائه شود ،همچنین پیشبینی میشود
که متغیرها جهان شهر بودن ،استفاده از اینترنت ،تحصیالت ،سابقه
بیمار و حساسیت غذایی بر رفتار مصرف پایدار اثر غیر مستقیم داشته
باشند.

معنا تشخیص ارتباط بین مسائل زیست محیطی و اثر پیامدهایی است
که بر بعد فیزیولوژیکی ،مالی و اجتماعی افراد به جا میگذارد

(.)Abbaspoor, 2007; Garzella & Fiorentino , 2014
5

زمینه اجتماعی
زمینه اجتماعی به میزان اثرگذار عوامل محیطی بر رفتار افراد اشاره
دارد .عواملی که در برگیرنده ارزشها ،هنجارها و باورها میباشند .این
مفهوم میزان فشارها جمعی را در جهت تعیین نوعی هویتی جمعی و
پایدار برا فرد در نظر میگیرد ( )Ritter, M.2014که در برگیرنده
مفاهیمی از قبیل فرهنگ ،تحصیالت و یا نوع و نحوه زندگی افراد بوده و
اشاره به نیروها محیطی ،مردم و نهادها که فرد با آنها در تعامل است،
دارد ).)Wang, 2014
رفتار پایدار
رفتار پایدار مجموعها از اقدامات مؤثر پیشگیرانه و هدفمند در راستا
حفاظت از منابع طبیعی از جمله تمامیت زندگی گیاهی ،جانور و
همچنین در نظر گرفتن رفاه فرد و اجتماعی نسل فعلی و آینده بشر
باست .این مفهوم که با بهرهگیر از رویکرد جدایی ناپذیر نسبت به
گذشته شامل اقدامات فرد و گروهی با هدف استفاده منطقی از منابع
طبیعی بوده ،تعادل فرد و طبیعت را تضمین نموده ( carrete et al,
 ،)2012و در برگیرنده صرفهجویی در انرژ و تعادل در استفاده از منابع
طبیعی با هدف دستیابی به سطوح باال رفاه اقتصاد  ،سیاسی ،اجتماعی
و زیست محیطی میباشد (.)Gadeen et al, 2011
بنابراین با توجه به مباحث مطرح شده ،ضرورت دارد که با شناسایی
عوامل مؤثر بر بروز رفتار پایدار ،رفتار مصرفکنندگان در قالب چارچوبی
مشخص سازمان داده شده و تفکر و فرهنگ زیست محیطی و رفتار
مصرف پایدار میان تک تک افراد جامعه ترویج شود تا مشکالت زیست
محیطی روز افزون و تأثیرات سوء مصرفگرایی بر سالمت روحی و
جسمی انسانها مرتفع گردد .بر این اساس مطالعات متعدد پیرامون این
مهم صورت گرفته که عبارتند از :ریتر و همکاران ( )2014به بررسی
عوامل مؤثر بر انگیزه مصرف محصوالت پایدار در برزیل پرداختند که در
آن اطالعات و دانش ،نگرش زیست محیطی ،زمینه اجتماعی و آگاهی-
ها زیست محیطی با انگیزه مصرف سبز ارتباط قو داشتند .با استناد به
مطالعه لی و همکاران ( )2014با هدف بررسی اثر قیمت بر قصد خرید
مصرفکنندگان مشخص شد که قیمت از جمله عواملی بوده که میتواند
تأثیر به سزایی بر قصد خرید محصوالت سبز و رفتار پایدار داشته باشد.

زمینه

اجتماعی
جهان
دغدغه
زیست
محیطی
رفتار مصرف
پایدار

نگرش
زیست
محیطی
دانش زیست

شهر
استفاده از
اینترنت
تحصیالت

محیطی
سابقه
دغددغه

بیمار

سالمت
حساسیت
مسئولیت

غذایی

پذیر

شکل .1چارچوب مفهومی پژوهش

مواد و روشها
پژوهش حاضر از نظر پارادایم کمّی ،با توجه به هدف ،از نوع
تحقیقات کاربرد و از لحاظ گردآور دادهها ،توصیفی -پیمایشی
میباشد که به بررسی و تحلیل روابط میان متغیرها بر اساس هدف
تحقیق میپردازد.
6 . Garzella & Fiorentino

5 . Social Context
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جدول .1نتایج ضریب آلفا کرونباخ برا مقیاسها بهکار گرفته شده در
مطالعه

شیوه نمونه گیری و حجم نمونه
جامعه آمار این پژوهش ساکنان شهر خرمآباد هستند .حجم
نمونه مورد نظر با استفاده از فرمول کوکران با در نظر گرفتن واریانس

متغير

ميزان آلفای کرونباخ

بیشینه ،جامعه بزرگ و دامنه اطمینان  0/05تعداد  386نفر با استفاده از

نگرش زیستمحیطی

0.77

روش نمونهگیر تصادفی خوشها چند مرحلها انتخاب شده است .به

دانش و اطالعات زیستمحیطی

0.74

دغدغه زیست محیطی

0.72

دغدغه سالمت

0.79

مسئولیتپذیر اجتماعی
رفتار مصرف پایدار

0.83
0.80

این صورت که ابتدا شهر از نظر اقتصاد و فرهنگی به  8بلوک تقسیم
شد و سپس از هر بلوک یک کوچه انتخاب و کل اهالی کوچه مورد
مطالعه قرارگرفتند .ابزار اصلی جمعآور دادهها پرسشنامها

ساخت

یافتها بود که با توجه به اهداف تحقیق و متغیرها مطالعه با استفاده از
معکوس ساز پرسشنامهها مشابه تدوین شد .قابل ذکر است که
متغیرها نگرش زیست محیطی ( 4گویه) ،دانش و اطالعات زیست -

همان طور که از نتایج ذکر شده در جدول ( )1بر میآید با توجه به
مقدار آلفا کرونباخ به دست آمده متغیرها پژوهش میتوان گفت
که ابزار اندازهگیر از پایایی خوبی برخوردار میباشد.

محیطی ( 3گویه) ،دغدغه زیست محیطی (4گویه) ،دغدغه سالمت (3
گویه) ،مسئولیت پذیر اجتماعی (  4گویه) ،زمینه اجتماعی ( 3گویه) و
رفتار مصرف پایدار ( 4گویه) در قالب طیف پنج ارزشی ( =1خیلیکم=2 ،

یافتهها و بحث
چنانکه اشاره شد یک نمونه  386نفر از شهروندان خرمآباد مورد
مطالعه قرار گرفتند که پارها از ویژگیها جمعیت شناختی آنها
بدین شرح است 50 :درصد پاسخگویان را زنان و 50درصد را مردان
تشکیل میدادند .همچنین  56/6درصد افراد مورد مطالعه دارا
تحصیالت دانشگاهی بودند .در بررسی جهان شهر بودن مشخص
گردید که  17/4درصد از افراد مورد مطالعه سابقه سفر به خارج از
کشور را داشتهاند ،با اینحال  82/6درصد تجربه سفر خارجی را
نداشتند ،همچنین  69درصد از شهروندان به صورت دائم به اینترنت
و دنیا مجاز دسترسی داشتند .در این بین  33/1از افراد مورد
مطالعه در خانواده خود سابقه بیمار را داشتند .افزون براین 34/2
افراد مورد مطالعه حسایست غذایی داشتند.

کم =3 ،متوسط =4 ،زیاد =5 ،خیلی زیاد) لیکرت ،متغیرها تحصیالت،
جهان شهر بودن (سابقه سفر به کشورها خارجی) ،استفاده از اینترنت،
سابقه بیمار و حساسیت غذایی با کدگذار دو ارزشی (0و  )1مورد
سنجش قرار گرفتند .در این پژوهش برا تعیین روایی پرسشنامه ابتدا بر
اساس مرور سوابق ،مطالعات ،متون پیشین و همچنین نقطه نظرات و
پیشنهادات محقق و کمیته راهنما طراحی شد .الزم به ذکر است که برا
سنجش متغیرها مطالعه از سؤاالت و گویهها مقاالت التین نیز
کمک گرفته شد .به شکلی که بعد از ترجمه متن از انگلیسی به فارسی
برا کسب روایی محتو سؤاالت با شرایط جامعه آمار تطبیق داده
شده است .از آنجا که روایی سازه این پرسشنامه قبالً توسط پژوهشگران
مختلف به طور مکرر تأیید شده است .از کمیته راهنما و افراد صاحب نظر
در زمینه موضوع درخواست گردید که در خصوص روایی پرسشنامه اظهار

آزمون  tتک نمونهای
در این بخش ابتدا وضعیت متغیرها نگرش زیست محیطی ،دانش
و اطالعات زیست محیطی ،دغدغه زیست محیطی ،دغدغه
سالمت ،مسئولیتپذیر اجتماعی و رفتار مصرف پایدار ارائه شده
است .در این آزمون معموالً محقق میتواند میانگین به دست آمده
از جامعه را با یک عدد مبنا مقایسهکند .در این پژوهش عدد مبنا
برا متغیرها مذکور عدد  3معادل حد وسط در طیف  5ارزشی
(خیلیکم=  ،1کم=  ،2متوسط=  ،3زیاد=  ،4خیلیزیاد=  )5لیکرت
میباشد.

نظر نمایند ،پس از جمعبند نقطه نظرات آنها نسبت به اصالح و تنظیم
پرسشنامه نهایی اقدام شد و قالب نهایی پرسشنامه توزیع گردید .برا
سنجش پایایی ابزار تحقیق نیز از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شد .به
منظور تجزیه و تحلیل آمار دادهها از آمار توصیفی به همراه پیش
فرضها اساسی رگرسیون و تحلیل مسیر رگرسیونی با بهکارگیر نرم
افزار  SPSSنسخۀ  22بهره برده شد.
برا

سنجش پایایی ابزار تحقیق نیز از ضریب آلفا

کرونباخ

استفاده شد که نتایج حاصل در جدول  1نمایش داده شده است.
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جدول  .2نتایج آزمون  tتک گروهی (مقایسه میانگین با عدد ) 3
میانگین

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

t

sig

متغیرها

نگرش زیست محیطی

4.00

0.71

0.05

18.98

0.00

دانش و اطالعات زیست محیطی

2.95

0.92

0.06

-0.71

0.47

دغدغه زیست محیطی
مسئولیتپذیر اجتماعی

3.82
3.5
3.61

0.62
0.68
0.63

0.04
0.05
0.04

17.77
11.03
13.11

0.00
0.00
0.00

رفتار مصرف پایدار

3.75

0.62

0.04

15.85

0.00

دغدغه سالمت

چنانچه از نتایج جدول ( ،)2برمیآید میانگین متغیرها نگرش
زیست محیطی ،دغدغه زیست محیطی ،دغدغه سالمت ،مسئولیت -
پذیر اجتماعی و رفتار مصرف پایدار در جامعه باالتر از حد متوسط برآورد
شدهاند .در حالیکه متغیر دانش و اطالعات زیست محیطی تنها متغیر
است که دارا میانگین ( )2/95و در حد متوسط میباشد.

مثبت و معنادار در سطح خطا یک درصد وجود دارد بنابراین با
اطمینان  99درصد میتوان گفت که با افزایش و یا کاهش نگرش
زیست محیطی ،دانش و اطالعات زیست محیطی ،دغدغه زیست
محیطی ،دغدغه سالمت و متغیر مسئولیت پذیر اجتماعی ،میزان
رفتار مصرف پایدار شهروندان خرمآباد نیز افزایش یا کاهش مییابد.

بررسی ارتباط بین متغیرهای مورد مطالعه و رفتار

بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر رفتار مصرف پایدار
رگرسیون فرایند آمار برا تخمین روابط بین متغیرهاست .این
روش شامل پیشفرضها به خصوصی در رابطه با تشخیص
صحت و درستی استفاده از آن برا دادهها نمونها میباشد که
در مطالعه حاضر از پیش فرضها اساسی این تکنیک آمار
استفاده شده است ،همچنین به منظور تعیین میزان اثر عوامل مؤثر
بر رفتار مصرف پایدار از تحلیل مسیر رگرسیونی بهره گرفته شده
است.

جدول  .3نتایج ضرایب همبستگی اسپیرمن بین متغیرها مورد مطالعه
و رفتار مصرف پایدار
مصرف
رفتار
sig

مفروضات رگرسیونی
در جدول ( )4ستون ( )Collinearity Statisticsبه مقدارها
اغماض 17که اندازههایی برا نشان دادن همبستگی بین متغیرها
پیشبین میباشد ،اشاره دارد و مقدار بین صفر و یک (1و )0را
برمیگزیند .هر چه میزان اغماض یک متغیر به صفر نزدیکتر
باشد ،ارتباط قو تر بین آن متغیر و سایر متغیرها پیشبین
وجود دارد (.)Aliabadi & Samadi, 2012
( VIFعامل تورم واریانس) 28اندازه دیگر است که میتواند
جانشین هم خطی شود (در واقع عکس اغماض) و در آن مقادیر
بزرگ نشاندهنده ارتباط قو بین متغیرها پیش بین است
(.)Aliabadi & Samadi, 2012

مصرف پایدار
از آنجا که پایه و اساس مطالعات رگرسیونی همبستگی بین متغیرها
میباشد ،به منظور بررسی ارتباط ساده و خطی بین متغیرها
نگرش زیست محیطی ،دانش و اطالعات زیست محیطی ،دغدغه
زیست محیطی ،دغدغه سالمت و مسئولیت پذیر اجتماعی با رفتار
مصرف پایدار به طور مستقیم از روش همبستگی اسپیرمن استفاده
شده است که نتایج آن در جدول ( )3آمده است.

متغیر

پایدار

نگرش زیست محیطی

**0.29

0.001

دانش و اطالعات زیست محیطی

**0.29

0.002

دغدغه زیست محیطی

**0.42
**0.47

0.000

مسئولیت پذیری اجتماعی

**0.43
** .p≤0.01

دغدغه سالمت

0.000
0.000
* .p≤.05

بر اساس نتایج ارائه شده در جدول شماره ( ،)3مشاهده میشود
که بین متغیرها نگرش زیست محیطی ،دانش و اطالعات زیست
محیطی ،دغدغه زیست محیطی ،دغدغه سالمت و متغیر مسئولیت-
پذیر اجتماعی با رفتار مصرف پایدار شهروندان خرمآباد رابطه

7 . Tolerance Value
8 . Variance Inflation Factor
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جدول  .4نتایج محاسبه آزمون تشخیص هم خطی دادهها
متغیر
وابسته

رفتار
مصرف
پایدار

متغیر مستقل

Tolerance

VIF

نگرشزیستمحیطی
دانش و اطالعات زیست
محیطی

0.82

1.21

0.60

1.65

دغدغه زیست محیطی

0.88

1.19

دغدغه سالمت

0.58

1.80

مسئولیت پذیری اجتماعی

0.76

1.30

دغدغه زیست

جهان شهر

محیطی

بودن

نگرش زیست

استفاده از

محیطی

اینترنت

دانش زیست

تحصیالت

رفتار مصرف
پایدار

محیطی

در نتایج حاصل از جدول ( )4مناسب بودن شاخص مقدار
اغماض ( )Toleranceکه مقادیر بین صفر و یک را برگزیده است
تأیید میشود ،همچنین مقادیر ذکر شده در ستون  VIFحاکی از
تأیید مقادیر شاخص مذکور برا تکتک متغیرها میباشد.
استقالل خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی
شده توسط معادله رگرسیون) از دیگر مفروضهها اساسی است که
در محاسبه رگرسیون مدنظر قرار میگیرد .به همین منظور برا
19
تشخیص میزان استقالل خطاها از آزمون دوربین _ واتسون
استفاده میشود که در جدول ( )5مقدار آن محاسبه گردیده است.

دغددغه
سالمت

حساسیت

مدل

R

R
Square

Adjusted
R
Square

StD

Sig

1

0.564

0.318

0.299

0.543

0.000

1.80

غذایی

مسئولیت
پذیر اجتماعی

شکل  .2عوامل مؤثر بر رفتار مصرف پایدار

چنانکه در شکل  2مشاهده میشود متغیرها نگرش زیست
محیطی  ،دانش و اطالعات زیست محیطی ،دغدغه زیست محیطی،
دغدغه سالمت و مسئولیت پذیر اجتماعی دارا ارتباط مستقیم و
معنادار با رفتار مصرف پایدار میباشند و متغیرها جهان شهر بودن،
تحصیالت ،استفاده از اینترنت ،سابقه بیمار و حساسیت غذایی بر رفتار
مصرف پایدار اثر غیر مستقیم دارند .به منظور وضوح و روشن ساز
مطالب فوق ضرایب مسیر و تفاسیر متغیرها در ادامه نمایش داده شده
است.

جدول  .5نتایج محاسبه آزمون دوربین _ واتسون
DurbinWatson

سابقه بیمار

با استناد به جدول ( )5آماره دوربین واتسون با مقدار ( )1/80در فاصله
بین  1/5تا  2/5قرار دارد ،لذا فرض عدم همبستگی بین خطاها تأیید می-
شود و نتایج رگرسیون قابل استناد است ،همچنین مقدار ضریب تبیین به
دست آمده حاکی از آن است که متغیرها مورد مطالعه توانستهاند حدود
 30درصد از واریانس رفتار مصرف پایدار را تبیین نمایند.

جدول  .6خالصه اطالعات تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر گرایش به رفتار مصرف پایدار
متغیرهای مستقل

اثرات غیر مستقیم

اثرات مستقیم

از طریق نگرش زیست محیطی
جهان شهری بودن
استفاده از اینترنت

**
0.006
**

-

**

-

**

-

**

-

**

-

از طریق دانش و اطالعات زیست محیطی
تحصیالت
استفاده از اینترنت
از طریق دغدغه سالمت
حساسیت غذایی
سابقه بیماری

تحلیل مسیر رگرسیونی
به منظور تحلیل اطالعات ،پس از اینکه مدل رگرسیون چندگانه با
استفاده از روش  ENTERتأیید گردید ،متغیرهایی که دارا رابطه
معنیدار با متغیرها وابسته نبودند (زمینه اجتماعی) حذف شدند و به
دنبال آن با استفاده از تحلیل مسیر آثار مستقیم و غیر مستقیم هر یک از
متغیرها بر متغیر وابسته بررسی گردید .شکل زیر مدل تحلیل مسیر را به
منظور برآورد ضرایب مسیر متغیرها نمایش میدهد.

نگرش زیست محیطی
دانش و اطالعات زیست محیطی
دغدغه زیست محیطی
دغدغه سالمت
مسئولیت پذیری اجتماعی

9 . Durbin- Watson test
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0.014
0.005
0.002
0.017
0.066
-

**
0.19
**
0.05
**
0.12
**
0.29
**

0.12
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رشد ارزشها انسانی میتواند تمایل به رفتار مصرف پایدار و سالم را
افزایش دهد؛ چرا که افراد به واسطه بهرهمند از سواد و دانش بیشتر
میتوانند سودمند و پیامدها مثبت مصرف را درک نمایند و در رفتار
خود آن را منعکس کنند.

با استناد به نتایج بدست آمده از جدول ( ،)6میتوان بیان نمود که
متغیر دغدغه سالمت ( )Beta =0/29بیشترین میزان اثر بر رفتار مصرف
پایدار را دارد .با توجه به این که بیمار ها ناشی از مصرف مواد ناسالم
به مثابه امراض قلبی -عروقی ،سرطان و دیابت به عنوان مهمترین
عوامل مرگ و میر در جهان شناخته شده و شیوع آنها در حال افزایش
است ،مواد غذایی ناسالم میتوانند طیف وسیعی از مشکالت بهداشتی را
به همراه آورند؛ بنابراین احتمال میرود افراد که برا سالمتی خود
دارا دغدغه و نگرانی هستند ،بیشتر به سمت مصرف محصوالت سالم
و پایدار راغب میشوند و تالش میکنند با مصرف این محصوالت،
سالمت خود را تضمین کنند .قابل ذکر است که این متغیر تحت تأثیر
مستقیم متغیرها سابقه بیمار ( )Beta =0/06و حساسیت غذایی
( )Beta =0/23قرار دارد .پس گفتنی است افراد با سابقه بیمار و یا
حساس به نوع مواد غذایی مصرفی بیشتر از سایرین به دغدغه سالمت
اهمیت میدهند .افزون بر این نگرش زیست محیطی ( )Beta =0/19از
دیگر عوامل اثرگذارنده بر رفتار مصرف پایدار میباشد .همانگونه که ذکر
شد نگرش زیست محیطی عبارت است از یک زمینه ،حالت درونی،
استعداد یا تمایل به یادگیر برا پاسخ به رفتار مطلوب یا نامطلوب
زیست محیطی که در ذهن فرد وجود دارد .از جمله دالیل اصلی بررسی
این مفهوم پیش بینی رفتار فرد میباشد چرا که مطابق مدل آیزن نگرش
میتواند بر رو رفتار فرد تأثیرگذار باشد .این متغیر تحت تأثیر مستقیم
متغیرها جهان شهر بودن ( )Beta =0/05و استفاده از اینترنت
( )Beta =0/12منجر به افزایش میزان رفتار مصرف پایدار میگردد .نیز
احتمال دارد افراد طی سفرها مختلف خارجی تجربیات گوناگونی را
کسب بکنند و فرهنگها جدید را بیاموزند که عالقمند به کار بردن آنها
و پررنگتر نمودن این دست تجربیات در نگرش خود باشند .اغلب نیز
مشاهده میشود که افراد دارا سابقه سفرها خارجی از الگوها
صحیح مصرف شهروندان سایر کشورها الهام گرفته و تالش میکنند در
نگرش خود و اطرافیانشان تغییرات مثبتی ایجاد کنند ،همچنین اینترنت به
عنوان کارآمدترین رسانه جهانی در برقرار ارتباط و تعامل بینالمللی
نقش تعیینکنندها در انتقال اطالعات دارد و باعث میشود افراد که
به آن دسترسی دارند با حجم وسیعی از اطالعات و آمار روبرو شوند،
سطح آگاهیها شان و همچنین سطح نگرش مثبت آنان نسبت به
محیط زیست ارتقا بیابد .مسئولیتپذیر از دیگر عوامل اثرگذار (=0/12
 )Betaبر رفتار مصرف پایدار میباشد .این مفهوم به معنا داشتن یک
نیرو برانگیزاننده درونی است که در کنار این موتور پیشران ،یک واحد
ارزیابیکننده درونی نیز همیشه در حال فعالیت است که فرد را به سمت و
سو رفتار مصرف پایدار سوق میدهد .دغدغه زیست محیطی نیز از
عوامل اثرگذار ( )Beta =0/12بر رفتار مصرف پایدار میباشد .گفتنی
است که افراد نگران محیط زیست ،ذهنی درگیر و نگران در رابطه با
محیط پیرامونشان دارند ،آنان همواره تمایل دارند بدانند که آیا رفتارشان
منجر به آسیب زیست محیطی میشود یا نه .قابل ذکر است که دانش و
اطالعات زیست محیطی تحت تأثیر مستقیم تحصیالت میتواند بر رفتار
مصرف پایدار اثرگذار باشد .احتمال میرود که برخوردار از سواد به
عنوان یک سرمایه ارزشمند ،منجر به غنا فرهنگی شود که همراه با

اثرات کلی
یکی دیگر از پارامترها برآورد شده اندازه گیر  ،اثرات کل می باشد که از ترکیب
اثرات مستقیم و غیرمستقیم بدست میآید .به طور که در برخی موارد متغیرها بر
یکدیگر اثر مستقیم و یا فقط غیرمستقیم دارند که در این صورت اثر کل برابر با
اثر مستقیم و یا غیرمستقیم میباشد .در جدول ( )7نتایج حاصل از اثرات کل
متغیرها مستقل بر متتغیر وابسته رفتار مصرف پایدار نشان داده شده است.
جدول  . 7نتایج اثرات کل عوامل مؤثر بر گرایش به رفتار مصرف پایدار
متغیرهای مستقل

اثر کل

جهان شهری بودن

**0.006
**
0.014
**
0.005
**
0.002
**
0.017
**
0.066
**
0.19
**
0.05
**
0.12
**
0.29
**
0.12

استفاده از اینترنت
تحصیالت
استفاده از اینترنت
حساسیت غذایی
سابقه بیماری
نگرش زیست محیطی
دانش و اطالعات زیست محیطی
دغدغه زیست محیطی
دغدغه سالمت
مسئولیت پذیری اجتماعی

همانگونه که در جدول ( )7نمایش داده شده است .اثرات کل که از
ترکیب اثرات مستقیم و غیرمستقیم به دست آمده اند دیده میشود.
چنانکه قبالً ذکر گردید متغیرها دغدغه سالمت ( )Beta =0/29و
نگرش زیست محیطی ( )Beta =0/19به ترتیب بیشترین میزان اثر بر
رفتار مصرف پایدار را دارند.
بحث و نتیجه گیری
مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش به رفتار مصرف
پایدار در بین شهروندان خرمآباد انجام شدکه نتایج زیر را در پی داشت:
مطابق نتایج ،بین متغیرها نگرش زیست محیطی ،دانش و -
اطالعات زیست محیطی ،دغدغه زیستمحیطی ،دغدغه سالمت،
مسئولیت پذیر اجتماعی و رفتار مصرف پایدار شهروندان خرمآباد رابطه
مثبت و معنادار وجود داشت .در این بین متغیر دغدغه سالمت بیشترین
میزان همبستگی و متغیرها نگرش و دانش زیست محیطی به میزان
برابر کمترین میزان همبستگی ساده و خطی را با متغیر رفتار مصرف
پایدار داشتند.
مطابق نتایج به دست آمده از روش تحلیل مسیر رگرسیونی
متغیرها (نگرش زیست محیطی ،دانش و اطالعات زیست محیطی،
دغدغه زیست محیطی ،دغدغه سالمت ،مسئولیتپذیر اجتماعی)
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توانستند  30درصد واریانس رفتار مصرف پایدار را تبیین نمایند که در این
بین متغیرها دغدغه سالمت و نگرش زیست محیطی به ترتیب
بیشترین میزان اثر بر متغیر وابسته اصلی را داشتند .بر این اساس ،میتوان
بیان نمود با توجه به اینکه مواد و محیط ناسالم میتوانند طیف وسیعی از
مشکالت بهداشتی را برا سالمت فرد به همراه آورند ،افراد که برا
سالمتی خود دارا دغدغه و نگرانی هستند ،بیشتر به سمت مصرف سالم
و پایدار راغب میشدند و تالش دارند با گرایش به رفتار مصرف پایدار،
سالمت خود را تضمین کنند .نگرش زیست محیطی از دیگر عوامل اثر-
گذار بر رفتار مصرف پایدار بود .به نظر میرسد داشتن نگرش مثبت
نسبت به محیط زیست منجر به انجام رفتارها در جهت پایدار محیط
زیست میشود .یافتهها این مطالعه با یافتهها لی ( ،)2009اسمیت و
پالدینو ( )2010و رهمن و خزربیندوست ( )2013همسو است ،همچنین
جهان شهر بودن از جمله متغیرها بود که توانست به صورت مستقیم
در شکل دادن به نگرش فرد و به شکل غیر مستقیم بر نوع رفتار مؤثر
باشد .احتمال میرود تأثیر مواجهه و آشنایی با فرهنگها متعدد ،در
بعضی از موارد بتواند نگرش و رفتار افراد را تحت تأثیر قرار دهد ،همچنین
دسترسی به اینترنت و اطالعات برا آگاهی از امور ،بدون در نظر گرفتن
فواصل جغرافیایی و محدودیتها زمانی به همراه تعاملی بودن فناور
و جمع زدایی توانسته نگرش کاربران اینترنتی را تحت تأثیر قرار دهد.
افزون بر این دانش زیست محیطی که دانشی عمومی در مورد حقایق،
مفاهیم و روابط محیط طبیعی و اکوسیستمها آن تعریف میشود ،تحت
تأثیر تحصیالت و استفاده از اینترنت منجر به افزایش رفتار مصرف پایدار
شد .به نظر میرسد که حامیان محیط زیست با هزینهها زیاد طرحها
تکنولوژیکی برا حل معضالت زیست محیطی به دگرگونی در شیوه-
ها زندگی مردم و ایجاد راهحل ها رفتار عالقمند شدهاند .چرا که
بحرانها زیست محیطی معاصر زاییده کژاندیشی یا جهالت عملی
انسان در جهان میباشد و با اندکی تأمل در بحرآنها مختلف زیست -
محیطی که بشر پشت سر نهاده است ،در مییابیم که آن چه این بحرآنها
را تشدید میکند ،بیسواد زیست محیطی است که در یک جامعه
مشکالت بیشمار را به بار میآورد .از این رو اصالح روند بحران

محیط زیست به اعتقاد عموم صاحب نظران محیط زیست مشروط به
اصالح آموزهها انسان و تغییر در دانش و نگرش انسان نسبت به
سرنوشت خود و محیط پیرامونش است ،همچنین یافتهها حاکی از آنست
که وجود موجی از نگرانی و دغدغه در میان مصرفکنندگان میتواند آنان
را نسبت به محیط زیست حساس نماید؛ چرا که معموالً افراد نگران
محیط زیست ،ذهنی درگیر و نگران در رابطه با محیط پیرامونشان دارند.
نتایج حاصل با نتایج مطالعات اسمیت و پالدینو ( )2010و رهمن و
خزربیندوست ( )2013همسو است ،همچنین مسئوولیت پذیر اجتماعی
منجر به افزایش رفتار مصرف پایدار میشود .این مفهوم که نوعی سرمایه
اجتماعی برا جوامع محسوب میشود و منافع جامعه و نوع بشر،
محصول و محیط زیست را مدنظر قرار میدهد ،منجر به افزایش رفتار
مصرف پایدار شد .وجود این رابطه با یافتهها کو و همکاران ( )2013و
گارزال و فورینتو ( )2014همسو است .قابل ذکر است که باورها و نگرش-
ها افراد توانسته  30درصد رفتار مصرف پایدار را تبیین کند و احتمال
میرود با در نظر گرفتن سایر عوامل (قیمت و کیفیت) بتوان عوامل مؤثر
بیشتر را شناسایی کرد ،همچنین با مالحظه یافتهها و نتایج به دست
آمده از پژوهش حاضر ،پیشنهادهایی چند از سو پژوهشگران جهت
افزایش رفتار مصرف پایدار در بین شهروندان خرم آباد ارائه می شود.
 .1نظر به اهمیت و نقش به سزا متغیر دغدغه سالمت بر رفتار مصرف
پایدار توصیه میشود نهادها و ارگانها مربوط چه از نظر اجرایی و چه از
نظر اطالع رسانی ،این مهم را مورد توجه قرار دهند و عالوه بر تدوین
استانداردهایی در خصوص حفظ محیط زیست اهمیت و تأثیر گذار آن
در سالمت جامعه ،اعتبار بخشیها الزم به صورت مستقل را در نظر
داشته باشند.
 .2با توجه به اینکه نگرش زیست محیطی نیز از مهمترین عوامل مؤثر بر
رفتار مصرف پایدار است ،توصیه میگردد که از طریق برگزار سمینارها
و کالسها و برنامهها آگاهی دهنده میزان نگرش مثبت افراد را تقویت
کنند تا از این طریق بتوان درک و باورها زیست محیطی را در فرد ایجاد
کرد و با افزایش آگاهی و تغییر نگرش آنها را به سمت مصرف پایدار
سوق داد.
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