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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،97-011،)4(01 ،پیاپی ،41پاییز 0979
هنرور ،حسین؛ آقایاری هیر ،توکل؛ علیزاده اقدم ،محمدباقر ( .)6931مطالعه ارتباط بین جهتگیریهای ارزشی اجتماعی
و مصرف پایدار در بین شهروندان ارومیه .فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.93-611 ،)4(61 ،
شاپا8111-4146 :

 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است) .

(

مطالعه ارتباط بین جهتگیریهای ارزشی اجتماعی و مصرف
پایدار در بین شهروندان ارومیه
حسین هنرور ،1توکل آقایاری هیر ،2محمدباقر علیزاده اقدم
دریافت6900/60/60 :

3

پذیرش6901/60/66 :

چکیده

با توجه به افزایش نگرانیها در ارتباط با مسائل زیستمحیطی ،مصرف پایدار ــ که از آن به مصرف سبز
نیز تعبیر میشود ــ و شناسایی عوامل مرتبط با آن به دغدغۀ جـدی علمـی و سیاسـتگذاری در بیشـتر
جوامع تبدیل شده است .در میان عوامل متعدد تأثیرگـذار بـر مصـرف پایـدار ،مـیتـوان از ارز هـا و
جهتگیریهای ارزشی اجتماعی ،بهعنوان سنگبنای تمامی رفتارها ،از جمله رفتارهـای مصـرفی یـاد
ٔ
مطالعه حاضر با هدف بررسی روابط بین برخی جهتگیریهای ارزشی ــ از جمله مـادیگرایـی،
کرد.
ٔ
فردگرایی و جمعگرایی (در ابعاد مختلفشان) ــ با مصرف پایـدار اناـام یافتـه اسـت .جامعـه آمـاری
پژوهش حاضر شهروندان ارومیه و ٔ
نمونه آماری آن  661نفر از شهروندان  66-14سال میباشند که با
بهکارگیری رو پیمایش و استفاده از نمونهگیری خوشهای ،مورد بررسی قرار گرفتهاند .نتـای بهدسـت
آمده نشان میدهد ُبعد محوریت مادیگرایی اثری کاهشی و معنیدار و فردگرایی افقـی و جمـعگرایـی
افقی اثری افزایشی و معنیدار بر میزان مصرف پایدار دارد .همچنین ،نتـای تحلیـلهـای ننـد متریـره
نشان داد که متریرهای مذکور در ماموع حدود 63درصد از ترییرات متریر وابسته را تبیین مینماید.
کلیدواژهها :مصرف پایدار ،مادیگرایی ،فردگرایی .جمعگرایی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1استادیار جامعهشناسی ،گروه روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه ،ارومیه ،ایران (نویسنده مسئول).



 .2دانشیار جمعیتشناسی ،دانشکده حقوق و علوم انسانی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.


 .3استاد جامعهشناسی ،دانشکده حقوق و علوم انسانی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.


مقدمه

رشد بیش از ٔ
اندازه جمعیت انسانی و بهرهبرداری بیرویه از محیط زیست تحت تأثیر فرهنـگ
ٔ
مشخصه اصلی زندگی مدرن در بیشتر جوامع توسعهیافته و درحالتوسـعه اسـت،
مصرفی ،که

فشارها بر اکوسیستم و زیستکره در سطح جهانی را به شدت افزایش داده اسـت (واکرناگـل و
ٔ
یونت .)666 ،6331 ، 1این ترییرات در سبک زندگی و الگوی مصرف ،تاثیرات بسـیار زیـادی
بر محیط زیست داشته است بهگونهایکه ظرفیت و تـوان زیسـتمحیطی را بـهطور مسـتقیم و
غیرمستقیم کاهش دهد و جوامع را از مسـیر پایـداری دور کنـد (عبـدالرزاق ،احمـد ن ـری و

اومارو .)486 ،8169، 2فشار بر محیط زیست بهقدری باالرفته که بنـابر آخـرین گزار هـا،
جمعیت امروز دنیا ،آن هم با حفظ تعداد و نیز سطح رفاه فعلی برای تأمین نیازهـا در طـوالنی

مدت ،نیازمند  6/1کرۀ زمین خواهد بود (شبکه جهانی ردپا.)8169 ،3
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با افزایش نسبت جمعیت شهری در طی دهههای اخیر و تبدیل شهرنشینی به شکل غالـ
زندگی اجتماعی و بهدنبال آن ،تمرکز و انباشت فز ٔ
اینده جمعیت و تولید و مصرف بیشـتر بـرای
پاسخگویی به نیازهای آنها ،موج شده است که شـهرها بـه بزر تـرین تهدیـد بـرای بقـای
حیات انسانی تبدیل شوند .الگوهای کنونی انباشت و تراکم جمعیت ،سرمایه ،منابع ،تولید و
مصرف در نارنوب رو های سرمایهداری مبتنی بر زیادهخواهی و سودمداری در بسیاری از
موارد ،ناپایداری این روندها را نهتنها در کانونهای شهری ،بلکه در فراتر از مرزهای شهری نیز
آشکار میسازند .همین روند غیرطبیعی رشد و انباشت است که بـه مـرور مسـئلۀ ناپایـداری
الگوهای زندگی مدرن شهری و ضرورت توجه به یافتن راهحلی برای آن را در کـانون توجهـات
مباحث توسعه و محیطزیست قرار داده است (جمعهپور.)61 ،6938 ،
همزمان با مطرحشدن این ابهامات و ناپایـداریهـا در سـبک زنـدگی شـهری ،انسـانها،
دستکم در سطح کارشناسی ،به این آگاهی رسیدند که به یک استراتژی جدید جهت برخورد
با نالشهای زیستمحیطی و مصرفگرایی نیاز دارند (ساکس .)4 ،8166 ،4این اسـتراتژی
برای اولین بار در سال  6311توسط اتحادیه بـینالمللـی حفاظـت از طبیعـت 5تحـت عنـوان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٔ
توسعه سازمان
«پایداری »1مطرح شد .سپس در سال  6319کمیسیون جهانی محیط زیست و
ٔ
ٔ
توسعه پایدار را تامین نیازهای فعلی انسانها بدون بهخطر انـداختن توانـایی نسـلهای
ملل،2
ٔ
بعدی در تامین نیازهایشان تعریف کرد (کمیسیون جهانی محـیط زیسـت و توسـعه،6319 ،3
 .)46مصرف پایدار این فرصت را برای مصرفکنندگان فراهم میکند تا از کاالهـا و خـدمات
ٔ
بهصورت موثرتر و کارامدتر در جهت تامین بهینه نیازهایشان اسـتفاده کننـد تـا از ایـن طریـ
اثرات منفی زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی ناشی از مصرف کاالها را به حداقل برسانند
(برنامه محیط زیست سازمان ملل .)8116 ،4باید توجه کرد که من ـور از مصـرف پایـدار نـه
ً
لزوما مصرف کمتر ،بلکه مصرف بهینه و ٔموثر از کاالها و خـدمات اسـت .در واقـع ،مصـرف

پایدار بهعنوان الویت جهانی جهت جلـوگیری از تخریـ محـیط زیسـت ،میتوانـد هماننـد
فرمــولی ب ـرای هــدایت تریی ـرات اجتمــاعی در جهتــی مطلــوب عمــل نمایــد (بالــدرجان و

همکاران.)616 ،8169،5

برخی از محققین (شاو و موراس8113 ،6؛ بلک ،)8161 ،7مصرف پایدار را بهعنوان یک

عمل داوطلبانه و ضدمصرفی تعریف میکنند و گروهی دیگر (گیلـگ و همکـاران،)8116 ،8

آن را بهعنوان یک سبک زندگی سازگار با محیط زیست در ن ر میگیرند .بر این مبنا ،گروه اول
برای ایااد مصرفپایدار در جامعه از اقدامات تشویقیـاجتماعی بحث میکنند و گروه دوم به
ٔ
ٔ
نقش ارز های اجتماعی و فـردی در تاثیرگـذاری و ایاـاد رفتارهـای مصـرفی پایـدار تاکیـد

مینمایند (شارما و جا .)99 ،8169 ،9با توجه به اینکه مصرف از من ـر بسـیاری از محققـین

(زوکین و مگوایر ،8114 ،10هولبروک و هیرشمن ،)6318 ،11از یک سو یک جریان اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی است و از سوی دیگر ،بیانگـر هویـت افـراد اسـت (زوکـین و همکـاران،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٔ ٔ
نحوه تاثیرگذاری ارز های فردی و اجتماعی
 .)699 ،8114دومین قرائت از مصرف پایدار و
بر آن صحیح و منطقی به ن ر میرسد.
ٔ
جامعه پایدار ،ترییر در الگوهای مصرفی خانوارها امری الزم و ضـروری
جهت رسیدن به
است .ترییر سـبک زنـدگی مصـرفی و متعاقـ آن کـاهش تـأثیرات زیسـتمحیطی مصـرف
خانوارهــا ،مــیتوانــد از ابعــاد مختلــف تحــت تــأثیر بســیاری از عوامــل در ســطح خــرد
(جهتگیریهای ارزشی اجتماعی) و کالن (ساختارهای اجتماعی و فرهنگی) باشد .میتـوان
ارز ها و جهتگیریهای ارزشی را بهعنوان سنگ بستر شکلگیری بسیاری از رفتارهای حوزۀ
مصرف و محیط زیست در ماموعه عوامل انسانی و اجتماعی ٔموثر بر این رفتارها قلمداد کرد

(دانلپ و همکاران .)6169 ،6314 ،1محققین در حوزۀ مصرف پایدار معتقدنـد کـه ارز هـا
تأثیر زیادی بر تصمیمات و رفتارهای مصرفی افـراد دارنـد (وانـگ و لـین8113 ،2؛ الگـس و
ٔ
هسـته اصـلی پـارادایم غالـ
فرناندس .)8116 ،3جهتگیریهای ارزشی اجتماعی بهعنوان
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اجتماعی ،میتواند رفتار افراد بـهعنوان مصـرفکنندگان منـابع و خـدمات زیسـتمحیطی در
ٔ
جامعه امروزی را ،در مسیر تخری یـا حفاظـت از محـیط زیسـت ،تحـت تـأثیر قـرار دهـد

(کیلبورن و کارلسون .)613 ،8111 ، 4در این راستا ،نتای مطالعات و تحقیقات اناامگرفتـه
نشان میدهد که بین جهتگیریهای ارزشی اجتماعی افراد و رفتارهای مصرفی پایدار ،رابطـه

معنیداری وجود دارد (شنر و همکاران8111 ،5؛ شارما و جا.)8169 ،

طب تعریف جامعهشناسانی مانند ماکس وبـر ،6ارز هـا یکسـری اصـول هدایتکننـده

هستند که به کنشهای انسانها برای دستیابی به اهداف مورد عالقهشان جهت میدهنـد .بـه
اعتقاد او ،ارز ها منار به کنش میشوند و آنها را دلیل یا محرک اصلی کـنشهـای انسـانی
ٔ
حـوزه مصـرف
معرفی میکند (کوستلیک .)66 ،8161 ،7از آناـا کـه کـنشهـای انسـانی در
(مصرف سازگار با محیط زیست یا سبک زندگی سبز) هم تحت تـأثیر ارز هـای موجـود در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعه و جهتگیری ارزشی افراد قرار دارد و با در ن ر گرفتن این مسئله که ارز ها ،نگر ها
و عالی از جنبههای مهم شخصیت و هویت فرد هسـتند ،نـوع سـبک زنـدگی افـراد ،کیفیـت
ً
مصرف کاالها و مناسبتها و نگونگی رفتار آنها با محیط زیست مستقیما از ن ام ارزشـی و
اصول اخالقی که به آن پایبند هستند ،ناشی میشود.
شرایط خاص شهر ارومیه ،بهعنوان یکی از مراکز استانی بزر شمالغرب کشور ،این شهر را
به مورد مناسبی برای مطالعۀ مباحث زیست محیطی ،از جمله مصـرف مسـئوالنه ،تبـدیل کـرده
است.از جمله این شرایط خاص میتوان به این موارد اشاره کرد .6 :تاربۀ افزایش جمعیت ناشی
از رشد طبیعی و نیز جذب مهاجرین از شهرهای اطراف؛  .8محدودیتهـای طبیعـی عمـده در
تــأمین منــابع مــورد نیــاز جمعیــت مســکون؛  .9داشــتن برخــی نمونــههــای عینــی مخــاطرات
ٔ
دریانه ارومیه ،که بـر اسـاس گزارشـات در اثـر ترییـر اقلـیم،
زیستمحیطی مانند خشکشدن
دخالت انسانها در محیط زیست و متعاق آن کاهش بار ها طی  61سال اخیر رخ داده است؛
 .4دارا بودن بیشترین میزان وسایل نقلیه نسبت به جمعیت در این شهر بعد از شهر تهران (حبیبی
و همکاران)66 ،6936،؛ و  .6سرانۀ تولید زباله در روز بهازای هـر نفـر در شـهر ارومیـه  161تـا
 961گرم که نسبت به شهرهای اروپایی  9برابر بیشتر است (شهرداری ارومیه.)6936 ،
با توجه به اهمیت تأثیر جهتگیریهای ارزشـی در شـکلدهـی آگـاهی ،نگـر و کـنش
ٔ
توسعه مصرف
مصرفکنندگان نسبت به اتخاذ سبک زندگی سازگار با محیط زیست در راستای
پایــدار ،تحقی ـ حاضــر درصــدد اســت تــا ارتبــاط ایــن متریــر (مصــرف پایــدار) بــا برخــی
جهتگیریهای ارزشی مبنایی (شـامل :مـادیگرایـی ،فردگرایـی و جمـعگرایـی) را در میـان
شهروندان شهر ارومیه مورد بررسی قرار دهد.
ادبیات تحقیق و چارچوب نظری

ننانکه سوان )886 ،6396( 1به درستی اشاره کرده است ،ریشه بحرانهـای زیسـتمحیطی،
ارز های مبنایی هستند که جامعه ما را شکل دادهاند .همین خط ن ری در ادامه توسـط افـراد
دیگری مثل دانلپ و ون لیر 2نیز مورد توجه قرار گرفته است .به اعتقاد آنها ارز ها و باورهای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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غال اجتماعی نقش اساسی در بحرانهای زیست محیطی دارند (دانلپ و همکاران:6314 ،
 .)6169اغل  ،رفتـار انسـانها در هـر دورهای ،از پـارادایم اجتمـاعی غالـ آن دوره نشـئت
میگیرد و بسته به ارز های مورد قبول و محتوای پاردایم غال  ،رفتار افراد بـهعنوان مصـرف
کنندگان منابع و خدمات زیست محیطی در جامعه میتواند در جهت تخری یـا حفاظـت از
محیط زیست شکل بگیرد (کیلبورن و کارلسون .)613 ،8111 ،به اعتقاد دانلپ و ونلیـر ،در
اکثر جوامع ،پارادایم غال اجتماعی بهعنوان باورها و ارز های محوری یک جامعه ،زمـانی
شکل گرفت که انسانها وفور نعمت را از لحاظ منابع زیستمحیطی تاربه کردنـد و بـههمین
دلیل ،امروزه به سب بروز محدودیتها و مشکالت زیستمحیطی ،بسیاری از ابعاد پـارادایم
اجتماعی غال مانند رشد و توسعه ،فردگرایی ،ایمان به قدرت تکنولـویی بـرای حـل مسـائل
مختلف (که شاکله اصلی پارادایم غال فعلی را نیز تشکیل میدهند) با شرایط موجود جوامع
تطاب و همخوانی ندارد (دانلپ و همکاران.)6169-6164 ،6314 ،
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بــه اعتقــاد بالــدرجان و همکــاران ( ،)641 ،8169در مصــرف مســئوالنه ،کــنشهــای
ٔ
توسـعه
مصرفکنندگان در شیوهای سازگار با محیط زیست قرار دارند .به اعتقاد آنها ،در مسـیر
پایدار از مصرفکنندگان انت ار میرود که مصرف پایـدار را در پـیش گیرنـد .ایـن اعتقـاد کـه
ٔ
مصرفکنندگان با ترییر سبک زندگی و رفتارهایشان در ٔ
توسعه
همه زمینهها میتوانند راه را برای
پایدار هموار سازند ،یک موقعیت ویژه و محوری را برای مصرفکنندگان بهعنوان عوامل ترییر
اجتماعی در ن ر میگیرد .بولدرجان و همکاران (همان )616 ،براساس مفهوم اصول سـه ٔ
گانـه

پایداری ،1مفهـوم آگـاهی بـرای مصـرف پایـدار را در جهـت تقویـت ابعـاد زیسـتمحیطی،
ً
اجتماعی و اقتصادی کیفیت زندگی مطرح میکنند .از نگاه آنهاُ ،بعد زیستمحیطی غالبـا از
طری دغدغههـای زیسـتمحیطی ـــ ماننـد بازیافـت پسـماندها ،بسـتهبندی مـواد مصـرفی،
محدودیت منابع و انریی و تولیدات محلی ـــ به مصرف پایدار مرتبط میشودُ .بعـد اجتمـاعی
ً
مصرف پایدار ،عموما به رفتارهایی مثل کمک رساندن بـه دیگـران و اناـامدادن کارهـایی کـه
ٔ
آگاهانه مراقبت
دارای منافع عمومی است ،اشاره داردُ .بعد اقتصادی مصرف پایدار نیز به حس
از اقتصاد (فردی و خانوار) در بلندمدت ،بهبود رفاه اقتصـادی و بهبـود اسـتانداردهای زنـدگی
مصرفکنندگان مربوط میشود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از نگـاه سـالونن ،)8166-8168 ،8169( 1در مصـرف مسـئوالنه ،مصــرفکنندگان از
علت انتخاب های خودشان در زمینه خرید یـا مصـرف کاالهـا آگـاهی دارنـد .در مصـرف
مسئوالنه ،افراد به اثـرات بلندمـدت زیسـت محیطی ،اجتمـاعی و اقتصـادی کاالهـا توجـه
می کنند .این جهتگیری و عالقه نشان دادن به اثـرات بلندمـدت مصـرف کاالهـا از سـوی
ٔ
توسعه پایدار محسوب مـیشـود .طبـ ن ـر
مصرفکنندگان ،یکی از علل اصلی رسیدن به
سالونن ،با توجه به اینکه در این نوع مصرف ،مصرفکنندگان به صورت هدفمند یک کاال را
میخرند ،حتی شرکت های تولیدی هم از طری ضمانت دادن کاالهایشان در مسیر کـاهش
تخری محیط زیست و افزایش مسئولیت پذیری زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی گـام
ٔ
توسعه پایدار و سپس افزایش آگاهی مصرفکنندگان از اثرات
برمیدارند .هموار کردن مسیر
زیست محیطی کاالهای مصرفی و مسئولیت پذیری در قبال محیط زیست ،وابسته بـه ترییـر
نگر و جهان بینی غال اجتماعی ،به عنوان منبع اصلی نوع تفسـیر افـراد از واقعیـتهـای
ٔ
واسطه جهتگیریهای ارزشی اجتماعی حـاکم بـر
اجتماعی ،است که این مهم نیز خود به
جامعه شکل می گیـرد .بـر ایـن اسـاس ،در ادامـه برخـی از ن ریـات مطرح شـده در زمینـه
تأثیرگذاری جهتگیری های ارزشی اجتمـاعی بـر رفتارهـای انسـانی آورده شـده اسـت کـه
نگونگی حرکت جوامع به سمت پایداری از طری تأثیرگـذاری جهـتگیـریهـای ارزشـی
اجتماعی بر رفتارهای انسانی را نشان میدهند.

استرن و دایتز )19 ،6334( 2در تال برای تدوین مدل گستردهای برای تشـریح ر ٔ
ابطـه بـین

ارز ها و نگر های زیستمحیطی ،ن ریه ارز ـبنیان 3را پیشـنهاد کردهانـد .بـر اسـاس ایـن
ن ریه ،ارز ها ،معیاری برای هدایت کنشها ،توسعه و حفظ نگر ها نسبت بـه واقعیـتهـای
اجتماعی تعریف شده است .تمرکز ن ریه ارز ـبنیان بر نگر ها و رفتارهـای زیسـت محیطـی
نشئتگرفته از آگاهی نسبت به پیامدهای مضر در ارتباط با موضوعات باارزشی اسـت کـه حـول
سه منبع اصلی فرد ،سایر انسانها و سایر موجودات (غیرانسانی) گردآمدهانـد .بـر پایـ ٔه ایـن سـه

مفهوم ،میتوان از سه نگر زیسـتمحیطی متناسـ شـامل خودمحورانـه ،4نـوع دوسـتانه 5و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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زیستمحورانه 1صحبت کرد .در حالت کلی هر سه نگر مذکور ،دغدغههـای زیسـتمحیطی
دارند ،اما بر ٔ
پایه ارز های بنیادی متفاوتی استوار هستند (شولتز و همکاران.)461 ،8116 ،2
به اعتقاد استرن و دایتز ،ارز های خودمحورانه افراد را پـذیرای حفاظـت از جنبـههایی از
محیط زیست میکند که میتواند حیات شخصی افراد را تحـت تـأثیر قـرار دهـد .بـه عبـارتی
دیگــر ،افــراد دارای ارز هــای خودمحورانــه ،زمــانی کــه هزینــههای رفتارهــای حفــاظتی
محیطزیستیشان را باال ارز یابی نمایند ،ممکن است با این رفتارها مخالفت نمایند .درمقابل،
ارز های نوعدوستانه ،حفظ نوعی تعهد و مسئولیت در قبال جمع و دیگران است بهنحوی که
فرد احساس کند میتواند با برخی انتخابها از تأثیرات نامناس رفتار خود بر دیگران بکاهد.
مصداق همان عبـارت طالیـی «هرنـه بـرای خـود میپسـندد بـرای دیگـران نیـز بپسـندد ».
ً
ارز های زیستمحورانه فراتر از ارتباط رفتارها و محیط زیست ،عمومـا در مـورد پدیـدهها و
ً
ٔ
دامنـه
رفتارها بر اساس اصل هزینه و فایده زیستمحیطی آنها قضـاوت میکنـد کـه مسـلما
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شمول آن ،موجودات فراتر از انسانها و کل زیستکره خواهد بود (.)6-91 ،6334
3

ریشینس و همکاران در بحث از تأثیرگـذاری مـادیگرایی بـه عنوان یکـی از مهمتـرین
جهتگیری های ارزشی بر رفتارهای مصرفی افراد ،مادی گرایی را به میزان اهمیتی که افراد به
مالکیت اشیاء و کس کاالهای مادی بهعنوان مهمتـریـن اهـداف زنـدگی خـود میدهنـد،
تعریف می کنند (ریشینس و همکاران .)861 ،8114 ،مصرف کنندگان با مادیگرایی بر این
باورند که کس اموال مادی و مصرف گرایی برای رسیدن به رضایت در زندگی امـری الزم و
ضروری است و سطح باالی مصرفگرایی ،آن ها را در زندگی شادتر میکنـد .امـا بـهاعتقاد
آنها یکی از نتای منفی مادی گرایی و متعاق آن مصرفگرایی ،هزینههای زیسـتمحیطی
ناشی از مصرف بیشاز اندازه است .همچنین ،آنها گزار کرده انـد افـرادی کـه مـادیگـرا
هستند ،تعهد کمتری به اناام کنش های سازگار با محیط زیست ،مانند بازیافـت زبالـههـا،
دارند (ریشینس و همکاران.)883 ،6338 ،

هرست و همکاران )8169( 4در رابطه با نحوه و نگونگی اثرگذاری ارز هـا ـــ از جملـه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارز مادیگرایی ــ بر رفتارهای زیستمحیطی ،بحث تضاد ارز ها را مطـرح مـیکننـد .بـه
اعتقاد آنها در مدل ّ
مدور ارز های شوارتز ،ارز های سازگار در ماـاورت و نزدیکـی هـم
قرار دارند ولی ارز هایی که با هم در تضاد هستند در دو سوی مدل و در تقابل با یکدیگر قرار
دارند .در مدل َ
مدور ارز های شوارتز ،ارز قدرت و دستیابی بـه موفقیـت ،1بـاهم سـازگار
هستند و در مااورت هم قرار دارند و در مقابل ،ارز جهانگرایی یا عامگرایی 2وجـود دارنـد

که به عدالت اجتماعی و محیط زیست مربوط شده و در مااورت هم قـرار میگیرنـد .مطـرح
کردن این تقابل بـدینخاطر اسـت کـه تأییـد هـر دو نـوع ارز هـای مطرحشـده بـرای افـراد
َ
غیرمعمول و نسبتا دشوار است و فرد در زندگی خود نمیتواند همزمان دو ارز مقابل هـم را
توأمان داشته باشد (هرست و همکاران.)861 ،8169 ،
مفاهیم فردگرایی و جمع گرایی برای اولین بار در میان ن ریه پردازان غربی نون دورکیم

3

و تونیس ) 6119-6369( 4مطرح شده اسـت (ایسـرمن و همکـاران .)9 ،8118،5ولـی در
حال حاضر دانشمندان اجتماعی معاصر مانند هافستد )6311 ( 6و تریاندیس 7به این قضیه

بهعنوان جهت گیری ارزشی نگریسته و در این حوزه ن ریه پردازی کرده انـد .هافسـتد اولـین
کسی است که به صورت تاربی به فردگرایی و جمعگرایی پرداخته و آنها را به عنوان یکی از
ابعاد فرهنگی در ن ر گرفته است (به نقل از گلفاند و تریانـدیس .)933 ،6331 ،8هافسـتد

( ،) 13 ،8161در کتاب پیامدهای فرهنگ ،9فردگرایی را جهتگیری ارزشی در ن ر میگیرد
ٔ
واسطه آن افراد یک جامعه ترجیح میدهند به صورت انفرادی اقـدام کننـد تـا بـهعنوان
که به
عضوی از گروه .در مقابل فردگرایی میتوان جمع گرایی را مطرح کرد که بر اساس آن ،فرد به
گروهی که به آن تعل دارد احترام گذاشته و انت ار دارد زمانی که با حادثهای مواجه میشود
گروه از او حمایت نماید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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همچنین تریاندیس ( )6311معتقد اسـت کـه بـرای درک ر ٔ
ابطـه بـین فرهنـگ و پدیـدههـای
روانیـاجتماعی باید ابعاد مختلف فرهنگ مورد تازیه و تحلیل قـرار گیـرد .یکـی از ایـن ابعـاد
همان مفاهیم فردگرایی و جمعگرایی اسـت (تریانـدیس و همکـاران .)989 ،6311 ،تریانـدیس
مفاهیم جمعگرایی و فردگرایی را بهعنوان ماموعهای مشخص از باورها ،نگـر هـا ،هناارهـا،
نقشها ،ارز ها و رفتارها 1در فرهنگهای مختلف تعریف میکند (به نقل از ری و همکـاران،2

 .)6199 ،6331به ن ر تریانـدیس ،در گـرایشهـای فردگرایانـه تعریـف از خـود ،غیروابسـته و
بهصورت یک هستی جداگانه ظاهر شده و بر روابط مبتنی بر عقالنیت تأکیـد مـیشـود؛ در ایـن
حالت افراد اختالفات شناختی زیادی را تاربه کرده و در تعیین رفتار ،بیشتر بـر گرایشـات فـردی
تکیه میکنند .در مقابل ،به ن ر او جمعگرایی از ایـن اصـول پیـروی مـیکنـد .6 :تعریـف خـود
پیوسته با دیگران است؛  .8پیـروی از هناارهـای درون گـروه بـرای فـرد اهمیـت بـاالیی دارد؛ و
 .9افراد اختالفشناختی کمی را تاربه میکنند و برای آنها اطاعت ،وظیفهشناسـی ،همـاهنگی
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با گروه در الو یت قرار میگیرد (به نقل از اع م زاده و توکلی.)611 ،6911 ،
بر این اساس ،تریاندیس (ُ 4 )313-361 ،8116بعد را برای فردگرایی و جمعگرایی از هم
متمایز میکند:

3

 .6فردگرایی افقی  ،که از این من ر ،شخص میخواهد منحصربهفرد و متمـایز از دیگـران
باشد اما عالقهای به برجستهشدن ندارد .فردگرایان افقی کار مستقل خود را اناام میدهند ،اما
الزم نمیدانند خود را با دیگران مقایسه کنند؛

 .8فردگرایی عمـودی ،4کـه داللـت بـر نـوعی تفـوقطلبی و ّ
منیـتطلبی دارد .فردگرایـان

عمودی به مقایسه خود با دیگران اهمیت زیادی میدهند و تال میکننـد از دیگـران متمـایز،
بهتر و برتر باشند؛
ّ
ً
1
 .9جمعگرایی افقی  ،که عموما بر روابط برابر ،مشارکتپذیری ،خیرخواهی ،حس تعل به
جمع داللت دارد؛ بهعبارت دیگر ،جمعگرایان افقی میکوشـند بـا گـروه یکـی شـوند و در آن
ادغام شوند اما نمیخواهند فرمانبردار یا مطیع باشند؛

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4جمعگرایی عمودی ،2که خود یا فرد به خودهای دیگر وابسته است و در عـین حـال بـا
آنها تفاوتهایی هم دارد .در جمعگرایی عمودی ،روابط سلسهمراتبی یا اطاعت از گـروه و از
ّ
خودگذشتگی مد ن ر است .جمعگرایـان عمـودی مطیـع و تسـلیم هناارهـای درونگروهـی
هستند و حتی حاضرند خود را برای گروه فدا کنند.
پس می توان گفت که جهتگیری های ارزشی مبتنی بر فردگرایی و جمع گرایی ،بر گرایش
افراد به اناام کارهـا یـا رفتارهـای حفـاظتی زیسـت محیطی تأثیرگـذار اسـت .زمـان غلبـه
فردگرایی ،کنشگران قبل از اننخاب و درگیـر شـدن در یـک رفتـار ،ابتـدا سـود و زیـان آن را
می سناند و همچنین بر منافع فوری در رابطه با هزینه ها و نیازهای خود تأکید میکنند .ولی
بههنگام ٔ
غلبه جمع گرایی ،افراد بـه منـافع گروهـی اهمیـت بیشـتری مـیدهنـد و بـر منـافع
بلندمدت تأکید می کنند و همیشه نتای رفتارهایشان و تأثیر آن ها بر دیگـران را مـورد توجـه
قرار میدهندٔ .
همه این توضیحات ،این ایـده را کـه رفتارهـای زیسـتمحیطی مـیتواننـد از
جهتگیری های ارزشی از جمله فردگرایی و جمع گرایی سرنشـمه گیرنـد را منطقـی جلـوه
میدهد (مککارتی و شروم.)36 ،8116 ،3
براساس مباحث مطرحشده ،سه نوع از انواع جهـتگیریهـای ارزشـی اجتمـاعی شـامل
مادیگرایی ،فردگرایی و جمعگرایی ،بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر مصرف پایـدار قابلشناسـایی
هستند .براینمبنا ،ارز ها و باورهای غال جامعه در بحرانهای زیستمحیطی نقش اساسی
دارند ،نرا که رفتار انسانها از پارادایم اجتماعی مسلط نشئت میگیرد و رفتـار افـراد بـهعنوان
ٔ
جامعـه امـروزی ،در جهـت تخریـ یـا
مصرفکنندگان منابع و خدمات زیسـتمحیطی در
حفاظت از محیط زیست از آن تأثیر میپذیرد.
پیشینه تجربی

شارما و جا ( )8169در تحقیقی با عنوان «تأثیر ارز ها بر رفتار مصرفی مسئوالنه :شناسـایی
روابط زمینهای» که با هدف توسعه و ارزیابی رویکردی ن ری در زمینه تأثیر ارز ها بر رفتـار
مصــرفی مســئوالنه و بــه رو پیمایشــی آنالیــن و آفالیــن در میــان  681پاســخگو از برخــی
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ایالتهای هند اناام شده ،ضمن شناسایی برخی ابعاد جدید در ن ام ارزشی انسـانی کـه بـر
رفتار مصرفی مسئوالنه ٔموثر هستند ،دریافتند که ارز های درونی نقـش تعـدیلی بیشـتری در
همبستگی بین ارز ها و رفتار مصرفی مسئوالنه دارند تا ارز های بیرونـی .طبـ یافتـههای
این پژوهش ،ارز های شخصی افراد ،بر اساس زمینههای اجتماعی و فرهنگی مختلـف ،در
رفتار مصرفی پایدار در بین آنها تأثیرگذار است.

نا نو و همکاران ،)8169( 1در تحقیقی با عنوان «سبز بودن یا نبودن :بررسـی فردگرایـی و

جمعگرایی مقدم بر رفتارهای زیسـتمحیطی» ضـمن توجـه بـه ابعـاد فرعیتـر از دو مفهـوم
جمعگرایی و فردگرایی تحت عناوین افقی و عمودی ،به این نتیاه رسیدند که فردگرایـی افقـی
بر نگر زیستمحیطی افراد تـأثیر معنـیدار و افزایشـی دارد ولـی فردگرایـی عمـودی رابطـه
معنیداری با آن ندارد؛ جمعگرایی افقی تأثیر افزایشی و معنیدار بر روی نگر زیستمحیطی
دارد و جمعگرایی عمودی تأثیر منفی و معنیدار بر نگر زیسـتمحیطی برجـای میگـذارد؛
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همچنین نگر زیستمحیطی تأثیر مثبت و معنیداری بر تعهدات زیستمحیطی افراد در پی
داشته باشد.
اســـترن و دایتـــز ( ،)6334در مطالعـــهای بـــا عنـــوان «مبـــانی ارزشـــی نگرانیهـــای
ٔ
مطالعه تاربی یـک رویکـرد ن ـری مبنـی بـر ارتبـاط بـین
زیستمحیطی» ،نتای حاصل از
ارز ها ،باورها ،نگر ها و رفتارها را جهت ترغی رفتارهای مناس با محیط زیسـت ارائـه
کردهاند .بر اساس نتای این مطالعه ،دسـتکم دو نـوع از ارز هـای زیسـتمحیطی شـامل
ارز های خودمحورانه و نوعدوستانه ،ارتباط معناداری با دغدغههای زیسـتمحیطی در بـین
افراد مورد بررسی نشان دادهاند .نتای حاکی از تأثیرگذاری برخی عوامل اجتماعی زمینهای (از
جمله جنسیت) در کنار ارز ها ،بر محیطزیستگرایی در جامعه مورد بررسی بوده است.
ٔ
سـرمایه فرهنگـی در تحقـ
علیزاده اقدم و همکاران ( ،)6931تحقیقی بـا عنـوان «نقـش
شهروندی بومشناختی در بین شهروندان باالی 66سال تبریـز» اناـام دادنـد و بـه ایـن نتیاـه
رسیدند که بین سرمایه فرهنگی و ابعاد آن (غیر از ُبعد نهادی) با شهروندی بومشناختی ،ارتباط

مثبت و معنیداری وجود دارد .همچنین نتای آزمون رگرسیون نیز نشان داد که ابعـاد سـه ٔ
گانـه
ٔ
سرمایه فرهنگی توانستهاند 9/4درصد واریانس مربوط به شهروندی بومشناختی را تبیین کنند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرهمند و همکاران ( )6939در تحقیقی با عنوان «بررسی عوامل اجتماعی ٔموثر بر رفتارهـای
زیستمحیطی در بین شهروندان یزدی» که به رو پیمایشی و در بین 989نفر از سـاکنان شـهر
یزد ــ که به رو خوشهای انتخاب شدهاند ــ اناامشده ،به این نتیاه رسـیدند کـه در تحلیلهـای
دومتریره ،بین جنس (به نفع زنان) ،سن ،آگاهی زیستمحیطی و رضایت از زندگی (هـر سـه بـه
شکل مثبت) و فردگرایی (به شکل منفی) بـا متریـر وابسـته (رفتارهـای زیسـت محیطـی) ر ٔ
ابطـه
معنیدار وجود دارد .بر اساس نتای تحلیل رگرسیونی متریرهای مستقل مذکور ،در مـدل نهـایی
براز داده شده ،در ماموع توانستهاند حدود 81درصد از واریانس متریر وابسته را تبیین نمایند.
ملکی و عبدالهی ( )6938در تحقیقی با عنوان «تبیین جامعهشناختی محیطگرایی ایرانیان
در دو سطح خرد و کالن» که به رو تحلیل ثانوی دادههای (مـو پـنام) پیمـایش جهـانی
ارز ها و با استفاده از نمونه 8119نفر ایرانی و 869639نفر در سـطح دنیـا اناـام گرفتـه،
وضعیت محیطگرایی ایرانیان را در مقایسه با متوسط جهانی ،مناس ارزیابی کرده و دریافتنـد
که پاردایم اجتماعی غال در میان ایرانیان بیشـتر مبتنـی بـر باورهـای حـامی محـیط زیسـت
میباشد .براساس نتای این مطالعه ،ارز های معنوی و مادی شوراتز و اعتقاد به خدا بهعنوان
قویترین تبیینکنندههای محیطگرایی ایرانیان شناسایی شدهاند.
ٔ
پیشینه تاربی پژوهش ،فرضیههای تحقی بهشکل زیر قابـل طـرح
با توجه به ادبیات ن ری و
میباشد  .6بین مادیگرایی و ابعاد آن (محوریت ،شادی و موفقیت) و مصرف پایدار رابطه وجود
دارد؛  .8بین فردگرایی و ابعاد آن (فردگرایی افقی و عمودی) و مصرف پایدار رابطه وجـود دارد؛ و
 .9بین جمعگرایی و ابعاد آن (جمعگرایی افقی و عمودی) و مصرف پایدار رابطه وجود دارد.
روش تحقیق

رو مورد استفاده در تحقی حاضر پیمایشی است .محق با گردآوری دادههای الزم از طری
پرسشنامه ،ارتباط بین متریرهـای فردگرایـی افقـی و عمـودی ،جمـعگرایـی افقـی و عمـودی،
مادی گرایی در قال ابعاد محوریت ،شادی و موفقیت و مصرف مسئوالنه و پایـدار را بررسـی
کرده است .همچنین تحقی حاضر کاربردی بوده و از این حیث یافتههای تحقی برای کسـ
اطالع از میزان مصرف مسئوالنه و پایدار در بین شهروندان ارومیه و ارائهأ راهکارهای مناسـ
برای افزایش آن ،راهگشا خواهد بود.
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ٔ
جامعه آماری شامل تمامی شهروندان 66-14سال شهر ارومیه به تعداد  491446نفر بـر
اساس سرشماری سال  6931بوده که از این تعداد661 ،نفـر بـر اسـاس فرمـول نمونـهگیـری
کوکران تعیین و به رو نمونهگیری خوشهای ،برای مطالعه انتخاب شدهانـد .الزم بـه توضـیح
است که میزان واریانس صفت مورد بررسی ( )1/94برای استفاده در فرمول تعیین حام نمونه
ٔ
مطالعه مقدماتی در بین 61نفر از افراد جامعه برآورد شده است:
کوکران ،با استفاده از
Nt 2 s 2
476445 1.96 2  0.34

2
2 2
476445  0.052   1.962  0.34  516
Nd  t s





n

در ادامه ،به تعریف مفهومی و عملیاتی متریرهای تحقی پرداخته شده است.

مصرف مسئوالنه و پایدار (متغیر وابسته) :مصرف مسئوالنه و پایدار به استفاده ٔموثرتر و

کارامدتر از کاالها و خدمات توسط مصرفکنندگان در جهت تأمین بهینـه نیازهایشـان اشـاره
میکند تا از این طری اثرات منفی زیسـتمحیطی ،اجتمـاعی و اقتصـادی ناشـی از مصـرف
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کاالها به حداقل برسد (برنامه محیط زیست سازمان ملـل .)8116 ،بـرای سـناش مصـرف
مسئوالنه و پایدار از مقیاس مربـوط بـه مصـرف مسـئوالنه و پایـدار (بالـدرجان و همکـاران،
 )8169استفاده شده است که در موارد معدودی ،محتوای گویهها با توجه به متن مورد مطالعه
تعــدیل شــدهانــد .برایناســاس ،متریــر مصــرف مســئوالنه و پایــدار در ُ 9بعــد شــامل :بعــد
زیستمحیطی (با گویههایی ن یر خرید کاال به شرط تازیه راحت و سریع پسـماند ناشـی از
آن ،تولید کاال از مواد بازیافت شده ،بستهبندی کاالها بهصـورت سـازگار بـا محـیط زیسـت و
تولید کاالهای سازگار با محیط زیست)ُ ،بعد اجتماعی (با گویههایی ن یر خرید کاال به شـرط
رعایت حقوق انسانی کارگران ،استفاده نکردن از کودکان کار و برخورد منصفانه با کـارگران در
جریان تولید کاال) و ُبعد اقتصادی (با گویههایی ن یر خرید کاال به شرط احتیا داشتن ،مفید
بودن ،مقروض نشدن بابت خرید کاال ،خرید یک کـاال بهشـرط نشمپوشـی از خریـد سـایر
کاالها ،قرض نگرفتن و قرض ندادن آن کاال) با مقیاس 1درجـهای و در قالـ طیـف لیکـرت
مورد سناش قرار گرفته است.
مادیگرایی :مادیگرایی بهعنوان آیینی تعریف شده است که تمامی جهان ،از جمله انسان
را ،فقط با فرایندهای مادی تبیین میکند .در این مکت  ،تمامی واقعیت از ماده و دگرگونیهای
آن منبعث میشود و هر آنچه است فقط مادی است و نگونگی صیرورت آن نیز باید با توجـه

ٔ
مقالـه حاضـر بـرای سـناش متریـر
به نیروهای مادی تفسیر شـود (بیـرو .)881 ،6996 ،در
مادیگرایی ،از پرسشنامه مادیگرایی (ریشینس )8114 ،استفاده شده و این مفهوم در ُ 9بعـد
شامل بعد موفقیت (با گویههایی ن یر تحسین افراد بهخاطر داشتن ماشین و لباس گرانقیمت،
کس اموال مادی ،منعکسکردن جایگاه افراد از طری داراییهای مادی ،کس امـوال مـادی
جهت تأثیر بر دیگران)ُ ،بعد محوریت (با گویههایی ن یر ساده و بیآالیش بـودن ،مهمنبـودن
کاالهای مادی در زندگی ،تمایل به داشتن زندگی تامالتی ،کمتر اهمیت دادن به مادیـات) و
ُبعد شادی (با گویههایی ن یر داشتن وسایل الزم برای لذتبردن از زنـدگی ،شـادی بیشـتر بـا
خرید بیشتر ،ناراحتشدن از نداشتن توان مالی برای خرید کاالهای دلخواه و اعتقاد بـه ترییـر
زندگی فرد از طری خرید وسایل و امکاناتی که فعال ندارد) با مقیـاس 1درجـهای و در قالـ
طیف لیکرت مورد سناش قرار گرفته است.
فردگرایی :فردگرایی به هر ن ریه ،آیین یا عملی که فرد انسان و بعد فردی انسان را ،اسـاس
ن ام تبیینی و یا مالک عمل قرار دهد و انسان را همچون واقعیتـی اساسـی یـا واالتـرین ارز

بشناسد ،اشاره میکند (بیرو .)691 ،6996 ،همچنین زین 1در دایرةالمعـارف جامعـهشناسـی
بلکول ،فردگرایی را اهمیت فرد به آزادی ،منافع ،حقوق و نیازهـای فـردی و مقاومـت در برابـر
غلبه نهادهای دیگر (دولت و نهادهای مذهبی و جمعی) تعریـف مـیکنـد (.)8816 ،8119
این متریر در تحقی حاضر در دو ُبعد فردگرایی افقی و عمودی مورد سناش قرار گرفته است.
بر اساس ن ریه تریاندیس ،در فردگرایی افقی فرد میخواهد منحصربهفرد باشد ولی عالقـهای
تفوقطلبی و نوعی ّ
به برجستهشدن ندارد .ولی فردگرایی عمودی نوعی ّ
منیـتطلبی اسـت .بـه
تعبیری شاید بتوان اینگونه بیان کرد که فردگرایی عمودی ،نوعی فردگرایی خودخواهانـه اسـت
(تریاندیس .)313-361 ،8116 ،بـرای سـناش فردگرایـی از مقیـاس مربـوط بـه فردگرایـی

(شولراف و همکاران ،)8119 ،2که بر مبنـای پرسشـنامههـای هـویی6311 ،3؛ تریانـدیس و
همکاران6331 ،؛ و ایسرمن 8118 ،4شکل گرفته ،استفاده شده است .ایـن متریـر در ُ 8بعـد
شامل فردگرایی عمودی و افقی (با گویههایی ن یر دور از فامیل زنـدگی کـردن ،سـرتر از بقیـه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بودن ،لذتبردن از مسابقه و داشتن رقابت با دیگران ،خود را متفاوت از دیگران دانستن ،تک و
متفاوت بودن ،مسئولیتپذیر بودن ،اناام دادن کارها بهتنهایی ،برطرفکردن نیازهای شخصی،
به خود متکی بودن و توجه کردن به نصیحتهای دیگـران) بـا مقیـاس 1درجـهای و در قالـ
طیف لیکرت مورد سناش قرار گرفته است.
جمعگرایی :جمعگرایی ،یک الگوی فرهنگی در ن ر گرفته میشـود کـه در آن بـر اهمیـت
اهداف گروهی ،انطباق ،وفاداری ،هماهنگی اجتماعی و حفظ تمامیت گروه تأکیـد مـیشـود
(زین .)8816 ،8119 ،این متریر نیز همانند فردگرایی در دو ُبعد افقی و عمودی موردسناش
قرار گرفته است .جمعگرایی افقـی توجـه بـه جمـع و مصـلحت جمعـی اسـت .در ایـن نـوع
جمعگرایی فرد خود را در داخل گروه ادغام میکند و خود را جزئی از گروه میدانـد و ٔ
همـه
اعضای گروه به هم شباهت دارند و در آن برابـری افـراد مطـرح اسـت؛ ولـی در جمـعگرایـی
عمودی ،خود یا فرد به خودهای دیگر وابسته است و در عین حال با آنها تفاوتهایی دارد .در
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این الگو ،نابرابری پذیرفتهشده است و مردم ،یکدیگر را همانند هم نمیدانند .خدمت کـردن و
خود را فدای گروه کردن نیز از مهمترین ویژگیهاست (سینالیس و همکاران.)844 ،6336 ،

برای سناش جمعگرایی از مقیاس مربوط به جمعگرایی (شولراف و همکـاران ،)8119 ،1کـه
2

3

برمبنای پرسشنامههای هویی 6311 ،؛ تریانـدیس و همکـاران6331 ،؛ و ایسـرمن 8118 ،
شکل گرفته ،استفاده شده است .این متریر در ُ 8بعد شامل جمعگرایـی عمـودی و افقـی (بـا
گویههایی ن یر صحبت و مشورت کردن در مورد مسائل مهم زندگی بـا خـانواده ،مشـورت بـا
دوستان نزدیک قبل از گرفتن یک تصمیم مهم ،پرهیز از مخالفتکردن با ن رات جمع ،ایاـاد
نگر مثبت نسبت به خود در دیگران ،نگهداشتن احترام افراد ،اهمیت قائلشـدن بـه نیازهـای
دیگران ،توجه به منافع جمعی ،توجهکردن به کارهای گروهـی و کمـک کـردن بـه دیگـران) بـا
مقیاس  1گزینهای و در قال طیف لیکرت مورد سناش قرار گرفته است.
ً
هرنند ابزار اندازهگیری تحقی حاضر عموما تشکیلشده از پرسشنامههـای اسـتاندارد بـوده،
بههرحال ،برای اطمینان از اعتبار مقیاسها ،آنهـا بـر اسـاس ن ـرات کارشناسـان در دسـترس،
بازبینی شدهاند (اعتبار محتوایی) .همچنین ،بـرای اطمینـان از پایـایی ابـزار سـناش ،از آلفـای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کرونباخ استفاده شده است .براساس نتای ارزیابیها (جدول شماره  ،)6متریرهای تحقی و ابعاد
آنها ،از پایایی قابلقبولی برخوردار هسـتند .همچنـین ،ارزیـابی و بررسـی شـکل توزیـع مقـادیر
ً
متریرهای تحقی نیز نشان میدهد این متریرها عمدتا از توزیع نزدیک به نرمالی برخوردارند.1
جدول شماره ( .)0نتیجه پایایی مربوط به متغیرهای تحقیق
ابعاد
موفقیت
محوریت
شادی
فردگرایی عمودی
فردگرایی افقی
جمعگرایی عمودی
جمعگرایی افقی
محیط زیست
اجتماعی
اقتصادی

متغیر
مادیگرایی
فردگرایی
جمعگرایی
مصرف
مسئوالنه

تعداد گویهها
4
4
4
1
6
9
1
4
9
1

آلفای کرونباخ کل

آلفای کرونباخ
1/99
1/99
1/91
1/18
1/91
1/11
1/91
1/11
1/13
1/16

1/18
1/36
1/16
1/16
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یافتهها

در این بخش ،یافتهها در قال توصیف نمونه و متریرها و بررسی روابط بـین آنهـا ارائـه شـده
است .مالح ه نیمرخ جمعیتی پاسخگویان نشان میدهد که 66/1درصد از پاسخگویان مرد،
حدود 69/8درصد متأهل و 93/3درصد متولـد منـاط شـهری بـوده و میـانگین سـنی آنهـا
98/81سال برآورد شده است.
جدول شماره ( .)2آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیر
مادیگرایی

فردگرایی

موفقیت
محوریت
شادی
شاخص کل
فردگرایی عمودی
فردگرایی افقی
شاخص کل

میانگین

انحراف معیار

9/39
8/33
9/36
9/18
4/16
4/39
4/66

6/61
1/19
6/18
1/99
1/36
1/96
1/11

حداقل

حداکثر

6

1

6

1
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 .1نتای این بررسیها در صورت تمایل از طری مکاتبه با نویسنده مسئول مقاله قابلدسترسی است.
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متغیر
جمعگرایی

مصرف
مسئوالنه و پایدار

جمعگرایی عمودی
جمعگرایی افقی
شاخص کل
محیط زیست
اجتماعی
اقتصادی
شاخص کل

میانگین

انحراف معیار

9/11
6/19
4/46
4/48
4/14
6/96
4/16

1/33
1/13
1/16
6/19
6/61
1/98
1/11

حداقل

حداکثر

6

1

6

1

آمارههای توصیفی مربوط به متریرهای مـادیگرایـی ،فردگرایـی و جمـعگرایـی و مصـرف
مسئوالنه و پایدار نشان میدهد که مقدار میـانگین بهدسـت آمـده در یـک مقیـاس  6-1بـرای
متریرهای مادیگرایی  ،9/18فردگرایی  ،4/66جمعگرایی  4/46و مصرف مسـئوالنه و پایـدار
 4/16بوده و در همه موارد ،باالتر از مقدار وسط طیف میباشد.
ٔ
سازنده متریر وابسته (مصـرف مسـئوالنه) نشـان
بررسی میانگینهای مربوط به ٔمولفههای
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میدهد میانگین ابعاد متریر وابسته؛ بهترتی در ابعاد اقتصـادی( ،)6/96اجتمـاعی( )4/14و
محیط زیست( )4/48از مقدار متوسط طیف مربوطه باالتر هسـتند .همچنـین ،در سـه متریـر
دیگر بهترتی در متریر مادیگرایی ،بعد شادی ،در فردگراییُ ،بعد افقی و در جمعگراییُ ،بعـد
افقی میانگین باالتر را به خود اختصاص دادهاند .الزم به ذکر اسـت در تحقیـ حاضـر ،بـرای
بهدست دادن تصویری دقی تر از روابط بین متریرهای مستقل و وابسته ،اثـرات ابعـاد تشـکیل
ٔ
دهنده متریرهای اصلی با مصرف پایدار نیز در روابط دومتریره مورد بررسی قرار گرفته است.
نتای تحلیل همبستگی بین مصرف پایدار و متریرهای مستقل تحقی (جـدول شـماره )9
بیانگر این است که بـین شـاخص کـل مـادیگرایی (بـا ضـری  )-1/648و ُبعـد محوریـت
مادیگرایی (با ضری  )-1/896با مصرف پایدار رابطهای منفی و معنیدار وجـود دارنـد ،بـه
این معنی که با افزایش مادیگرایی ،میزان مصرف پایدار در نمونه مورد بررسی کاهش مییابد.
بر اساس یافتههای تحقی  ،مادیگرایی شدیدترین همبستگی را با ُبعد اقتصادی مصرف پایدار
با ضری  -1/614داشته است .همچنین در بررسـی روابـط بـین ابعـاد مـادیگرایـی و ابعـاد
مصرف پایدار ،باالترین همبستگی با ضـری  ،-1/881متعلـ بـه بعـد محوریـت شـاخص
مادیگرایی و بعد اقتصادی مصرف پایدار بوده است.

جدول شماره ( .)9نتایج آزمون همبستگی پیرسون مصرف پایدار و متغیرهای مستقل

مادیگرایی
فردگرایی
جمعگرایی

شاخص کل

پیرسون
معنیداری

موفقیت

پیرسون
معنیداری

محوریت

پیرسون
معنیداری

شادی

پیرسون
معنیداری

شاخص کل

پیرسون
معنیداری

افقی

پیرسون
معنیداری

عمودی

پیرسون
معنیداری

شاخص کل

پیرسون
معنیداری

افقی

پیرسون
معنیداری

عمودی

پیرسون
معنیداری

مصرف پایدار

ابعاد مصرف پایدار
محیط زیست

اجتماعی

اقتصادی

-1/648

-1/661

1/119

-1/614

/111

/111

1/118

/111

1/148

-/183

-1/199

1/141

1/649

1/613

1/461

1/916

-1/896

-1/633

-1/619

-1/881

/111

/111

/111

/111

-1/161

-1/166

-1/118

1/661

1/636

1/843

1/363

1/169

1/636

1/689

1/644

1/889

/111

/111

/111

/111

1/946

1/633

1/866

1/461

/111

/111

/111

/111

1/113

1/163

1/119

1/114

1/966

1/486

1/844

1/946

1/846

1/698

1/611

1/899

/111

/111

/111

/111

01

1/919

1/861

1/816

1/486

/111

/111

/111

/111

/118

1/168

1/193

1/111

مطالعه ارتباط بین
جهتگیریهای
ارزشی...

1/616

1/846

1/991

1/681

همچنین شاخص کل فردگرایی (با ضـری  )1/636و ُبعـد فردگرایـی افقـی (بـا ضـری
 )1/946با مصـرف پایـدار رابطـهای مثبـت و معنـیدار دارنـد .ابعـاد اقتصـادی ،اجتمـاعی و
زیستمحیطی شاخص کل مصرف پایدار بهترتی باالترین رابطه را با شاخص کـل فردگرایـی
دارند .همچنین براساس روابط بین ابعاد فردگرایی و ابعاد مصرف پایدار ،بیشـترین همبسـتگی
بهترتی به ُبعد فردگرایی افقی و ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی تعل دارد.
بر اساس یافتههای تحقی  ،بـین شـاخص کـل جمـعگرایـی (بـا ضـری  )1/846و بعـد
جمعگرایی افقی (با ضری  )1/919و مصرف پایدار رابطهای مثبت و معنیداری وجود دارد.
همچنین ابعاد اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی شاخص مصرف پایدار بهترتی بیشـترین
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رابطه را با شاخص کل جمعگرایی دارند و همچنین بررسی روابط بین ابعاد جمعگرایی و ابعاد
مصرف پایدار نشان میدهد که باالترین همبستگی بین جمعگرایـی افقـی و ابعـاد اقتصـادی،
اجتماعی و زیستمحیطی مصرف پایدار قابلمشاهده است.
ٔ
وابسته تحقی  ،از رگرسـیون نندگانـه بـه
جهت بررسی تأثیرات متریرهای مستقل بر متریر
رو گامبهگام استفاده شده است .جهت بررسی دقی تر روابـط ،از ابعـاد متریرهـای مسـتقل
بهجای شاخصهای کل در این تحلیلها استفاده گردیده است .ارزیابی اولیه ،حاکی از وجود
پیش فرضهای تحلیل رگرسیونی نندگانه شامل توزیـع نرمـال متریرهـا و نیـز باقیمانـدههای
استاندارد رگرسیونی ،ر ٔ
ابطه خطی بین متریرهای مستقل و وابسته ،عدم همخطی بین متریرهای
مستقل ،واریانس یکنواخت و نیز استقالل خطاها است.1
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متغیر
جمعگرایی افقی
فردگرایی افقی

1/893
1/634

1/846
1/618

6/116
9/169

/111
/111

محوریت

-1/644

-1/661

-9/913

/111

بنابر اطالعات حاصل از مدل رگرسیونی نهایی براز داده شـده (جـدول ،)9تـأثیر عبعـد

افقی جمعگرایی با ضری تأثیر رگرسیونی  ،1/893جزو تأثیرات معنادار بهلحاظ آمـاری و بـا
جهت مثبت است .یک واحد افزایش در ٔ
نمره مربوط به این بعد از جمعگرایی (در یک مقیاس

 ،)6-1میتواند ٔ
نمره مصرف پایدار فرد را با ضری  1/846افزایش دهـد .بـا توجـه بـه سـطح
معناداری ضری مربوطه ،این تأثیر از سطح معناداری باالیی ( )1/111برخودار است.
تأثیر بعد افقی فردگرایی با ضری تأثیر  1/634بر مصرف پایدار ،اثری معنـیدار و مثبـت
بوده است ،بدینمعنی است که با یک واحد افزایش در ٔ
نمره فردگرایی افقی ،میزان گرایش افراد
به سمت مصرف پایدار با ضری  1/618افزایش پیدا میکند .این ضری نیز با توجه به سطح
معناداری مربوطه ( )1/111در سطح باالیی معنادار است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1نتای این ارزیابیها بهدلیل خودداری از طوالنیشدن مقاله ارائه نشده و در صورت نیاز ،از طری مکاتبه بـا نویسـندۀ مسـئول
مقاله قابلدسترسی است.

در مقابل ،تأثیر محوریت بر میزان مصرف پایدار ،اثری معنـیدار و کاهشـی بـوده اسـت،
بدینصورت که با افزایش یکواحدی نمره محوریت (از ابعاد مادیگرایی)ٔ ،
نمره گرایش افـراد
به سمت مصرف پایدار با ضری  1/661کاهش پیدا میکند .این ضری تأثیر نیـز در سـطح
باالیی جزو تأثیرات معنادار میتواند محسوب شود.
همچنین در مدل نهایی براز داده شـده ،متریرهـای موجـود در مـدل نهـایی در مامـوع
توانستهاند حدود یکپنام (63درصد) از واریانس مصرف پایدار شهروندان ارومیهای را تبیین
ٔ
عدیده موثر بر ایـن مصـرف در سـطوح و ابعـاد مختلـف،
نمایند که با توجه به عوامل محتمل
میتواند قدرت تبیینی قابلمالح های محسوب شود .همچنین بر اساس ضرای بتـا ،اهمیـت
تأثیرگذاری سه متریر مستقل باقیمانده در مدل نهایی ،بهترتی برای متریرهای جمعگرایی افقی
(با بتای  ،)1/846فردگرایی افقی (با بتـای  )1/618و بعـد محوریـت مـادیگرایـی (بـا بتـای
 )-1/661بوده است.
بحث و نتیجهگیری

مصرف پایدار یک مفهوم نندبعدی است که رفتارهـایی ماننـد محاف ـت از منـابع طبیعـی از
ٔ
استفاده مناس و بهینه از کاالهـا ،بازیافـت ،خریـد و مصـرف کاالهـای سـبز و دیگـر
طری

رفتارهای همسو با افزایش کیفیت شرایط زیسـتمحیطـی را شـامل مـیشـود (گلداسـمیت،1
 .)9 ،8166جهتگیریهای ارزشی بهعنوان یکـی از عوامـل تشـکیل د ٔ
هنـده پـارادایم غالـ

اجتماعی در جوامع ،نقش مهمی در سوقدادن کنشهای انسانی به سمت مصرف پایـدار (یـا
غیرپایدار) دارند .الزم به ذکر اسـت کـه ارز هـا و ترییـر دادن آنهـا ،بـهمعنـای حـل تمـامی
مشکالت زیستمحیطی نیست ،بلکـه ترییـر در ارز هـا و سـپس ترییـر در پـارادایم غالـ
اجتماعی و حرکتکردن در مسیر پارادایم زیستمحیطی ،میتواند منار به شکلگیری برخـی
سیاستهای تشویقی در جهت اناام کنشهای سازگار بـا محـیط زیسـت در بـین کنشـگران
اجتماعی و سازمانهای مربوطه شود و حرکت به سمت مصرف پایدار و در نتیاه ،رسیدن بـه
ٔ
جامعه پایدار را تسهیل نماید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ننانکه پیشتر هم گفته شد ،تحقی حاضر با رویکرد جامعهشـناختی ،از یـکسـو میـزان
مصرف پایدار در بین شهروندان شهر ارومیه را برآورد کرده و از سـوی دیگـر ،تـأثیر برخـی از
جهتگیریهای ارزشی مانند؛ مادیگرایی ،جمعگرایی و فردگرایی بر میزان مصـرف پایـدار را
بررسی کرده است.
نتای تحقی حاضر نشان میدهد میانگین مصرف مسـئوالنه و پایـدار در بـین شـهروندان
ارومیهای (شامل سه بعد زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی) در یک مقیاس 6-1درجـهای،
در حدود  4/16است که از مقدار متوسط طیف مربوطه بـاالتر اسـت .بـر اسـاس یافتـههـای
تحقی  ،توجه شهروندان ارومیهای به بعد اقتصادی در مقایسه با سایر ابعاد مصرف مسئوالنه و
پایدار ،بیشتر است .این بعد به موضوعاتی مانند رفاه اقتصادی و بهبود کیفیت زنـدگی مربـوط
میشود .بر اساس ن ریه بالدرجان ( ،)8169شهروندانی که دارای مصرف مسـئوالنه و پایـدار
هستند حتی اگر از لحاظ مالی در وضعیت بهتر و باالتری قرار داشته باشند ،صرف اینکه دارای
فصلنامه علمیـپژوهشی
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وضعیت مالی بهتری هستند اقدام به خرید محصوالت زیاد نمیکنند و متعاق آن با هدفمنـد
خریدکردن در جهت مصرف پایدار حرکت میکننـد .در بعـد اجتمـاعی مصـرف مسـئوالنه و
پایدار نیز شهروندان ارومیهای ،با کس میانگین  4/14در وضعیت بهتری در مقیاس مصـرف
پایدار قرار دارند .به ن ر میرسد یکی از علل باالبودن میانگین بعد اجتماعی بر اساس اصـول
سهگانه پایداری ،اهمیت دادن شهروندان به منافع جمعـی و دوری جسـتن از منـافع فـردی در
جهت مصرف پایدار میباشد .اما در بعـد زیسـتمحیطـی ،شـهروندان ارومیـهای بـا کسـ
میانگین  ،4/48کمترین مقدار را در بین ابعاد مصرف مسئوالنه و پایدار کس کردند کـه ایـن
مســئله بــه احتمــال زیــاد ناشــی از پــایین بــودن نســبی ســطح آگــاهی شــهروندان از تبعــات
زیستمحیطی مصرف کاالهای خریداریشده و از کاالهای سازگار با محیط زیست میباشد.
بر اساس نتای  ،میانگین گرایش شهروندان ارومیهای به ارز های مادیگرایانه  9/18اسـت
که از مقدار متوسط طیف مربوطه باالتر است .بررسی روابط بین متریرهای مادیگرایی و مصرف
پایدار نشان میدهد که بین این دو متریر ر ٔ
ابطه معنیدار و منفی وجود دارد .همچنـین در بررسـی
رابطه بین ابعاد مصرف پایدار و مادیگرایی مشخص شد که بعد اقتصادی مصرف پایدار بیشترین
ر ٔ
ابطه معنیدار و منفی را با متریر مادیگرایی دارد .همچنین در بررسی روابط بین ابعاد دو متریـر،
بعد محوریت مادیگرایی بـا بعـد اقتصـادی بیشـترین ر ٔ
ٔ
نحـوه
ابطـه معنـیدار منفـی را داشـتند.

تأثیرگذاری بعد محوریت مادیگرایی و همچنین جهت همبستگی بین دو متریـر مـادیگرایـی و
مصرف پایدار همسو بـا نگـر هرسـت و همکـاران ( )8169اسـت .همچنـین نحـوه ارتبـاط
مادیگرایی و مصرف پایدار با نتای تحقی مایو و همکاران ( )8113همخوانی دارد.
مصرفکنندگان با گرایشهای مادیگرایی معتقدند که کس اموال مـادی و محوریـتدادن بـه
اموال مادی در زندگی و متعاق آن مصرفگرایی برای رسیدن بـه رضـایت در زنـدگی امـری الزم و
ٔ
گسترده مصرفگرایی ،آنها را در زندگی شادتر میکند .با توجـه بـه اینکـه
ضروری هستند و سطوح
افراد از طری دارایی و دستاوردهای مادی بهتر میتوانند حس موفقیت نسبت به خـود را در دیگـران
ایااد کنند به سمت مصرفگرایی گرایش پیدا میکنند و این درست در ٔ
نقطه مقابل مصـرف پایـدار
قرار دارد ،نرا که مادیگرایی و متعاقـ آن مصـرفگرایـی ،هزینـههـای زیسـتمحیطـی ناشـی از
مصرف را افزایش میدهند و موج دورشدن جامعه از مسیر پایداری میشوند.
براساس نتای بهدستآمده ،میانگین فردگرایی در میـان شـهروندان ارومیـه برابـر بـا 4/66
است که از مقدار متوسط طیف مربوطه باالتر است .بررسی روابط بین متریرهای فردگرایـی و
مصرف پایدار نشان میدهد که بین این دو متریر ر ٔ
ابطه معنیدار و مثبت وجود دارد .همچنین،
در بررسی رابطه بین ابعاد مصرف پایدار و فردگرایی مشخص شد کـه بعـد اقتصـادی مصـرف
پایدار باالترین ضری همبستگی را به شکل معنیدار و مثبت با متریر فردگرایی دارد .همچنین
در بررسی روابط بین ابعاد دو متریر ،بعـد فردگرایـی افقـی بـا بعـد اقتصـادی بیشـترین ر ٔ
ابطـه
معنیدار افزایشی را داشته است .همچنین بررسی میزان تأثیرگذاری ابعاد فردگرایی بر مصرف
پایدار نشان میدهد که در مدل نهایی فقط بعد فردگرایی افقـی تـأثیر معنـیدار و افزایشـی بـر
مصرف پایدار داشته است.
بر اساس تقسیمبندی که تریاندیس ( )6311از فردگرایی اناام داده است ،ایـن نتیاـه کـه
فردگرایی افقی بر روی مصرف پایدار اثری مثبت داشته باشد منطقی به ن ر میرسد .نرا که در
فردگرایی افقی ،افراد بهصورت مطل دنبال منافع شخصی خود نیسـتند و هنـوز پیونـدهایی بـا
ٔ
جامعه اطراف خود دارند و این باعث میشود افراد ،از تأکید بر منافع آنی و فردی تـا حـدودی
خودداری کنند .بهعبارت دیگر ،فردگرایی افقی ،برخالف فردگرایی عمودی که تأکید بر منـافع
ً
آنی دارد ،لزوما کنش جمعی را تضعیف نمیکند و فردی بـا جهـتگیـری ارزشـی فردگرایـی
ً
افقی ،ضرورتا فردی خودخواه نیست که منافع فردی را همیشه بر منافع جمعـی تـرجیح دهـد.
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امروزه در بسیاری از جوامع ،شاهد بازنمایی طیفی متمایز از جمعگرایی (افقـی و عمـودی) و
فردگرایی (افقی و عمودی) هستیم .فردگرایی و تال برای ابراز شخصیت و هویت مسـتقل از
اجبارهای سنتی و خانوادگی در اکثر جوامع (بهخصـوص در جوامـع درحـالتوسـعه) در حـال
ٔ
جامعه ایران نیز از این قاعده مسـتثنی نیسـت .امـا بـا همـه ایـن ترییـرات در
گستر است و
جهتگیریهای ارزشی افراد ،هنوز نوع دوستی ،پذیر مسئولیت اجتماعی و تمایل به کمـک
کردن به دیگران ــ هر نند گاهی احساس میشود کمرنگ شده است ــ امـا هنـوز در تعـامالت
اجتماعی شهروندان حضور دارد.
همچنین ،بررسی ٔ
نحوه تأثیرگذاری ابعاد جمعگرایی بر مصرف پایدار ،نشان مـیدهـد کـه
جمعگرایی افقی اثری مثبت و افزایشی بر مصرف پایدار داشته است .این یافته با نگـر مـک
کارتی ( )8116مبنی بر تأثیر جمعگرایی بر مصرف پایدار همسـو مـیباشـد .بـه اعتقـاد مـک
کارتی در جمعگرایی افراد به منافع گروهی اهمیت بیشتری میدهند و بر منـافع فـوری تأکیـد
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نمیکنند و همیشه به نتای رفتارهایشان و تأثیر آنها بر دیگـران توجـه دارنـد .در جمـعگرایـی
ً
برخالف فردگرایی (عموما فردگرایی عمودی) ،افراد منابع کمیاب را به اشتراک میگذارند .بـر
این اساس ،افرادی که جمعگرا هستند نسبت بـه اعضـا و اهـداف جمعـی احسـاس وظیفـه و
مسئولیت دارند .نون در جمعگرایی به تأثیر کنشهـای انسـانی بـر جامعـه و نسـلهـای آتـی
اهمیت داده میشود ،به رفتارها و اقـدامات زیسـتمحیطـی جهـت حفاظـت از آن ،اهمیـت
بیشتری میدهند.
همسو با مطالعات قبلی ،یکی از دستاوردهای عمده و قابلتوجه تحقی حاضـر ،در کتـار
مطالعه تأثیرات برخی جهتگیریهای ارزشی بر مصرف پایدار ،شناسایی اثـر مثبـت و شـاید
غیرانت اری از ناحیه دستکم یکی از ابعاد فردگرایی (فردگرایی افقی) بر مصرف پایـدار بـوده
ٔ
است که در ٔ
دوگانه عمومی و افقی شاخص فردگرایی در تحلیلها بهطـور
سایه استفاده از ابعاد
جداگانه محق شده است .تصور غال بر این است که فردگرایی در تمامیت خود تأثیر منفـی
بر رفتارهای زیستمحیطی و مصرف پایدار بهعنوان یکی از وجوه این رفتارها دارد ،اما بـهن ـر
میرسد ،با توجه به اثرات گاها متناقض ابعاد مختلف فردگرایی (دستکم در ارتباط بـا برخـی
متریرهای وابسته) در تحقیقـات اجتمـاعی ضـروری اسـت تـا در تحلیـل اجتمـاعی در کنـار
ً
شاخص کل فردگرایی ،به تأثیرات احتماال جال و حتی متناقض ابعاد فرعیتر ایـن شـاخص

نیز توجه شود .استدالل مشابهی در ٔ
زمینه توجه به تأثیر ابعاد جمعگرایی نیز به همـان صـورت
مصداق دارد.
با توجه به یافتههای تحقی و تأثیر عمومی منفـی مـادیگرایـی و اثـر مثبـت برخـی ابعـاد
فردگرایی و جمعگرایی بر مصرف پایدار ،به ن ر میرسد در متن مورد مطالعـه ،توجـه بـه ایـن
روابط و تال جهت تضعیف ارز های مادیگرایانه و تقویت فردگرایی و جمعگرایی در بعد
افقی آنها ،از راههای کاستن از آسی های زیستمحیطی موجود در ارتباط بـا مصـرف پایـدار
می تواند قلمداد شود .آگاهی بخشی عمومی در زمینه ارتباط بین کم و کیف مصـرف و اثـرات
زیستمحیطی آن ،تحت تأثیر برخی جهتگیریهای ارزشی در این رابطه ،از اهم مـداخالت
ممکن جهت بهترکردن شرایط در شهر ارومیه میتواند قلمداد شود.
برای حرکت به سمت مصرف پایدار ،از ننـدین اسـتراتژی مـیتـوان بهـره بـرد (سـازمان

همکاری و توسعه اقتصادی .)8111 ،1با توجه به اینکه مصرف غیرپایدار به شکل اختصاصی،
و مصرف در حالت کلی ،تحت تأثیر هزینههای مصرف است ،لذا باالتر بردن هزینۀ مصـرف
کاالها و خدمات غیرپایدار (از طری گرانتر کردن آنها ،بستن مالیات به فعالیتهای تولیـدی
ننین کاالها و خدماتی و اقدامات مشابه) ،و در مقابـل ،دادن یارانـه بـرای کاالهـا و خـدمات
پایدار از جمله راهکارهای عمومی شناختهشده در دنیا برای مدیریت مصرف در مسیر پایداری
است .راهکار دیگر میتواند به بهرهگیـری از ظرفیـت آموزشـی و آگـاهی بخشـی رسـانههای
جمعی و بهویژه شبکههای اجتماعی مربوط شود .راه انداختن کمپینهـای مختلـف مـرتبط بـا
مصرف پایدار ،که نمونههای بینالمللی بهنسبت مـوفقی هـم برایشـان میتـوان سـراگ گرفـت

(ن یر کمپین «  »2در یاپن ،کمپین «بیایید از میزان زبالههامان بکـاهیم» در فرانسـه ،کمپـین
«آب :عاقالنه مصرفش کنیم» در ایاالت متحده ،کمپین «یک تن کمتر [آلودگی]» در دانمارک،
کمپین «انتخابهای بهتر» در انگلسـتان و بسـیاری نمونـههـای دیگـر) از راهکارهـای دیگـر
آموز و آگاهیبخشی در زمینه تبعات نامناس رفتارهـای مصـرفی غیرپایـدار و سـوق دادن
آنها به سمت پایداری میتواند باشد .با توجه به شیوع باالی استفاده از شبکههای اجتماعی در
بین ایرانیها ،بهراحتی بتوان از منافع ننین امکانات آموزشی و ارتباطی استفاده کرد .در همین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حین ،میتوان به نقش تبلیرات رسانهای نیز اشاره کرد .اگر میشود از تبلیرات بـرای بـاالبردن
مصرف استفاده کرد ،نرا نشود از آن (البته با مدیریت درست) بـرای ترغیـ مصـرف پایـدار
استفاده کرد؟ در کنار دو راهکار فوق ،آموز بهعنوان مهمترین ابزار در دسترس برای ترغیـ
ارز ها و نیز رفتارهای مصرفی پایدار محسوب میشود .گنااندن مباحث مربوط به مصـرف
پایدار در محتوای دروس ــ بهویژه دورههای آموز اجباری ــ در کنـار تبـدیل خـود واحـدهای
ٔ
توسـعه
آموزشی به واحدهای مصرفی پایدار ،جهت ارائه آنها بهعنوان الگو ،میتواند در مسیر

مصرف پایدار ٔموثر واقع شود .بهویژه که ،این دست از نهادهای آموز رسمی ،نقش مهمی در
توسعۀ ارز ها و جهتگیریهـای افـراد بـازی میکننـد .ناگفتـه پیـدا اسـت کـه عمـوم ایـن
استراتژیها در متن اقدامات کالن از جنس قانونی و سیاستگذاری معنا پیدا میکند که کلیـد
آنها در دست نهادهای رسمی مربوطه است .از همینرو ،نیـاز بـه تعریـف و عملیـاتیکـردن
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برنامههای منسامی در ابعاد و سطوح مختلف جهت بردن تاارب مصرفی افراد ،خانوارهـا و
ً
جامعه به سمت پایداری ،بیش از پیش احساس میشود .این برنامهها ضرورتا بایستی ،با توجه
ٔ
توسعه عمومی هر جامعهای قرار داده شوند .توجه به
به نندوجهی بودنشان ،در متن برنامههای
مبانی ارزشی رفتارهای مصرفی بهعنوان سنگبنای اصلی در تمام برنامهها و مداخالت ممکـن
در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.
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