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چکيده
شهروندي زيستمحيطي ،مفهومي است چندبعدي از تکاليف و وظايف (فردي و اجتماعي) که شهروندان
را به مسائل زيستمحيطي در ابعاد مختلف (آگاهي زيستمحيطي ،نگرش زيستمحيطي ،رفتار زيستمحيطي،
مصرف مسئوالنه و پايدار ،نگراني زيستمحيطي و اخالق زيستمحيطي) حساستر کرده و به گسترش
مطالبات شهروندي زيستمحيطي و رفتارهاي مطلوب زيستمحيطي در ابعاد فردي و اجتماعي ،فرهنگي
و سياسي و مادي و فرامادي منجر شده است .تحقيق مطالعه حاضر با هدف مطالعه رابطه بين مصرفگرايي و
جهتگيريهاي ارزشي با شهروندي زيستمحيطي در بين شهروندان تبريزي انجام يافته است .روش
مورد استفاده در تحقيق حاضر پيمايشي است .از ابزار پرسشنامه محققساخته جهت جمعآوري دادههاي
مورد نياز استفاده شده است .جامعه آماري ساکنان بين  51-46سال کالن شهر تبريز به تعداد  614نفر بر
اساس فرمول نمونهگيري کوکران تعيين و به روش نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي ،براي مطالعه
انتخاب شدهاند .نتايج نشان ميدهد که بين ميزان مصرفگرايي و شهروندي زيستمحيطي همبستگي
معنيدار و منفي ( )-1/68وجود دارد و نيز بين ميزان جهتگيريارزشي با شهروندي زيستمحيطي
همبستگي معنيدار و منفي ( )-1/16وجود دارد.
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مقدمه
آغاز نگراني پيرامون محيط زيست به اوايل دههي  5141بر ميگردد .زماني که ترس واقعي از
اين وجود داشت که ميزان ذخاير منابع طبيعي و معدني در دورهاي محدود دچار فرسايش شود
همراه با گسترش تخريبي که از قبل در محيطزيست رخ داده بود ،اين شناخت حاصل شد که
رشد اقتصادي داراي پيامدهاي زيستمحيطي است ،که آنها بايد بيشتر توسط نسلهاي آينده به
نسبت نسلهاي فعلي تجربه شوند (کهيل.)8 :5313،
در مسير توسعهي پايدار از مصرف کنندگان انتظار ميرود که مصرف پايدار داشته باشند و
مسير را براي توسعهي پايدار هموار کنند .اين اعتقاد که مصرف کنندگان با تغيير سبک زندگي و
رفتارهايشان در همهي زمينهها ميتوانند راه را براي توسعه پايدار هموار سازند ،يک موقعيت ويژه
و محوري را براي مصرفکنندگان به عنوان عوامل تغيير اجتماعي در نظر ميگيرد (بولدرجان و
همکاران.)585 :2153 ، 5
بتاگول و مريت )2153( 2استراتژي شهروندي زيستمحيطي را در قابليت دسترسي،
مشارکت و مسئوليتپذيري ،عدالت زيستمحيطي و اقدامات بازسازي و رهبري محيطزيست به
عنوان يک روش جديد براي تفکر در مورد شهروندي محيطزيست ارائه دادهاند (بتاگول و مريت،
.)5 :2153
از طرف ديگر؛ سياستهاي زيستمحيطي معموالً با مقوله اقتصادي همراه ميباشندکه
ارزش اقتصادي ،ماديگرايانه و فردگرايانه و منفعتطلبانه دارند .اين ارتباط در جاي خود
چالشمحوري ديگري را به همراه دارد مبني بر اينکه شهروند امروزي چگونه ميتواند در
چارچوب جهانوطني بين لذت و مسئوليت زيستمحيطي تعادل برقرار کند؟ اين موضع يکي از
دغدغههاي زيستمحيطي شهروندان و دولت ميباشد و پارادوکسي است که اهميت ارتباط
مصرفگرايي و جهتگيريهاي ارزشي (ماديگرايانه و فردگرايانه) با شهروندي زيست محيطي
را دو چندان ميکند.
امروزه تمام استداللهاي مربوط به محيط زيست و پايداري بايد اين حقيقت را در نظر
داشته باشد که ما به گونهاي فزاينده در يک جامعهي مصرفي جهاني زندگي ميکنيم ،به اين
دليل که بسياري از کشورهاي در حال توسعه به چرخهي «کار و مصرف» که پيشتر در غرب

1. Balderjahn et al
)2. Batagol, Cheryl & Merritt, John (2013
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حاکم شده است ،کشيده ميشوند (کهيل .)54 :5313 ،بر اساس نتايج تحقيق راينري 5و پائيله
( ،)2154وقتي حفاظت از محيطزيست توسط شرکت و مديران ارزيابي و ترغيب ميشود ،اعضاي
آن احساس دلبستگي و مسئوليت نسبت به اهداف و ارزشهاي زيستمحيطي شرکت بيشتر را
3
تجربه ميکنند ،که از طريق رفتارهاي شهروندي اعمال ميشود .نتايج تحقيق تارنت و ليونز
( )2155بر مشارکت در برنامههاي آموزشي و تاثيرآن بر شهروندي زيست محيطي تاکيد
نمودهاند .هنرور و همکاران ( )5314و رستگارخالد و همکاران ( )5314بر اثر کاهشي ماديگرايي
و فردگرايي افقي و اثر افزايشي جمع گرايي افقي بر ميزان مصرف پايدار تاکيد دارد.
شواهد تجربي حاکي از آن است که شهرهاي تهران ،اصفهان و تبريز باالترين هزينه
اقتصادي و اجتماعي را در انتشار آاليندهها متحمل ميشوند ،اين در حالي است که شهرهاي قم،
مشهد و کرج از اين نظر کمترين هزينه را پرداخت نمودهاند .همچنين نتايج به دست آمده نشان
دهنده آن است که تبريز ،کرمانشاه و مشهد بيشترين ميزان فروش سموم کشاورزي و تهران،
اروميه و اصفهان کمترين ميزان آن را به خود اختصاص دادهاند (منجمزاده و همکاران.)5314 ،
بعبارت ديگر ،استفادة بيش از حد از اين منابع موجب نقصان و کميابي آنها ميشود (عنبري و
همکاران.)21 :5316 ،
اکثر محققان بر اين مسئله که ريشهي همهي بحرانها و تغييرات زيستمحيطي فعاليتهاي
انساني هستند ،اتفاق نظر دارند و معتقدند که براي جلوگيري از تخريب محيط زيست ،بجاي
تنظيم عوامل محيطي بايد بيشتر بر روي تنظيم و محدود کردن فعاليتهاي انساني تمرکز بکنيم
(هيويمن)452 :2153 ،6؛ چيزي که با فردگرايي ،ماديگراي و مصرفگرايي عجين شده است.
اينجاست که نقش فعال شهروندي زيستمحيطي معناي واقعي خود را نمايان ميکند ،چرا که
هم ميتواند موجب بهبود وضعيت گردد و هم موجب تخريب محيطزيست شود .چرا که
مصرفگرايي ،جهتگيري ارزشي (فردگرايي ،ماديگرايي) هر کدام در تضاد با شهروندي
زيستمحيطي ميباشند .در واقع ،سوالهاي پژوهشي به شرح ذيل ميباشد:
 آيا بين مصرفگرايي و شهروندي زيستمحيطي رابطه وجود دارد؟ آيا بين جهتگيريهاي ارزشي (ماديگرايي ،فردگرايي) و شهروندي زيستمحيطيرابطه وجود دارد؟
1. Raineri, Nicolas
2. Paillé, Pascal
3. Michael Tarrant & Kevin Lyons
4. Huimin
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پيشينه تجربي
نتايج تحقيق اداره کل محيط زيست کميسيون اروپا )2154( 5بر آن است که نگرش ،درک
شهروندان از محيطزيست و مسائل مربوط به محيطزيست مثبت بوده است.
نتايج تحقيق راينري 2و پائيله )2154( 3بر آن است که وقتي حفاظت از محيطزيست توسط
شرکت و مديران خط ارزشيابي و ترغيب ميشود ،اعضاي سازمان احتماالً احساس دلبستگي و
مسئوليت نسبت به اهداف و ارزشهاي زيستمحيطي شرکت را تجربه ميکنند ،که از طريق
رفتارهاي شهروندي اعمال ميشود.
نتايج تحقيق الوين و استروپ )2152( 6حاکي از آن است که مقاصد رفتاري و دانش به
طور خاص و غيرمستقل رفتار محيطزيستي را پيش بيني کردند .مردها بيشتر از زنان در مورد
مسائل زيستمحيطي دانش داشتند و دانشآموزان بزرگتر نگرشهاي محيط زيستي ضمني و
آشکار بيشتري داشتند.
نتايج تحقيق تارنت و ليونز )2155( 1نشان داد که مشارکت در برنامههاي آموزشي به طور
قابل توجهي و تفاوت معنيداري را بين نمرات شهروندي محيط زيست را براي اولين بار (در
مقايسه با کساني که تجربه گذشته در تحصيل در خارج از کشور) و مقصد برنامه دارند.
نتايج تحقيق کميسيون اروپا )2118( 4نشان داد نگرش ،درک شهروندان از محيطزيست و
مسائل مربوط به محيطزيست مثبت بوده است (کميسيون اروپا.)2118 ،
نتايج تحقيق دابسون )2114( 4بر آن است که حضور در دومي(تغيير در نگرشها) منجر به
ايجاد تغييراتي طوالنيتر و طوالنيتر در اولي (تغييرات در رفتار) شهروندي زيستمحيطي خواهد
شد .مشوقهاي مالي ،به عنوان ابزاري براي تغيير رفتار ،با شهروندي زيستمحيطي همسو بوده
ولي با تغيير نگرش در تضاد بوده است که ريشه در مالحظات عدالت و بيعدالتي دارد.

)1. European Commission, Directorate-General for Environment (2017
2. Raineri, Nicolas
3. Paillé, Pascal
4. Levine & Strube
5. Michael Tarrant & Kevin Lyons
6. European Commission
7. Dobson
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نتايج تحقيق هنرور و همکاران( )5314نشان داد که بُعد محوريتِ ماديگرايي اثري
کاهشي و معني دار و فردگرايي افقي و جمع گرايي افقي اثري افزايشي و معني دار بر ميزان
مصرف پايدار دارد.
نتايج تحقيق مرادي ( )5314نشان داد که نگرش محيطزيستي دانشجويان ،به لحاظ قدرت
و توان اثرگذاري بر رفتار در حد متوسط به باال است و نگرش مثبت آنها متمايل به سمت تفکر
زيست -محوري است.
نتايج تحقيق رستگارخالد و همکاران ( )5314نشان داد که بين فردگرايي و جمعگرايي افقي
و عمودي با شهروندي زيستمحيطي رابطه وجود دارد و در اين بين؛ تأثير فردگرايي افقي از همه
بيشتر است.
نتايج تحقيق آقاياري هير و همکاران ( )5314نشان داد که متغيرهاي ماديگرايي،
مصرفگرايي و پايگاه اقتصادي -اجتماعي ،اثر مثبت و معنيداري بر ميزان ردپاي اکولوژيک
مصرف در بين شهروندان شهر اروميه داشته است.
نتايج تحقيق حاجيزاده ميمندي و فلک الدين ( )5314نشان داد که بين آگاهي (سواد)
زيستمحيطي ،سبک زندگي و سرمايهي فرهنگي با رفتارهاي زيستمحيطي مسئوالنه رابطهي
معناداري وجود دارد.
نتايج تحقيق عليزاده اقدم و همکاران ( )5311نشان داد که که شهروندي بومشناختي با
ميزان  48/14درصد ،از وضعيت نسبتاً خوبي در بين شهروندان تبريزي برخوردار است ،ليکن،
ميزان برخورداري شهروندان از سرمايه فرهنگي ( 12/14درصد) تا حدي کم بوده است.
نتايج تحقيق حاجيلو و همکاران ( )5313نشان داد که بين متغير سبک زندگي مصرفي با
شاخص ردپاي بومشناختي رابطة مستقيم وجود دارد.
نتايج تحقيق عزيزي و همکاران ( )5315نشان داد که زنان خانهدار از ميزان عالقهمندي
زيادي به محيطزيست برخوردار بودهاند .وضعيت رفتارهاي محيط زيستي آنها نسبتاً خوب و
ميزان مسئوليتپذيري آنان در قبال محيطزيست کم ارزيابي شده است.
نتايج تحقيق بنيفاطمه و همکاران ( )5315نشان داد که بين سرمايه اجتماعي ،سبک
زندگي محيط زيستي و مصرفگرايي رابطه معنيداري وجود دارد.
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با عنايت به اهميت رابطه مصرفگرايي و جهتگيري ارزشي با شهروندي زيستمحيطي و
اينکه تعداد مطالعات صورت گرفته درباره شهروندي زيستمحيطي در ايران زياد نيستند ،در هيچ
يک از آنها به صورت مستقيم به رابطه بين اين سه متغير پرداخته نشده است .بدين منظور ،انجام
پژوهش حاضر ضروري به نظر ميرسد.

چارچوب نظري
ظهور شهروندي زيستمحيطي به عنوان يک مفهوم مهم در سياستهاي زيستمحيطي،
سياست و بورس تحصيلي ،به شدت با گفتمان توسعه پايدار ارتباط دارد .از اوايل دهه  5181هر
دو مفاهيم در سطح بينالمللي مورد بحث قرار گرفتند ،به تدريج به سياستهاي ملي و همچنين
گفتمان سازمانهاي غيردولتي ،گروههاي جامعه مدني و شرکتهاي تجاري فيلتر شد .همچنين
ظهور شهروندي زيستمحيطي با هدف توسعه پايدار از اهداف مهم توسعه انساني و حفاظت از
محيط زيست برخوردار گرديد (هلن .)1 :2154 ،5شهروندي زيستمحيطي مرز بين حوزه عمومي و
خصوصي را زير سئوال ميبرد .شهروندي زيستمحيطي اظهار ميکند که ما تعهدمان را نسبت به
جانوران تشخيص دهيم و اينکه در اين دنيا ما تنها موجودات ذيشعور نيستيم و بايد اثر شيوه
زندگي انسان را بر حيات جانوران و ساير موجودات زنده طبيعت در نظر گيريم (کهيل.)581 :5312 ،
فلسفة شهروند زيستمحيطي بر اين اصول ناظر است :افراد بخشي از محيطزيست هستند.
آينده به محيط سالم بستگي دارد .جديت در رفتار زيستمحيطي الزم است .محيط زيست سالم
خواستة مردم است و مردم رأي دهنده آگاه در ايجاد محيطي سالمتر و موفقتر خواهند بود (بس
بي .)2114 ،2ميولر 3در تعريف شهروندي زيستمحيطي ،بر اصل توسعة پايدار تاکيد دارند .چرا
که؛ توسعة پايدار نگرشي جديد دربارة توسعه است که در آن به همة جنبههاي اقتصادي،
زيستمحيطي ،اجتماعي و فرهنگي توسعه توجه ميشود (ميولر.)2155 ،
از نظر دابسون 6نيز ،در يک چشمانداز پايدار ،يک شهروند زيست محيطي مسئوليت کار در
جامعه براي رسيدن به توسعهي پايدار رابر عهده دارد؛ و اين در برگيرندهي تمامي فعاليتهايي
است که هر شخص بهطور نرمال بهعنوان يک شهروندي که وابسته به (بازيافت ،بازسازي،
تجديد و خدمترساني به محيط زيست ميشود) ،محيط زيستسالم است وظيفهي انجام آنها را
بر عهده دارد (دابسون.)2114 ،
1. Helen
2. Don Wall Bs Ba
3. Hannah Mueller
4. Dobson
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شهروند زيستمحيطي به شهروندي گفته ميشود که ميان مسئوليتهاي خود در برابر
محيطزيست و قوانين موجود ،به دنبال ايجاد توازن باشد (برکپور و جهانسير.)14 :5311 ،
مطابق سند محيط زيست استراليا ( 5)2152شهروندي زيستمحيطي ،مشارکت فردي و اجتماعي
شهروندان و دولت ميباشد که شامل اطالعات زيست محيطي ،سواد يا دانش زيست محيطي،
دغدغه يا نگراني زيست محيطي و ويژگيهاي شخصيتي افراد است.
در اين تحقيق جهتگيري ارزشي در دو بعد فردگرايانه و مادي گرايانه) بحث شدهاند.
مارکس اولين جامعهشناسي بود که بحث ماديگرايي و ارزش مادي را در رفع نيازهاي انسان
مطرح نمود .اساس نظريهي مارکسيستي اين بود که نظام سرمايهداري با کاربرد مفرط علم و
فنآوري نه تنها به بهرهکشي از طبيعت ،بلکه به بهرهکشي انسانها (طبقهي پرولتاريا) نيز،
ميانجامد که منجر به شکلگيري نظام نابرابري اجتماعي بين صاحبان سرمايه و کارگران
ميگردد (فروتنکيا و نواح.)83 :5314 ،
هرست و همکاران )2153( 2در رابطه با نحوه و چگونگي اثرگذاري ارزشها (ارزش
ماديگرايي بر رفتارهاي زيست محيطي) ،تضاد ارزشها را مطرح ميکنند .همچنين ميو و
همکاران )2111( 3در تحقيقي نشان دادند که ارزشهاي ماديگرايي ميتوانند اثر مخرب
مضاعفي بر محيط زيست داشته باشد .از يک سو ،با ارزشهاي مخرب زيست محيطي مانند
قدرت سازگاري دارد و موجب افزايش ميزان اهميت آن ارزش در زندگي فرد ميشود و از سوي
ديگر ،موجب کاهش ميزان اهميت ارزشهايي مانند عامگرايي ميشود که به رفتارهاي زيست
محيطي مرتبط است (هرست و همکاران.)218 :2153 ،
کيسر ( 6)2116مطرح ميکند که رفتارهاي ناشي از جهتگيري ارزشي ماديگرايانه ،به
روابط ميان فردي ،جمعي و حفاظت از سياره زمين از جنبهي اکولوژيکي لطمات زيادي وارد کرده
است (کيسر و همکاران.)53 :2116 ،
جهتگيري ارزشهاي ماديگرايانه با ارزشهاي حفاظت از محيط زيست در تضاد هستند
انسانهاي ماديگرا از سيارهي زمين مراقبت نميکنند و يا تمايل کمتري به انجام و يا رعايت
رفتارهاي زيستمحيطي (بازيافت زبالهها ،خاموش کردن چراغهاي اضافي و استفاده از وسايل
حمل و نقل عمومي به جاي وسايل نقليه شخصي) دارند (کيسر .)12 :2112 ،بهرغم اينکه،

1. Environmental Evidence Australia
2. Hurst et al
3. Maio et al
4. Kasser
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اشنايبرگ يک «تنش ديالکتيکي» 5در جوامع پيشرفتهي صنعتي به وجود ميآورد ،اما ميتواند
پيامد کشمکش بين چرخهي توليد و تقاضا براي محافظت از محيط زيست باشد (هانيگان.)2114 ،2
جهتگيري ارزشي فردگرايانه :به اعتقاد هافستد ،3فردگرايي تمرکز بر حقوق فردي (که
فراتر از وظايف فردي در نظر گرفته ميشود) ،مسئول مراقبت از خود و اقوام درجه يک بودن،
استقالل شخصي و رضايت شخصي است .به عبارت ديگر فردگرايي عبارت است از درجهاي که
مردم يک کشور ترجيح ميدهند به صورت انفرادي اقدام کنند تا اينکه به عنوان عضوي از گروه.
در مقابل فردگرايي ميتوان جمعگرايي را مطرح کرد که به معني فردگرايي اندک است (هافستد،
.)81 :2151
تريادنس معتقد است در گرايشهاي فردگرايانه تعريف از خود غير وابسته و به صورت يک
هستي جداگانه ظاهر شده و در روابط بر عقالنيت تأکيد ميشود .فردگرايي به استقالل رأي و
تکيه بر عقالنيت اشاره دارد .اين در حالي است که جمعگرايي با اهميت اهداف گروه براي فرد و
تبعيت از هنجارها ،فرمانبرداري ،پذيرش اقتدار و مشارکت تعريف ميشود .در گرايش جمعگرايي،
تعريف از خود پيوسته با ديگران است (تريادنس.)15 :5383 ،
يکي ديگر از متغيرهايي که در تضاد با شهروندي زيستمحيطي است ،مصرف گرايي
ميباشد .امروزه در اطراف ما شواهد بسيار زيادي از مصرف و فراواني به چشم ميخورد :از انواع و
اقسام اشياء ،خدمات و کاالهاي مادي که پديدآورنده نوعي جهش بنيادي در محيط زندگي نوع
بشر هستند( .بودريار .)5316 ،ژان بودريار تغيير شکلي از جامعه توليدکننده به جامعه مصرفکننده
ميبيند (ريتزر .)384 :5312 ،هسته اصلي مصرف بيشتر جنبه اجتماعي و فرهنگي دارد تا
اقتصادي( .تيموتي.)51 :5388 ،
1

مصرف متظاهرانه براي اولين بار توسط تورشتاين وبلن 6در قالب نظريه طبقه تن آسا
( )5811مطرح شده است .وبلن ،مصرف متظاهرانه را نمايش عمومي مايملک ،شيوه زندگي و
رفتار به گونهاي که وضعيت مرفه ،متظاهرانه به ديگران فهمانده ميشود و اين ،به قصد کسب
تأييد يا برانگيختن رشک ديگران انجام ميشود ،تعريف کرده است (ديليني.)218 :5384 ،4
مصرف متظاهرانه به معناي مصرف بعضي از کاالها در بين طبقات باال و بعد از آنها در ديگر
طبقات ،نه به جهت سود جستن از آنان و کارکرد آنها در زمينه رفع مشکالت بلکه براي

1. Dialectic tension
2. Hannigan
3. Hofstede
4. Thorstein Veblen
5. Leisure Class
6. Dilini
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خودنمايي و افزايش اعتبار اجتماعي در برابر ديگران است (بيرو .)44 :5341 ،مولفه مصرف
جايگاه اجتماعي به عنوان يک فرايند انگيزشي ،به تالش افراد در جهت بهبود جايگاه اجتماعيشان
از طريق مصرف متظاهرانه کاالهاي مصرفي گفته ميشود (ايستمن 5و همکاران.)62 :5111 ،
مصرف لذت بخش به جنبههاي احساسي مصرف و يا خريد اشاره دارد .اين جنبهها شامل
احساس لذت آني پس از خريد ،هيجان ،خيالپردازي و تفريح ميباشد (بيبين و همکاران.)5116 ،
بودريار مطرح ميکند که در جامعهي مصرفي زندگي کردن و پيشرفت در زمينهي فراواني-
در اختيار داشتن هر چه بيشتر کاالها و امکانات مادي و رفاهي فردي و جمعي -همواره آسيبهاي
بسيار شديد زيستمحيطي را به دنبال دارد (بودريار .)38-62 :5316 ،بطور کلي همانطور که
بودريار مطرح ميکند ،به معناي بسيار واقعي مردم آن چيزهايي هستند که مصرف ميکنند و بر
آن مبنا توسط ديگران تعريف ميشوند (ريتزر.)314 :5312 ،
از آنجايي که مصرف و مصرفگرايي مزيت خود را در استفاده بيرويه از انرژي همچون؛
گاز ،نفت و الکتريسيته ميداند (محمدي اصل .)4 :5388 ،به يکي از عوامل ايجاد بحران
محيطزيستي تبديل شده است .مصرفگرايي يکي از دشمنان خاموش طبيعت است ،زيرا هرچه
ميزان مصرف بيشتر باشد ،استفاده ابزاري از طبيعت براي توليد محصول و توليد زباله بيشتر
ميشود .در اين ميان شهرها مهمترين خاستگاههاي مصرفگرايي هستند (عليخواه.)5384 ،
بنابراين مصرفگرايي نه تنها نقشي در حفظ و بقاي انسان و حيات ندارد ،بلکه به ويراني طبيعت
و در نهايت کره زمين خواهد انجاميد (بنيفاطمه و حسيننژاد.)5315 ،
تحقيق حاضر ،الهام بخش مفاهيمي جديد «شهروندي» و «زيستمحيطي» بوده است و
فرضيات تحقيق بر اساس آنها شکل گرفتهاند .در واقع ،مفهوم شهروندي معرف نقطه اتصالي
ميان انواع محيطهاي :اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي است .بعد زيستمحيطي بر اين
اصول ناظر است که افراد بخشي از محيطزيست هستند .آينده به محيط سالم بستگي دارد .مرور
ادبيات و بحث نظري تحقيق ،نشانگر وجود اهداف و وجوه مشترکي بين ابعاد اقتصادي،
اجتماعي ،فرهنگي و سياسي شهروندي زيستمحيطي و ديگر عوامل فرهنگي است .مهمترين
اين اشتراکات ،تاکيد بر گسترش رفتارهاي مطلوب ،در سه بعد فردي ،اجتماعي و سياسي است.
مدل نظري
در مدل نظري تحقيق ،از نظريه طبقه تن آسا تورشتاين وبلن ( )5811استفاده شده است که
مصرفگرايي را با ابعاد (مصرف متظاهرانه ،جايگاهاجتماعي و مصرف لذت) مشخص نموده است.
1. Eastman
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جهتگيري ارزشي فردگرايانه از نظريه هافستد )2151( 5فردگرايي تمرکز بر حقوق فردي
(که فراتر از وظايف فردي در نظر گرفته ميشود) ،جهتگيري ارزشي مادي گرايانه از نظريه بلک
( )5181از اهميتي که يک مصرف کننده براي داراييهاي مادي قائل است ،استفاده شده است
(بلک .)241 :5181 ،شهروندي زيستمحيطي که از نظريه دابسون ( )2114اخذ شده ،به عنوان
متغير وابسته در مدل نظري وارد گرديده است.
مهمترين دستاورد تحقيق حاضر ميتواند گسترش رفتارهاي مطلوب شهروندي در تمامي
ابعاد آن باشد ،چرا که به نظر ميرسد شهروندي زيستمحيطي است راهي که به وسيله آن
جوامع مصرفي به جوامعي تبديل شوند که در آن تأکيد عمده بر محيط زيست باشد .در مصرف
مسئوالنه و پايدار هدف اصلي ،افزايش آگاهي مصرفکنندگان از پيوندهاي پنهان ميان مصرف و
توليد و هزينههاي زياد ناشي از دنبال کردن سبک زندگي مصرفي است .حال تضاد بين ارزشهاي
مادي و ارزشهاي فرامادي و موازي با آن مصرفگرايي و دغدغهها و نگرانيهاي زيستمحيطي
و مصرف مسئوالنه و پايدار از طرفي ديگر دال بر پيوستگي تفکيکناپذير شهروندي زيست
محيطي و ديگر عوامل است .وجه تمايز نظري اين تحقيق تقابل دوگانه بين ارزشهاي مادي و
ارزشهاي فرامادي ،مصرفگرايي و جهتگيريهاي ارزشي(ماديگرايي ،فردگرايي) در تقابل با
ابعاد مختلف شهروندي زيستمحيطي (آگاهي زيستمحيطي ،نگرش زيستمحيطي ،رفتار زيست-
محيطي ،مصرف مسئوالنه و پايدار ،نگراني زيستمحيطي و اخالق زيستمحيطي) ميباشد.
مدل نظري تحقيق به صورت شکل شماره 5تنظيم شده است.

مصرف گرايي
شهروند

مصرف متظاهرانه،
جايگاهاجتماعي
مصرف لذت

زيستمحیطي
جهتگیريهاي
ارزشي

ماديگرايي
فردگرايي

شکل  .1مدل نظري تحقيق

1. Hofstede
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بر اين اساس ،با توجه به نظريات مطرح شده در بخش نظري پژوهش حاضر در مورد
ارتباط شهروندي زيستمحيطي با مصرفگرايي (مصرف متظاهرانه ،جايگاه اجتماعي و مصرف
لذت) ،جهتگيريهاي ارزشي (ماديگرايي ،فردگرايي) فرضيههاي پژوهش به شرح ذيل ميباشند:
 بين مصرفگرايي و شهروندي زيستمحيطي رابطه وجود دارد. بين جهتگيريهاي ارزشي(ماديگرايي ،فردگرايي) و شهروندي زيستمحيطي رابطهوجود دارد.
 بين فردگرايي و شهروندي زيستمحيطي رابطه وجود دارد. -بين ماديگرايي و شهروندي زيستمحيطي رابطه وجود دارد.

روش تحقيق
روش مورد استفاده در تحقيق حاضر پيمايشي است .از لحاظ معيار کاربرد پژوهش فعلي از نوع
تحقيق کاربردي ،از لحاظ معيار زماني ،از نوع تحقيقات مقطعي بوده است .جامعه آماري بخش
کمي تحقيق حاضر ساکنان  51سال به باالي کالن شهر تبريز را تشکيل ميدهد .بر اساس آمار
و ارقام سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال  5311برابر  5521136نفر بوده است که از اين
تعداد  146166نفر مرد و  141111نفر زن ميباشند .براي تعيين تعداد نمونه در بخش کمي
تحقيق از فرمول زير استفاده شد .سطح اطمينان براي تعيين تعداد نمونه  11درصد ميباشد.
NpqT 2
Nd 2  pqT 2

n

1125534.0 / 5.0 / 5.1/ 96 2
 384  407
1125534.0 / 052  0 / 5.0 / 5.1/ 96 2

N= 3352211

T=1/96

q=0/5



P=0/5

بر اساس فرمول کوکران ،تعداد نمونه مناسب براي پژوهش حاضر  386نفر از افراد باالي
 51سال ميباشد .با توجه به اينکه نمونهگيري از کل مناطق دهگانه انجام شده است ،پس از
حذف پرسشنامههاي داراي نقص 614 ،نمونه مورد بررسي نهايي قرار گرفته است.
با توجه به اينکه ،هيچ فهرستي از جامعه آماري در دست نيست ،لذا انتخاب نمونه احتمالي با
روش نمونهگيري تصادفي ساده يا سيستماتيک از افراد ميسر نيست .بنابراين مناسبترين روش
نمونهگيري براي اين تحقيق ،نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي بوده است .براي استفاده از اين
شيوه ،با در نظر گرفتن اين نکته که شهر تبريز ،از لحاظ کاربري شامل 51منطقه ميباشد ،از بين
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 51منطقه بطور تصادفي انتخاب شده پس از تعيين حجم نمونه و تقسيم شهر تبريز به مناطق
دهگانه به نسبت جمعيت هر منطقه ،نمونهها تخصيص يافته است .سپس از هر منطقه بلوکهايي
به صورت تصادفي انتخاب شده و در مرحله آخر از هر بلوک ،واحدهاي مسکوني به صورت
تصادفي انتخاب گرديدند .واحد مطالعه در اين تحقيق فرد ميباشد.
در ادامه به تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق پرداخته ميشود:
شهروندي زيستمحيطي ،مفهومي است چندبعدي از تکاليف و وظايف (فردي و اجتماعي)
که شهروندان را به مسائل زيستمحيطي در ابعاد مختلف (آگاهي زيستمحيطي ،نگرش
زيستمحيطي ،رفتار زيستمحيطي ،مصرف مسئوالنه و پايدار ،نگراني زيستمحيطي و اخالق
زيستمحيطي) حساستر کرده و به گسترش مطالبات شهروندي زيستمحيطي و رفتارهاي
مطلوب زيستمحيطي در ابعاد فردي و اجتماعي ،فرهنگي و سياسي و مادي و فرامادي منجر
شده است( .مولفان .)5318 ،شهروندي زيستمحيطي به عنوان يک سازه در شش بعد نگرش
زيستمحيطي با  56گويه ،رفتار زيستمحيطي با  8گويه سواد زيستمحيطي با  53گويه ،نگراني
زيستمحيطي با  1گويه ،مصرف مسئوالنه و پايدار با  52گويه و اخالق زيستمحيطي با 52
گويه با مقياس  1گزينهاي و در قالب طيف ليکرت مورد سنجش قرار گرفته است.
نگرش زيستمحيطي :با گويههاي هماهنگي انسانها جهت بقا با طبيعت ،دخالت
انسان در طبيعت توام با نتايج فاجعهبار ،حفظ اقتصاد سالم نيازمند نوعي توسعه اقتصاد پايدار و
کنترل رشد صنعتي ،حکومت انسان براي ساير موجودات ،سوء استفاده بيش از حد انسانها از
محيطزيست ،به سرعت بههم خوردن تعادل بسيار حساس طبيعت ،محدوديت منابع و فضاي کره
زمين شبيه يک سفينه فضايي ،هدف اوليه از خلقت گياهان و جانوران ،استفاده آنها توسط بشر بوده،
ناتواني کره زمين در برآورده ساختن نيازهاي جمعيت ،فراتر از جامعه صنعتي ،محدوديتهايي براي
رشد وجود دارد که نميتوان افزايش داد و حق انسانها بر دستکاري محيط طبيعي طبق نيازهاي
خودشان.).
رفتار زيستمحيطي :با گويههاي مانند (ريختن زباله در طبيعت ،استفاده از وسايل نقليه
عمومي ،تفکيک زباله در محل زندگي ،استفاده از محصوالت بازيافت شده ،حفاظت از منابع
طبيعي ،مشارکت در مراسم مرتبط با محيط زيست ،عالقهمندي به افزايش آگاهي درباره
محيطزيست و استفاده از محصوالت ارگانيگ.).
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سواد زيستمحيطي :با گويههاي مانند (حق حيات قائل شدن براي حيوانات و گياهان،
افزايش اطالعات زيستمحيطي ،حل مشکالت زيستمحيطي از طريق تکنولوژي ،راي دادن به
کانديداهاي داراي دغدغهي زيستمحيطي در انتخابات ،کمک مالي براي حل مشکالت زيست-
محيطي منطقه ،واقعيت نداشتن مسائلي مانند گرم شدن کره زمين ،توجه به برچسب مصرف
انرژي کاالها ،بحث با ديگران در مورد مسائل زيستمحيطي ،توجه به بازيافت زبالهها ،اعتقاد به
حفاظت از محيطزيست به عنوان يکي از وظايف دولت و تماشا کردن برنامههاي تلويزيوني در
مورد محيطزيست).
نگراني زيستمحيطي :با گويههاي مانند (نگراني از نحوه برخورد انسان با طبيعت،
ورود بيرويه دام به مراتع باعث تخريب محيط زيست ميشود ،وجود زباله در کنار مزارع ،سوء
استفاده بيرويه انسان از طبيعت ،عمليات خاکورزي زياد و از بين رفتن حاصلخيزي خاک منطقه،
استفاده بيش از حد از ادوات کشاورزي که موجب فرسايش خاک ميشود ،نگراني از ميزان
مصرف سموم قبل از استفاده آن در مزارع ،آتش زدن کاه و کُلَش مزارع توسط زارعان ديگر و
آسيبهاي آن ،نگراني از استفاده بيرويه کود شيميايي در مزارع که باعث شوري خاک شود).
مصرف مسئوالنه و پايدار :با گويههاي مانند (مانند يک کاال را به شرطي خريداري
ميکنم که از مواد بازيافت شده توليد شود ،در طبيعت زودتر تجزيه شود ،به محيط زيست کمتر
آسيب بزند و در بعد اجتماعي از گويههايي مانند رعايت حقوق انساني کارگران ،استفاده نکردن از
کودکان کار در جريان توليد و برخورد منصفانه با کارگران و در بعد اقتصادي با گويههايي نظير؛
به شرطي يک کاال را ميخرم :به آن احتياج داشته باشم ،برايم مفيد باشد ،با خريد آن مجبور
نشوم وام بگيرم ،خريد آن موجب چشمپوشي من از ساير کاالها نشود و هزينه بيمورد روي
دست من نگذارد).
اخالق زيستمحيطي :با گويههاي مانند (اگر ما انسانها در محل خودمان به محيط-
زيست خسارت بزنيم نتيجه آن را در جاي ديگر ميبينيم ،محيطزيست را فقط بايد موقعي حفظ
نمود که اين کار سود اقتصادي داشته باشد ،مصرف کود شيميايي در مزرعه براي توليد بيشتر
الزم است و ضرري براي محيط زيست ندارد ،صنعتي شدن و مصرفگرا شدن انسانها باعث
آسيب به محيط زيست شده است ،طبيعتي که در آن زندگي ميکنيم را خدا خلق کرده پس بايد
به آن احترام گذاشت ،ما بايد از جانداران محافظت کنيم مخصوصاً جانداراني که براي انسان
مفيدند ،ما نبايد بر محيطزيست صدمه بزنيم اما بايد از آن درست استفاده کنيم ،انسان براي
رسيدن به رفاه و آسايش نبايد موجب آلودگي محيط زيست شود ،انسان نسبت به آينده محيط
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زيست مسئول است ،همه بايد مطمئن شويم کارهايي که انجام ميدهيم کوچکترين آسيب و
صدمهاي به محيطزيست نميرساند ،منافع حفظ محيطزيست شايد امروز به چشم نيايد ولي در
آينده فرزندانمان از آن بهرهمند ميشوند ،ما بايد محيطزيست را سالم به نسلهاي آينده تحويل
دهيم).
ماديگرايي :طبق تعريف بلک ماديگرايي عبارت است از اهميتي که يک مصرف کننده
براي داراييهاي مادي قائل است .در سطوح باالي ماديگرايي ،اين تمايل به داشتن ثروت و
مالکيت ،در مرکز زندگي فرد قرار دارد و ميتواند منشا رضايت و نارضايتي در زندگي فرد باشد
(بلک .)241 :5181 ،در پژوهش حاضر ماديگرايي با  52گويه مانند؛ تحسين افراد بخاطر داشتن
ماشين و لباسگران قيمت ،کسب اموال مادي ،منعکس کردن جايگاه افراد از طريق داراييهاي
مادي ،کسب اموال مادي جهت تاثير بر ديگران ،ساده و بيآاليش بودن ،مهم نبودن کاالهاي
مادي در زندگي ،تمايل به داشتن زندگي تجمالتي ،در قياس با ديگران اهميت کمتر دادن به
ماديات ،داشتن وسايل الزم براي لذت بردن از زندگي ،شادي بيشتر با خريد بيشتر ،ناراحت شدن
از نداشتن توان مالي براي خريد کاالهايي که دوست دارم و تغيير زندگي از طريق خريد وسايل و
امکاناتي که االن ندارم ،مورد سنجش قرار گرفته است.
فردگرايي به هر نظريه ،آيين يا عملي که فرد انسان و بعد فردي انسان را ،اساس نظام
تبييني و يا قاعده عمل قرار دهد و انسان را همچون واقعيتي اساسي يا واالترين ارزش بشناسد،
اشاره ميکند (بيرو .)541 :5341 ،در پژوهش حاضر فردگرايي با  8گويه مانند؛ دور از فاميل
زندگي کردن ،سرتر از بقيه بودن ،لذت بردن از مسابقه ،خود را متفاوت از ديگران دانستن ،تک و
متفاوت بودن ،مسئوليتپذير بودن ،انجام دادن کارها به تنهايي ،برطرف کردن نيازهاي شخصي،
به خود متکي بودن و توجه کردن به نصيحتهاي ديگران ،مورد سنجش قرار گرفته است.
مصرفگرايي :مايلس 5مصرفگرايي را حالت رواني  -اجتماعي تعامل بين فرد و ساختار در
قلمرو مصرف ميداند و معتقد است فرد و جامعه را به هم پيوند ميدهد (مايلس .)1 :5118 ،در
پژوهش حاضر مصرفگرايي در سه بعد مصرف متظاهرانه ،مصرف جايگاه اجتماعي و مصرف
لذت بخش با 54گويه مانند؛ براي سنجش متغير مصرفگرايي در بعد مصرف لذت بخش از
گويههايي مانند لذت بخش بودن خريد ،داشتن احساس هيجان هنگام خريد کردن ،داشتن حس
آرامش و راحتي حين خريد ،خريدن کاالهاي مد روز ،مهم بودن خود خريد نسبت به خريد کاال،
لذت بخش بودن خريد به عنوان يک تجربهي جديد ،داشتن زندگي مهيج و پرماجرا از طريق
1. Miles
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خريد کردن؛ و براي سنجش بعد مصرف جايگاه اجتماعي از گويههايي مانند خريد کاالهايي که
دوستان تاييدشان کنند ،انتخاب خريدهايي که تعريف و تمجيد ديگران را به همراه داشته باشند،
خريد کااليي که بيانگر پرستيژ اجتماعي بااليي باشد ،خريد کاالهاي شيک و لوکس؛ و براي
سنجش بعد مصرف متظاهرانه از گويههايي مانند پرسيدن نظرات دوستان در مورد مارک کاالها،
دانستن اينکه کدام قشر از آن کاال استفاده ميکنند ،دانستن اينکه کدام مارک در جامعه مطرح
است و انتخاب لباسها از ميان آخرين مدلهاي موجود در بازار ،مورد سنجش قرار گرفته است.
پايايي 5پرسشنامه از طريق آلفاي کرونباخ 2محاسبه گرديد .در اين روش ،که بر اساس
همبستگي دروني سواالت مقدار آلفاي کرونباخ استخراج ميشود .چنان چه اين مقدار بيشتر از
 1/4باشد ميتوان گفت که ابزار داراي پايايي بااليي است (حبيبپور و صفري .)311 :5388 ،در
پژوهش حاضر براي سنجش اعتبار مقياسها ،از روش اعتبار محتوايي استفاده شده است ،به اين
نحوکه تالش شده است معرفهاي تهيه شده ،بر اساس نظر کارشناسان در دسترس ،سازههاي
مورد بررسي را در حد قابل قبولي پوشش دهند .همچنين ،براي اطمينان از پايايي ابزار سنجش،
در مرحله پيش آزمون ،از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد .نتايج حاصله نشان داد که گويههاي
مطرح شده به تفکيک سازهها از همبستگي دروني بااليي برخوردار بودهاند ارزيابي و بررسي
تمامي مقادير متغيرهاي تحقيق در جدول ( )5عموماً باالي  1/4را نشان ميدهند.

جدول( :)5پايايي پرسشنامه و متغيرها

ابعاد شهروندي زيست محيطي

عنوان متغير
سواد زيستمحيطي
نگرش زيستمحيطي
رفتار زيست محيطي
نگراني زيستمحيطي
مصرف مسئوالنه و پايدار
اخالق زيستمحيطي
مصرف گرايي
فردگرايي
جهتگيريهاي ارزشي
ماديگرايي

نوع متغير
وابسته
وابسته
وابسته
وابسته
وابسته
وابسته
مستقل
مستقل
مستقل

مقدار آلفاي کرونباخ
1/84
1/81
1/84
1/84
1/83
1/11
1/12
1/84
1/86

1. Reliability
2. Cronbach Alpha Test
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اطالعات و دادهها
توصيف نمونه

نمونه تحقيق حاضر شامل  614نفر از شهروندان تبريز بين  51-46سال بوده است که بهتفکيک
جنسيت  256نفر مرد در حدود  12/4درصد و  513نفر زن در حدود  64/6درصد ميباشد .بر
اساس وضعيت تاهل  581نفر مجرد در حدود  66/2درصد و  224نفر متاهل در حدود 11/8
درصد ميباشد .بر اساس وضعيت اشتغال  564نفر شاغل در بخش دولتي در حدود  34/5درصد و
 241نفر شغل آزاد در حدود  43/1درصد ميباشد.
آمارههاي توصيفي مربوط به متغيرهاي شهروندي زيستمحيطي و ميزان مصرفگرايي و
جهتگيريارزشي (فردگرايي و ماديگرايي) (جدول ) 2نشان ميدهد که مقدار ميانگين بدست
آمده براي متغيرهاي شهروندي زيستمحيطي ( )3/44در يک مقياس ( ،)5-1مصرفگرايي
( )2/88و جهتگيري ارزشي (فردگرايي ( )2/46و ماديگرايي ( )2/45در يک مقياس ( )5-1بوده
و در هر سه مورد ،باالتر از مقدار متوسط طيف ميباشد.
جدول( :)2آمارههاي توصيفي شهروندي زيستمحيطي ،مصرفگرايي و ...
نوع متغير کمينه

عنوان متغير

بيشينه

ميانگين

چولگي انحراف معيار

ابعاد شهروندي زيست محيطي

سواد زيستمحيطي

وابسته

5

1

3/38

1/33

1/11

نگرش زيستمحيطي

وابسته

5

1

3/64

1/21

1/41

رفتار زيست محيطي

وابسته

5

1

6/58

1/24

1/64

نگراني زيستمحيطي

وابسته

5

1

3/16

1/11

1/14

مصرف مسئوالنه و پايدار

وابسته

5

1

3/85

1/14

1/41

اخالق زيستمحيطي

وابسته

5

1

3/42

1/63

1/44

شهروندي زيست محيطي

وابسته

5

1

3/44

1/34

1/33

مصرف گرايي

مستقل

5

1

2/82

-1/35

1/33

فردگرايي

مستقل

5

1

2/46

-1/56

1/46

ماديگرايي

مستقل

5

1

2/45

1/31

1/48

جهتگيريهاي ارزشي

بررسي ميانگينهاي مربوط به مؤلفههاي سازنده متغير وابسته (شهروندي زيستمحيطي)
نشان ميدهد شهروندان تبريزي به ترتيب در ابعاد رفتار زيستمحيطي ،مصرف مسئوالنه و
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پايدار ،اخالق زيستمحيطي ،نگراني زيستمحيطي ،نگرش زيستمحيطي و سواد زيستمحيطي
داراي ميانگين باالتري هستند؛ به عبارتي ديگر ،آنها کمترين نمره را در بعد شهروندي
زيستمحيطي شاخص سواد زيستمحيطي دريافت کردهاند .در شش بعد شاخص شهروندي
زيستمحيطي نيز باالترين ميانگين مربوط به بعد رفتار زيستمحيطي بوده و چهار بعد مصرف
مسئوالنه و پايدار ،اخالق زيستمحيطي ،نگراني زيستمحيطي ،نگرش زيستمحيطي از اين
جهت در رتبههاي بعدي قرار گرفتهاند .بررسي ميانگينهاي مربوط به مؤلفههاي سازنده
متغيرهاي مستقل مصرفگرايي و جهتگيريهاي ارزشي نشان ميدهد نمره مصرفگرايي باالتر
از جهتگيري ارزشي در هر دو بعد ميباشد.
نتايج تحليل همبستگي بين ميزان مصرفگرايي (سه شاخص مصرف متظاهرانه ،مصرف
جايگاه اجتماعي و مصرف لذت بخش) و شهروندي زيستمحيطي و ابعاد آنها (جدول شماره )3
بيانگر اين است که بين شاخص کل شهروندي زيستمحيطي و شاخص کل مصرفگرايي همبستگي
معنيدار و منفي ( )-1/68وجود دارد .به بيان ديگر ،شهرونداني که نمره شهروندي زيستمحيطي
بيشتري دارند ،مصرفگرايي کمتري را تجربه کردهاند و برعکس قضيه هم صادق است.
نتايج تحليل همبستگي بين ميزان جهتگيريارزشي و ابعاد آنها با شهروندي زيستمحيطي
جدول شماره( )3بيانگر اين است که بين شاخص کل شهروندي زيستمحيطي و شاخص کل
جهتگيريارزشي همبستگي معنيدار و منفي ( )-1/16وجود دارد ،به بيان ديگر ،شهرونداني که
نمره شهروندي زيستمحيطي بيشتري دارند ،جهتگيريارزشي (فردگرايي و ماديگرايي)
کمتري را تجربه کردهاند و برعکس قضيه هم صادق است.
جدول( :)3نتايج آزمون همبستگي پيرسون شهروندي زيستمحيطي با ميزان مصرفگرايي و
جهتگيريارزشي و ابعاد آنها
عنوان متغير

ابعاد شهروندي
زيست محيطي

شهروندي زيست
محيطي
سواد

همبستگي
و سطح
معنيداري
r
sig
r
sig

نگرش

r
sig

مصرف
گرايي
-1/68
1/111
-1/351
1/111
-1/642
1/111

ابعاد مصرف گرايي
لذت
جايگاه
متظاهرانه
اجتماعي بخش
-1/32 -1/61 -1/35
1/111 1/111 1/111
-1/352 -1/231 -1/548
1/111 1/111 1/115
-1/561 -1/132 -1/341
1/113 1/111 1/111

ابعاد جهتگيريارزشي
جهتگيري
مادي
ارزشي فردگرايي
گرايي
-1/64 -1/61 -1/16
1/111 1/111 1/111
-1/631 -1/614 -1/111
1/111 1/111 1/111
-1/215 -1/331 -1/338
1/111 1/111 1/111
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رفتار

r
sig

نگراني

r
sig

مصرف
مسئوالنه
اخالق

r
sig
r
sig

-1/228
1/111
-1/242
1/111
-1/588
1/111
-1/358
1/111

1-/584
1/111
-1/516
1/111
-1/531
1/111
-1/514
1/111

1-/581
1/111
-1/342
1/111
-1/511
1/112
-1/241
1/111

1-/535
1/118
-1/311
1/118
-1/531
1/111
-1/232
1/111

-1/248 -1/353 -1/332
1/111 1/111 1/111
-1/411 -1/128 -1/434
1/111 1/111 1/111
-1/524 -1/516 -1/584
1/155 1/111 1/111
-1/532 -1/11 -1/521
1/114 1/111 1/1152

**:معنيداري در سطح  :*1/001معنيداري در سطح  1/005بدون ستاره :عدم معنيداري

نتايج تحليل همبستگي بين ابعاد جهتگيريارزشي يعني؛ فردگرايي و مادگرايي با
شهروندي زيستمحيطي جدول شماره( )3بيانگر اين است که بين شاخص کل شهروندي
زيستمحيطي و شاخص فردگرايي ( )-1/61و مادگرايي ( )-1/64به ترتيب همبستگي معنيدار و
منفي وجود دارد ،به بيان ديگر ،شهرونداني که نمره شهروندي زيستمحيطي بيشتري دارند،
جهتگيريارزشي (فردگرايي و ماديگرايي) کمتري را تجربه کردهاند و برعکس قضيه هم
صادق است يعني؛ شهرونداني که نمره شهروندي زيستمحيطي کمتري دارند ،جهتگيريارزشي
(فردگرايي و ماديگرايي) بيشتري را تجربه کردهاند .يافتهها اين تحقيق با نتايج تحقيق
رستگارخالد و همکاران ( )5314همسو بوده است .ولي در اين تحقيق عالوه بر ابعاد جهتگيريارزشي
يعني؛ فردگرايي و مادگرايي با شهروندي زيستمحيطي به تفکيک ارتباط بين تک تک ابعاد با
شهروندي زيستمحيطي هم پرداخته شده است.
نتايج تحليل همبستگي بين ابعاد مصرفگرايي (سه شاخص؛ ميزان مصرف متظاهرانه،
مصرف جايگاه اجتماعي و مصرف لذتبخش) و شاخص کل شهروندي زيستمحيطي جدول
شماره ( )3بيانگر اين است که بين شاخص کل شهروندي زيستمحيطي و ابعاد مصرفگرايي
(سه شاخص؛ ميزان مصرف متظاهرانه ( ،)-1/35مصرف جايگاه اجتماعي ( )-1/61و مصرف
لذتبخش ( )-1/32همبستگي معنيدار و منفي وجود دارد ،به بيان ديگر ،شهرونداني که نمره
شهروندي زيستمحيطي بيشتري دارند ،مصرفگرايي کمتري را تجربه کردهاند و برعکس قضيه
هم صادق است .يافتهها اين تحقيق با نتايج تحقيق بني فاطمه و همکاران( )5315همسو بوده
است .ولي در اين تحقيق عالوه بر مصرفگرايي به تفکيک ارتباط بين ابعاد مصرف گرايي و
معکوس و معنيدار بودن رابطه با شهروندي زيستمحيطي هم مشخص شده است.

رابطه بين مصرفگرايي و جهتگيريهاي ارزشي با شهروندي زيستمحيطي در بين شهروندان تبريز

19

در نهايت با استفاده از تحليل رگرسيوني سهم و تاثير ابعاد جهتگيريارزشي و مصرفگرايي
در تبيين و پيشبيني شهروندي زيستمحيطي بررسي شده است .آماره آزمون دوربين واتسون
بدست آمده براي اين مدل 5/15 ،است که بيانگر استقالل خطاها يا باقي ماندهها براي اين مدل
رگرسيوني است .با برآورده شده پيشفرضهاي تحليل رگرسيوني چندمتغيره به روش گام به گام
استفاده شده است .نتايج بدست آمده از تحليل رگرسيوني نشانگر اين است که از ميان ابعاد 2
گانه جهتگيريارزشي و ابعاد  3گانه مصرفگرايي که وارد معادله شدهاند ،تمامي ابعاد در مدل
باقي ماندهاند و  63درصد واريانس متغير وابسته (شهروندي زيستمحيطي) را تبيين کردهاند.
همانگونه که در جدول شماره( )6مشاهده ميشود ضريب همبستگي چندگانه براي اين مدل
رگرسيون  ،1/414ضريب تبيين  ،1/635ضريب تبيين تصحيح شده  ،1/626بدست آمده است،
يعني  62درصد ضريب تبيين تعديل شده تغييرات شهروندي زيستمحيطي توسط ابعاد دو متغير
باال است .بنابراين معادله رگرسيوني شهروندي زيستمحيطي به شرح زير است:
شهروندي زيستمحيطي = 1/533 +فردگرايي )-1/231( +مادگرايي )-1/231( +مصرف
متظاهرانه  )-1/241( +مصرف جايگاه اجتماعي  )-1/541( +مصرف لذتبخش (.)-1/511
بر اساس معادله باال ،مالحظه ميشود که بعد مصرف متظاهرانه با بتاي ()-1/241
بيشترين سهم را در تبيين شهروندي زيستمحيطي و بعد مصرف لذتبخش با بتاي ()-1/511
کمترين سهم را در تبيين شهروندي زيستمحيطي دارد.
جدول( :)6آمارههاي تحليل رگرسيون چندگانه و خالصه مدل رگرسيوني برازش شده
ضريب هبستگي چندگانه
1/414

ضريب تعيين

ضريب تعيين تصحيح شده

خطاي معيار

دوربين واتسون

1/635

1/626

1/356

5/15

نتيجه آزمون تحليل واريانس

F=41/44

Sig=1/111

جدول( :)1نتايج تحليل رگرسيون چندگانه شهروندي زيستمحيطي
Sig

نام متغير

B

Std.B

Beta

T

مقدار ثابت

1/533

-

-

16/24

1/111

فردگرايي

-1/524

1/11

-1/231

6/15

1/111
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مادگرايي

-1/125

1/24

-1/238

1/16

1/111

مصرف متظاهرانه

-1/512

1/16

-1/241

1/41

1/111

مصرف جايگاه اجتماعي

-1/155

1/33

-1/541

6/58

1/111

مصرف لذتبخش

-1/118

1/13

-1/511

2/62

1/154

بحث و نتيجهگيري
به نظر ميرسد شهروندي زيستمحيطي راهي است که به وسيله آن جوامع مصرفي به جوامعي
تبديل شوند که در آن تأکيد عمده بر محيط زيست باشد .اين داراي تأکيد شديدي بر روي
تعهدات افراد شهروند است به سوي موجودات غيرانساني ،5نسلهاي آينده و افراد خارجي که
تحت تأثير اعمال ما قرار دارند .همانگونه که بري )5111( 2مينويسد« :شهروندي زيستمحيطي
به صورت آنچه در نظريه مردمساالرانه سبز تلقي ميشود ،بر روي وظيفه و تعهد شهروندان براي
گرفتن مسئوليت در مقابل اعمالشان و انتخابهايشان تعهد به «انجام کوچکترين کار» در
مجموعهاي از اقدامات براي پايداري» تأکيد ميکند .در اين مفهوم ،دولتها ميتوانند برخورد
مهمي داشته باشند ،اما آنها به افرادي نياز دارند که مسئوليتهايشان را در چنين حوزههايي به
عنوان حفاظت از انرژي ،مصرف آگاهانه بازيافتي و زيستمحيطي به عهده بگيرند (کهيل:5313 ،
 .)584نتايج بدست آمده از تحقيق ،مقدار ميانگين بدست آمده براي متغيرهاي شهروندي
زيستمحيطي ( )3/44نشان ميدهد که نسبت به ميانگين ميزان مصرفگرايي ( )2/88و
جهتگيري ارزشي (فردگرايي ( )2/46و ماديگرايي ( )2/45بهتر است .شايد دليل اين امر تعهد
شهروندان تبريزي براي گرفتن مسئوليت در مقابل اعمالشان و انتخابهايشان در حوزه مصرف
گرايي و مادي گرايي و فردگرايي باشد که نگران وضعيت زيستمحيطي شهر خود هستند .ارتباط
منفي و معنيدار نگراني زيستمحيطي با مصرفگرايي و ماديگرايي و فردگرايي دال بر اين
قضيه هست.
اگر موضوع را از زاويه ديگري نگاه کنيم ميتوانيم بگوييم که جامعههاي مصرفي جديد،
جمعيت در چرخهاي از «کار و مصرف» قرار دارد که با ايجاد نياز از راه دستگاههاي تبليغاتي به
1. Non-Human
2. Barry
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نفع صنايع توليدکننده کاالهاي مصرفي اداره ميشوند .ساير رضايتمنديها در زندگي -خانواده،
دوستان و سرگرميها -قرباني تقاضاهاي کارمزدي هستند ،که مردم را توانا ميسازد تا با ديگران
به عنوان مصرفکنندگان رقابت نمايند (کهيل .)584 :5313 ،نتايج تحليل همبستگي نشان داد
بين ابعاد مصرفگرايي (سه شاخص؛ ميزان مصرف متظاهرانه ،مصرف جايگاه اجتماعي و مصرف
لذتبخش) و شاخص کل شهروندي زيستمحيطي همبستگي معنيدار و منفي وجود دارد ،به
بيان ديگر ،شهرونداني که نمره شهروندي زيستمحيطي بيشتري دارند ،مصرفگرايي کمتري را
تجربه کردهاند و برعکس قضيه هم صادق است.
همانطوري که در بحث نظري هم مطرح گرديد ،مصرفگرايي متغيري هست که با
فردگرايي و ماديگرايي عجين شده است .هرست و همکاران )2153( 5در رابطه با نحوه و
چگونگي اثرگذاري ارزشها (ارزش ماديگرايي بر رفتارهاي زيستمحيطي) ،تضاد ارزشها را
مطرح ميکنند .به اعتقاد آنها در مدل مدور ارزشهاي شوارتز ،ارزشهاي سازگار در مجاورت و
نزديکي هم قرار دارند ولي ارزشهايي که با هم در تضاد هستند در آن سوي مدل و در تقابل با
ارزشهاي قبلي قرار دارند .در مدل مدور ارزشهاي شوارتز ،ارزش قدرت و دستيابي به موفقيت،2
باهم سازگار هستند و در مجاورت هم و در يک مسير قرار دارند و در مقابل آنها ارزش
جهانگرايي يا عامگرايي 3وجود دارد که به عدالت اجتماعي و محيط زيست مربوط ميشود.
مطرح کردن اين تقابل بدين خاطر است که تاييد کردن هر دو نوع ارزشهاي مطرح شده براي
افراد غير معمول و نسبتاً دشوار است و فرد در زندگي خود نميتواند همزمان اين دو ارزش را
باهم داشته باشد .همچنين ميو و همکاران )2111( 6در تحقيقي نشان دادند که ارزشهاي
ماديگرايي ميتوانند اثر مخرب مضاعفي بر محيطزيست داشته باشد .از يک سو ،با ارزشهاي
مخرب زيست محيطي مانند قدرت سازگاري دارد و موجب افزايش ميزان اهميت آن ارزش در
زندگي فرد ميشود و از سوي ديگر ،موجب کاهش ميزان اهميت ارزشهايي مانند عامگرايي
ميشود که به رفتارهاي زيست محيطي مرتبط است (هرست و همکاران.)218 :2153 ،
همچنين نتايج تحليل همبستگي نشان داد که بين ابعاد جهتگيريارزشي يعني؛ فردگرايي
و مادگرايي با شهروندي زيستمحيطي همبستگي معنيدار و منفي وجود دارد ،به بيان ديگر،
شهرونداني که نمره شهروندي زيستمحيطي بيشتري دارند ،جهتگيريارزشي (فردگرايي و
1. Hurst et al
2. Power and Achievement
3. Universalism.
4. Maio et al
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ماديگرايي) کمتري را تجربه کردهاند و برعکس قضيه هم صادق است يعني؛ شهرونداني که
نمره شهروندي زيستمحيطي کمتري دارند ،جهتگيريارزشي (فردگرايي و ماديگرايي)
بيشتري را تجربه کردهاند .جهتگيري ارزشهاي ماديگرايانه با ارزشهاي حفاظت از محيط
زيست در تضاد هستند و در افرادي با چنين ارزشهايي ،عالقهي کمتري به حفاظت از محيط
زيست وجود دارد و نگرششان نسبت به محيطزيست منفي است .ماديگرايي و به مثابهي آن
مصرفگرايي يکي از عوامل اصلي تهديد کننده زندگي بشر در کرهي زمين ميباشد .انسانهاي
ماديگرا از سيارهي زمين مراقبت نميکنند و يا کمتر بدان توجه ميکنند و تمايل کمتري به
انجام و يا رعايت رفتارهاي زيست محيطي (بازيافت زبالهها ،خاموش کردن چراغهاي اضافي و
استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي به جاي وسايل نقليه شخصي) دارند (کيسر .)12 :2112 ،به
رغم اينکه ،اشنايبرگ يک «تنش ديالکتيکي» 5در جوامع پيشرفتهي صنعتي به وجود ميآورد ،اما
ميتواند پيامد کشمکش بين چرخهي توليد و تقاضا براي محافظت از محيطزيست باشد
(هانيگان.)5316 ،
نتايج مربوط به شاخصهاي سازنده متغير وابسته (شهروندي زيستمحيطي) باالترين
ميانگين رفتار زيست محيطي ( )6/58و پايينترين ميانگين سواد زيستمحيطي ( )3/38و چهار
بعد مصرف مسئوالنه و پايدار ،اخالق زيستمحيطي ،نگراني زيستمحيطي ،نگرش زيستمحيطي
2
از اين جهت در رتبههاي بعدي قرار گرفتهاند .نتايج حاصله با نتايج تحقيقات الوين و استروپ
( ،)2152تارنت و ليونز )2155( 3و دابسون )2114( 6همسو ميباشند.
هر چند بر اساس نتايج بدست آمده ،ميانگين رفتار زيستمحيطي باال هست .از طرف ديگر،
ميانگين فردگرايي ،ماديگرايي و به مثابهي آن مصرفگرايي يکي از عوامل اصلي تهديد کننده
زندگي بشر و محيط زيست هسنتد کامالً در تضاد با متغير شهروند زيستمحيطي ميباشند .با
توجه به مخاطرهآميز بودن مسائل زيستمحيطي در اين شهر انتظار ميرود که مسئولين امر
موضع را جدي بگيرند و برنامهريزي الزم را براي کم کردن فاصله بين مادگرايي و مصرفگرايي
و حرکت در مسير جمعگرايي و تحقق الگوي مطلوب شهروندي زيستمحيطي کرده باشند.

1. Dialectic Tension
2. Levine & Strube
3. Michael Tarrant & Kevin Lyons
4. Dobson

رابطه بين مصرفگرايي و جهتگيريهاي ارزشي با شهروندي زيستمحيطي در بين شهروندان تبريز

17

منابع
آقاياري هير ،ت؛ هنرور ،ح و عليزاده اقدم ،م ( ،)5314نقش واسطهاي مصرفگرايي در ارتباط بين ماديگرايي و
ردپاي اکولوژيک (مورد مطالعه :شهروندان اروميه) ،فصلنامه آموزش محيط زيست و توسعه پايدار،)5(4 ،
.5-58
برک پور ،ن و جهانسير ،ف ( ،)5311شهروندي محيط زيستي و تحليل رفتار شهروندي در شهر قزوين ،فصلنامه
هويت شهر.13- 44 ،)21(51 ،

بني فاطمه ،ح؛ روستايي ،ش؛ عليزاده اقدم ،م و حسيننژاد ،ف ( ،)5315بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و
سبک زندگي محيطزيستي در بين شهروندان شهر تبريز ،دو فصلنامه جامعهشناسي اقتصادي و توسعه،
.14-32 ،)2(5
بنيفاطمه ،ح و حسيننژاد ،ف ( ،)5315مصرفگرايي در جامعه و تأثير آن بر محيطزيست شهري :رويکردي نوين،
فصلنامه راهبرد اجتماعي و فرهنگي.31-45 ،)2(5 ،
بودريار ،ژ( ،)5316جامعهي مصرفي :اسطورهها و ساختارها ،ترجمه :پيروز ايزدي ،نشر ثالث ،چاپ پنجم.
بيرو ،آ ( .)5341فرهنگ علوم اجتماعي ،ترجمهي باقر ساروخاني ،تهران :انتشارات کيهان.
تريانديس ،ه ( ،)5383فرهنگ و رفتار اجتماعي ،ترجمه :نصرت فتي ،تهران :انتشارات رسانش.
تيموتي ،د( ،)5388جامعهشناسي مصرف :گردشگري و خريد ،ترجمه :علياصغر سعيدي و مهدي حسينآبادي،
تهران :انتشارات جامعه شناسان.
حاجيزاده ميمندي ،م؛ سيارخلج ،ح؛ شکوهيفر ،ک ( ،)5313بررسي عوامل فرهنگي مرتبط با رفتارهاي زيست
محيطي ،فصلنامهي مطالعات توسعهي اجتماعي فرهنگي.1-32 ،)3(3 ،
حاجيلو ،ف؛ يزدخواستي ،ب و عليزاده اقدم ،م ( ،)5313بررسي رابطة سبک زندگي مصرفي با شاخص ردپاي
بومشناختي ،فصلنامه محيطشناسي.181-412 ،)3(61 ،
حبيبپور ،ک و صفريشالي ،ر ( ،)5388راهنماي جامع کاربرد  SPSSدر تحقيقات پيمايشي (تحليل دادههاي
کمي) ،موسسه راهبرد پژوهش.
ديليني ،ت ( .)5384نظريههاي کالسيک جامعهشناسي ،ترجمهي بهرنگ صديقي ،وحيد طلوعي ،تهران :نشر
ني.
رستگار خالد ،ا؛ مشکيني ،ق و صالحي ص ( ،)5314بررسي رابطه جه گيري ارزشي با شهروندي زيست محيطي در
بين شهروندان مناطق  55 ،3و  51تهران ،فصلنامه توسعه اجتماعي.34-18 ،)5(52 ،
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رستگار ،ع؛ هاشميان ،س و علوي ،س ( ،)5314ارزشهاي زيست محيطي و سبک زندگي؛ عوامل تعيين کننده
رفتار (بوم شناختي) مصرف کننده ،فصلنامه علمي – پژوهشي مطالعات مديريت (بهبود و تحول)،)3(21 ،
.41-12
ريتزر ،ج ( ،)5312نظريه جامعه شناسي معاصر و ريشههاي کالسيک آن ،ترجمه :خليل ميرزايي و عباس
لطفي زاده ،انتشارات جامعه شناسان.
عزيزي ،م؛ مهديزاده ،ح و شبيري ،س ( .)5315بررسي وضعيت رويکرد محيط زيستي زنان خانهدار شهر ايالم،
فصلنامه انسان و محيط زيست.44-84 ،)3(51،
عليزاده اقدم ،م؛ بنيفاطمه ،ح؛ عباسزاده؛ م و سلطاني بهرام ،س ( ،)5311نقش سرمايه فرهنگي در تحقق
شهروندي بوم شناختي ،فصلنامه مطالعات ميان رشتهاي در علوم انساني.514-533 ،)2(1 ،
عليخواه ،ف ( .)5384پيامدهاي سياسي مصرفگرايي ،فصلنامه تحقيقات فرهنگي.235-214 ،)5(5 ،
عنبري ،م؛ محمدي ،ا و رستمي ،م ( ،)5316جامعهشناسي محيط زيست (جان هانيکان) .چاپ دوم ،تهران:
انتشارات دانشگاه تهران.
فروتنکيا ،ش و نواح ،ع ( ،)5314جامعهشناسي محيط زيست .چاپ اول ،تهران :انتشارات انديشه احسان.
کهيل ،م ( ،)5313محيط زيست و سياست اجتماعي ،ترجمه :سهراب اميريان و حسين حاتمي نژاد ،تهران:
انتشارات دانشگاه تهران.
محمدي اصل ،ع ( ،)5388زنان و محيط زيست ،تهران :نشر شيرازه.
مرادي ،س ( ،)5314ارزيابي دانش ،نگرش و رفتار مسئوالنه دانشجويان نسبت به محيطزيست (مطالعه موردي:
دانشجويان دانشگاه پيامنور) .فصلنامه انسان و محيطزيست.84-18 ،)6(51 ،
منجمزاده ،س؛ زياري ،ک و ماجدي ،ح ( .)5314بررسي شاخصهاي زيستمحيطي توسعه پايدار و سطح
برخورداري آن در کالن شهرهاي ايران ،فصلنامه علمي -پژوهشي نگرشهاي نو در جغرافياي انساني،
.218-241 ،)51( 5
هانيگان ،ج ( ،)5316جامعهشناسي محيط زيست ،ترجمهي موسي عنبري و همکاران ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ
دوم.
هنرور ،ح؛ آقاياري هير ،تو عليزاده اقدم ،م ( ،)5314مطالعه ارتباط بين جهتگيريهاي ارزشي اجتماعي و مصرف
پايدار در بين شهروندان اروميه ،فصلنامه مطالعات ميان رشتهاي در علوم انساني.)6(51،
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