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 ایرابطه فردگرايی با تأثیرات زيست محیطی مصرف در بین شهروندان ارومیه

 12/10/1155تاریخ پذیرش:            10/5/1158تاریخ دریافت: 
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 2توکل آقایاری هیر

 1محمدباقر علیزاده اقدم

 4ابراهیم محمدپور

 پژوهشی مقاله

 چکیده
ها با ی پایدار چالش بزرگی برای جوامع در حال توسلعه است، چرا که شهروندان آن : توسلعه مقدمه
نند. کشان از منابع طبیعی استفاده میمحیطیهای زندگی مصلرفی، فراتر از ررفیت زیسلت   سلبک 

ثیر أشللود، در کنار عوامل دیگر، تحت تیاد می« ردپای اکولوژیک»چنین تأثیری که از آن تحت عنوان 
 گرایی است.گرایی و مصرفعوامل ارزشی و نگرشی مانند فردگرایی، مادی

 : روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعهروش
نفر با استفاده از  079سال شهر ارومیه بوده که از میان آنها  90-70آماری پژوهش شلهروندان  

آوری اطالعات از اند. جهت جمعاب و مورد بررسلللی قرار گرفتهای انتخل گیری خوشلللهنمونله 
گرایی (، مصرف9994گرایی ریشلینس ) (، مادی9973های ردپای اکولوژیک ترنر )پرسلشلنامه  

 ( و فردگرایی استفاده شد. 7664بیبین )
د نشان دا های مدل معادالت ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نتایجها با اسلتفاده از آزمون : دادههایااره

یی گراگرایی( و مادیگرایی و مادیکه متغیرهای فردگرایی )بصللورت غیر مسللتقیم از طریق مصللرف
( بر میزان ردپای 97/9داری کمتر از دار )در سللطم معنی)بصللورت مسللتقیم(، اثری مثبت و معنی 

ل مسیر، ای دارند. بر اسلاس نتایج حاصللل از برازش مد اکولوژیک مصلرف در بین شلهروندان ارومیه  
 درصد از تغییرات ردپای اکولوژیک را تبیین کردند. 99متغیرهای مستقل تحقیق حدود 

گرایانه از عوامل اصلی مهثر بر ردپای های ارزشلی فردگرایانه و مادی گیری: جهتگیرینریجه
اکولوژیک شللهروندان اسللت و ضللروری اسللت، جهت کاسللتن اندازه ردپا، مداخالت رسللمی و 

 سازی در دستور کار مسئولین امر قرار گیرد.و فرهنگ غیررسمی آموزشی

 گراییگرایی، مادی: ردپای اکولوژیک، فردگرایی، مصرفکلمات کلیدی
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Abstract 
Introduction: Sustainable development is the main concern for all 
developing societies, which are exploiting the natural resources 
beyond their environmental capacity, concerning their citizens’ 
consumer lifestyle. Such an impact, which is known as Ecological 
Footprint, besides other factors, is under the influence of value 
orientation and attitudinal factors such as individualism and 
materialism. 
Method: Present study employed a descriptive and correlational 
research design. The statistical population consisted of all 15-65 
years old citizens of Urmia which 516 of whom were selected by 
the use of cluster sampling technique, as the study sample. 
Ecological Footprint Questionnaire (Turner, 2013), Materialism 
Questionaire (Richins, 2004), Consumerism Questionnaire 
(Babin, 1994), and Individualism Questionnaire were used to 
collect data.  
Finding: Data were analyzed using structural equation modeling 
tests. Results showed that individualism (indirectly through 
consumerism and materialism) and materialism (directly), have 
positive and significant effects (meaningful level of less than 0. 01) 
on the ecological footprint of consumption among citizens of 
Urmia. According to the results of the fitted path model, 
independent variables could explain around 20 percent of 
variations in ecological footprint. 
Conclusion: Individualistic and materialistic value orientations 
could be realized as main determinants of ecological footprint 
among citizens, which formal and non-formal cultural and 
educational interventions are needed to be employed by 
administrational entities to control them.  
Keywords: Ecological footprint, individualism, consumerism, 
materialism. 
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 مقدمه 

در طول چند دهه گذشلته، ارتباط بین انسان و طبیعت به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه قرار  
ارند، توسط الزم د تر از زماني که برای بازیابيرسد منابع طبیعي سریعگرفته اسلت. زیرا به نظر مي 
، مشکالت شلود و به دلیل رفتارهای نادرسللت و غیراخالقي انسللان انسلان مصلرف و ت ریب مي  

ند که کنزیست بیان ميمحیطي فراواني به وجود آمده است. در این راستا، طرفداران محیط زیست 
ی و رفتارمحیطي، باید از علوم فیزیکي و اکولوژیکي به سلللوی علوم  برای حل مسلللائل زیسلللت

رسللد این علوم، پتانسللیل اجتماعي حرکت کرد، زیرا به نظر مي -اخالقي و الگوهای روانشللناسللي
  (.1۲۱5زاده و کریمي گوغری، های بهبود محیط زیست داشته باشند )منتيخوبي برای توسعه راه

اني، جامعۀ انس در این راسلتا باید اذعان داشلت که شهرها به عنوان یکي از واحدهای اساسي  
های اجتماعي و روانشناختي اختصاصي خود، بر اسا  گردش جریان انرژی/ ضلمن داشتن ویژگي 

اند. البته خود این جریان به شلللدت تحت تاثیر روحیات و دهي شلللدهکاال سلللازمان-منابع طبیعي
یابد. به این حال، این جریان خلقیات شلهری و مصلرفي شلده امروز شکل گرفته و تداوم دارد مي   

شود که باعث ایجاد تضاد مصلرفي شهرها محسوب   -های تولیدیترین محرک فعالیتمهم شلاید 
از سوی  1محیطي اجتماعي از یک سلو و کاهش ظرفیت زیسلت  -میان افزایش نیازهای اقتصلادی 

ی (، به نحوی که بر اسا  شواهد موجود، جامعه۲۰1۱، ۲دیگر شده است )لو، گورسوی و دل چیاپا
 ۱/1فعلي برای تأمین کاالهای مورد نیاز انسان ها در طوالني مدت دست کم به جهاني با شلرایط  

(. به رغم بهبود و ارتقاء سلللطف ۲۰1۱، ۲ی زمین نیلاز خواهد داشلللت )شلللبکۀ ردپای جهاني کره
وری از منلابع طبیعي و مدیریت پسلللماندها و مواد زائد خطرناک برای محیط زیسلللت، هنوز  بهره

، 4شود )هوباسک، گوان، بارت و ویدمنرف، هر روز بیشتر و بیشتر ميتقاضلای انسان ها برای مص 
( و عمال فهم رفتار ساکنان شهرهای بزرگ امروزین به عنوان مسبب اصلي این تقاضا، بدون ۲۰۰۱

ارجاع به سلن  بسلترهای ارزشي، نگرشي و روانشناختي آنها عمال ممکن و میسر ن واهد بود. در   
هری به عنوان یکي از اهداف سللازمان بهداشللت جهاني و سللند  این راسللتا توجه به سللالمت شلل

سازی شرایط مناسب برای شهروندان ء سالمت اجتماعي و اهمیت فراهمدر ارتقا 14۰4انداز چشلم 
برداری پایدار از محیط های اجتماعي منجر به حفاظت و بهرهباشد. فلذا تدوین و اجرای سیاستمي

ا، ینالمت روان شللهروندان خواهد شللد )کی اوني، صللفاری زیسللت، خدمات و رفاه اجتماعي و سلل
 (. 1۲۱۱فرزاد،  پور وعلي
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خواهي بشلر، چه دانسلته و چه نادانسلته، در مقیا  جهاني، محیط زیسلت انسلاني را وارد شرایط      زیاده
 اجتماعي بشر امروز خود را به سطحي بسیار فراتر از -بسلیار بحراني کرده، به نحوی که مصلرف اقتصلادی   

(. ۲۰14، 1توان تحمل اکولوژیکي زمین رسللانده اسللت )وینزتل، اسللتین اولسللن، هرتویچ، بوروکه و گالي   
ی شللهری و پایداری زیسللت محیطي نیازمند درک بهتر هم   بنابراین، ضللرورت حفظ تعادل بین توسللعه  

سللط های طبیعي جهت تداوم ارائه خدمات زیسللت محیطي تواجتماعي و هم سللرمایه -نیازهای اقتصللادی
(. که به نوبه خود مدیریت این مساله جهاني، نیازمند اقدامات ۲۰1۱زیسلت بوم بشلری است )لو و همکاران،   

( هم در سللطف تجارب فردی و هم ۲۰1۱، ۲؛ لي، ژائو و یو۲۰1۲، ۲های جهاني )آری و سللاریحلو ارائه راه
های پایداری زیست خ سلری از شا در سلطوح میاني و کالن اسلت. برای درک بهتر این موضلوع به یک   

ها یا عالئم هشدار دهنده در زمینۀ محیط زیست، میزان تأثیر محیطي نیازمندیم که ضلمن تشل ی  نشانه  
یکي از اخیرترین و قابل  4گیری کند که شلللاخ  ردپای اکولوژیکانسلللان بر محیط زیسلللت را نیز اندازه

 های است.اعتناترین این شاخ 

و  ۱۰در اوایل دهه  ۱و واکرناگل 5ن سللتین بار به وسللیله ریسمفهوم رد پای اکولوژیک برای 
 -ردپای اکولوژیک ما»در دانشلللگاه بریتیش کلمبیا مطرح شلللد. این دو در اثر مهم خود با عنوان 

به بسط و گسترش این مفهوم پرداخته و آن را به عنوان  1۱۱۱در سال « کاهش اثر انسان بر زمین
هری ای و شالمللي، ملي منطقهاری در سطوح م تلف بینیک شاخ  مهم در زمینه سنجش پاید

(. ایده اولیه این مفهوم این است 1۲۱۲جوب، مطرح کردند )حبیبي، قادری، اسلدی، و رحیمي کاکه 
ای از کره زمین نوعي ارتباط با زمین دارد که این ارتباط از کله هر فرد، فرآینلد، فعلالیلت و منطقه    

مواد زائد و اسللتفاده از خدمات تولید شللده توسللط طبیعت اسللت   طریق اسللتفاده از منابع، تولید 
تر، ردپای اکولوژیک میزان فشاری (. بعبارت ساده1۲۱5زاده، براری، رحمتي و کالنتری، )اسلماعیل 

شود را از طریق پیوند دادن ی انساني بر محیط زیست تحمیل ميرا که از سوی انسان ها یا جامعه
 (. ۲۰1۲، ۲کند )وان ، چو و ليگیری ميزمین در دستر ، اندازه اجتماعي با -مصارف اقتصادی

بعاد تواند از اتأثیرات زیسلت محیطي یک جمعیت و افراد آن مانند هر تجربۀ بشری دیگر، مي 
ذاری توان از تاثیرگم تلف، تحت تأثیر بسیاری از عوامل در سطوح م تلف باشد. در این میان، مي

، به عنوان 1۰گرایيو مادی ۱گرایي، مصرف8اجتماعي مانند؛ فردگرایيبرخي متغیرهای روانشلناختي  
سله عامل اصللي موثر بر ردپای اکولوژیک صلحبت کرد. در این راستا، نتایج مطالعات و تحقیقات    
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های ارزشي و نگرشي شامل؛ دهند که بین ویژگيانجام گرفته در داخل و خارج از کشور، نشان مي
ه ها بر محیط زیست رابطگذاری آنها و تاثیرگرایي در میان انسانمصرفگرایي و فردگرایي، مادی

؛ ۲۰۰8، ۲؛ کیلبورن و پیکت۲۰1۲، ۲؛ لو و چن۲۰1۱، 1داری وجود دارد )اندرسلللون و ناسلللنمعني
 (.۲۰1۲عبدالهي، حسینیان، کربالیي، کشاورزی و نجفي، 

رود که جمعیت جهان نتظار ميهای آتي در سطف دنیا، ارشد جمعیت در سالبا حفظ روند روبه
و  گرایيمیلیارد نفر برسد. این وضعیت در کنار افزایش مصرف ۱میالدی به باالی  ۲۰5۰در سلال  
 های اقتصادی و مادی، محیطزندگي مصلرفي و باال رفتن سلطف سلرانه رفاه و برخورداری   سلبک 

)سازمان همکاری اقتصادی و زیست را جهت تأمین منابع مورد نیاز بشر تحت فشار قرار خواهد داد 
جمعیت  ۲۰1۲بر اسا  محاسبات شبکۀ ردپای جهاني، با توجه به اینکه در سال (. ۲۰۰8، 4توسعه

ی زیسللت ماه، سللرانه بودجه 8در کمتر از  هامیلیارد نفر عبور کرده اسللت، انسللان ۲جهان از مرز 
ن کمبود اکولوژیک به منابع رسلللانند و در باقي هر سلللال، برای جبرامحیطي خود را به اتمام مي
ت را گرفهای بعدی قرار ميآورند و در واقع منابعي که باید در اختیار نسلمحلي و خارجي فشار مي

، روند تحوالت مربوط به میزان ردپای اکولوژیک و رسانند. بر اسا  گزارش مذکوربه مصلرف مي 
 ي ظرفیت زیسللت محیطي دردهد که ضللمن با ثباتي نسللبظرفیت زیسللتي برای ایران نشللان مي

گیری داشته میالدی به این طرف افزایش چشم 1۱۱۰کشلور، میزان ردپای اکولوژیک آن از سال  
در جامعه مورد مطالعه، یعني شهر ارومیه نیز، میزان تولید زباله (. ۲۰1۱)شبکه ردپای جهاني،  است

اله در روز به ازای هر نفر در شود. سرانۀ تولید زبمي تن بالغ 45۰در روزهای عادی سلال به حدود  
 ۲باشد که نسبت به شهرهای اروپایي این مقدار، گرم مي ۲5۰تا  ۱5۰شهر ارومیه به طور متوسط 

(. شلرایط خاص شهر ارومیه به عنوان یکي از مراکز  1۲۱5برابر بیشلتر اسلت )شلهرداری ارومیه،    
 طبیعي و نیز جذب مهاجرین غرب کشور، مانند؛ افزایش جمعیت ناشي از رشداسلتاني بزرگ شمال 
های طبیعي عمده در تأمین منابع مورد نیاز جمعیت مسکون؛ داشتن محدودیت از شهرهای اطراف؛

های عیني م اطرات زیسلت محیطي مانند خشلک شدن دریاچه ارومیه، که بر اسا    برخي نمونه
 1۰ ها طيکاهش بارشها در محیط زیست و متعاقب آن گزارشات در اثر تغییر اقلیم، دخالت انسان

ترین میزان وسایل نقلیه نسبت به جمعیت در و همچنین دارا بودن بیش سلال اخیر رخ داده اسلت  
( و ورود ریزگردها از کشللورهای مجاور، این 1۲۱8این شللهر بعد از شللهر تهران )خبرگزاری ایرنا، 

کولوژیک مصرف، شلهر را به مورد مناسلبي برای مطالعۀ مباحث زیسلت محیطي، از جمله ردپای ا   
  تبدیل کرده است.

گرایي و های مالي، مصللرفدر جوامع امروزی، تضللاد میان دنبال کردن منافع فردی، موفقیت
محیطي به یک موضلوع عادی تبدیل شللده است. اولویت یافتن رشد  حمایت از رفتارهای زیسلت  
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یرقابل تحملي را به های اقتصللادی و مادی، فشللار قابل توجه و غاقتصللادی و در نتیجه آن، ارزش
ی زمین وارد کرده اسلت. یکي از عواملي که زمینۀ چنین اتفاقاتي را فراهم آورده، گسترش  سلیاره 

باشلللد. فردگرایي به ملدرنیته و تغییرات همراه آن، از جمله رواج فردگرایي در بین افراد جامعه مي 
فرهن  ملل م تلف، به عنوان از  1بندی هافستدی فرهن  در تقسیمگانهعنوان یکي از ابعاد شش

های رفتاری افراد/ ملل م تلف را در زمینۀ گرایشلللات گیری ارزشلللي/ فرهنگي، تفاوتیک جهت
(. در عین حال، ۲۰۰۲، ۲مهر و شللهامکند )سلوار ، فرهن  اجتماعي و اقتصلادی م تلف بیان مي 

ي و نظیر؛ فردگرایهای ارزشي و نگرشي تحقیقات معدودی در داخل کشلور، ارتباط بین جهتگیری 
ر اند. تحقیقات جدید درفتارهای زیسلت محیطي، به ویژه ردپای اکولوژیک مصرف، را بررسي کرده 

تواند دهد نه تنها فردگرایي تاثیرات مسللتقیم بر رفتارهای زیسللت محیطي مياین حوزه نشللان مي
گرایي و ر مادیسللری متغیرهای میانجي نظیداشللته باشللد، بلکه به طور غیرمسللتقیم از کانال یک

هلا و رفتارهای زیسلللت محیطي در رابطه قرار گیرد )بالو،  توانلد بلا نگرش  گرایي نیز ميمصلللرف
 (. ۲۰۰۲، 4؛ کالرک و مایکن۲۰1۱، ۲گلدبرگ، روزنتال، کاتلر و لیزروویتس

ثبت آن ی می مثبت و منفي در نظر گرفت، سویهتوان برای فردگرایي دوسلویه بطور کلي مي
ی منفي آن تداعي کننده انزوا، پذیری و سلللویهودبسلللندگي، خودمرجعي، مسلللئولیتمتناظر با خ

رود اجتماعي به شمار مي -خودشلیفتگي و خودخواهي اسلت که م ل نظم و توسلعه روانشلاختي    
(. در جوامع فردگرا، 1۲۱۱و حکمي،  فرد؛ کعبه، خاقاني1۲۱۱نیا، نیا و صفاریمنصور، صفاری)سلپاه 

ها، اهداف و گیرند. انگیزهگرا کله هویت خودشلللان را از خانواده یا اجتماع مي افراد بر عکس جمع
ها ها در ساختن هویت/ هویتدهند. بعبارت دیگر، آنهای شل صي را در اولویت قرار مي خواسلته 

که افراد فردگرا در مورد نقش و موقعیت اجتماعي خودشللان در برای خودشللان آزاد هسللتند. زماني
ها از طریق روی آوردن به مادیات و اطمینان و ناخشلللنودی داشلللته باشلللند، آنجامعه حس عدم 

مصرف کاالهای مادی به دنبال اعتبار ب شیدن به موقعیت خودشان در جامعه خواهند بود )کالرک 
(. به عبارت دیگر، در جوامع فردگرا، اعتقاد افراد بر این است ۲۰1۲، 5؛ را  و هان۲۰۰۲و مایکن، 

های فردی و دت سللسلله مراتبي اسلت و در این حالت برای نشان دادن موفقیت   که جامعه به شل 
تواند به نمادی برای گرایي ميهویلت برتر خود بله دیگران، مصلللرف کلاالهلای ملادی و ملادی      

 (. ۲۰14، ۱های فردی تبدیل شود )گاربارینو، سوتر و ليموفقیت
گرایي معتقدند که در ي بر مصللرف( در رابطه با تاثیر فردگرای۲۰11) ۲سللوادن، امسللد و پونز 
گرایي و روی آوردن به مصرف متظاهرانه، توسط های فردگرایانه، مصلرف کشلورهای دارای ارزش 
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گرایي و افزایش حس اعتماد به نفس )کاذب( از سللوی مصللرف کنندگان، تقویت های مادیانگیزه
ي و بهبود تصور از خود، کنندگان در جهت ارتقاء وضعیت اجتماعشود. در چنین جوامعي مصرفمي

که در آن -گرا روند. در جوامع فردگرا بر خالف جوامع جمعمي 1گرایيمشلتاقانه به سلمت مصرف  
شللود )سللودان و های فردی اهمیت بیشللتری داده ميبه موفقیت -روابط بین فردی ارجحیت دارد

کند که مصللرف را ن مي( بیا1۱۱8در کتاب نظام اشللیاء ) ۲(. در این رابطه بودریار۲۰11همکاران، 
باید به عنوان روندی تلقي کرد که در آن خریدار یک قلم کاال از طریق به نمایش گذاشتن کاالی 
خریداری شلده، به طور فعال مشغول تالش برای خلق و حفظ نوعي حس هویت است، به عبارتي  

)به نقل از  کنندکنند، تولید ميدیگر، مردم حس چه کسلللي بودن را، از طریق آنچه مصلللرف مي
های شللدیدی نیز به دنبال دارد. ی مصللرفي، همواره آسللیب(. زندگي در جامعه1۰1: 1۲81باکاک، 
ر زیست را دهای فني و ساختارهای مصرف در جامعه، ت ریب محیط ی صلنعتي، پیشرفت توسلعه 

ی پي دارد. بله اعتقلاد او ت ریلب محیط زیسلللت، آلودگي آب و هوا از عوارض و خطرات جلامعه    
شلود تا جامعه )به سبب ناتواني در کنترل شرایط و یا  شلود و این باعث مي مصلرفي محسلوب مي  

جوامع ، ۲(. بله اعتقاد کهیل ۲8-4۲: 1۲۱4تطبیق دادن خود بلا شلللرایط( خود را ببلعلد )بودریلار،    
گرا در جهت رسیدن به منافع خودشان، بصورت پیوسته در حال ضربه زدن به منابع محیط مصلرف 
تحقیقات نشلان داده اسللت جوامعي که  (. همچنین ۱: ۲۰۰۲ت ریب آن هسلتند )کهیل،  زیسلت و  

گرایي باالیي برخوردارند، در آن جامعه تولید گرایي و مصلللرفهای مادیشلللهروندان آن از ارزش
 (.۲۰11، 4ای بیشتر است )کیسرگازهای گل انه
دی مبتني بر اصول تبادل تعریف (، فردگرایي را ترویج دهنده رابطه قراردا1۱8۲) 5سینها و ورما

گران قبل از درگیر شللدن در یک رفتار، ابتدا سللود و زیان آن را  کنند که در این اصللول کنشمي
ر کنند. ولي دها و نیازهای خود تاکید ميسلللنجند و همچنین بر منافع فوری در رابطه با هزینهمي
بر منافع جمعي تاکید کرده و همیشه  دهند وگرایي افراد به منافع گروهي اهمیت بیشلتری مي جمع

گرایي بر خالف دهند. در جمعها بر دیگران را مورد توجه قرار مينتلایج رفتلارهایشلللان و تاثیر آن  
گذارند. به اعتقاد آنها این توضیحات، این ایده را که فردگرایي، افراد منابع کمیاب را به اشتراک مي

ي( گرایهای ارزشللي و نگرشللي )فردگرایي/ جمعگیریتوانند از جهترفتارهای زیسللت محیطي مي
 (.۲۰۰1کارتي و مایکن، دهد )مکسرچشمه بگیرند را منطقي جلوه مي

های فردگرایانه هسلللتند، به (، افرادی که دارای ویژگي۲۰۰1کارتي و مایکن )بله اعتقلاد مک  
عید است نگرند و بني ميرفتارهای زیست محیطي )مانند بازیافت(، به عنوان هزینه در برابر منافع آ

گیری فردی دارند به بر این اسلللا  کسلللاني که جهت که چنین رفتارهایي را از خود بروز دهند.

                                                           
1. Consumerism 

2. Baudrillard 

3. Cahill 

4. Kasser 

5. Sinha & Verma 



 ایمحیطی مصرف در بین شهروندان ارومیه رابطه فردگرایی با تأثیرات زیست

 

66 

 

گرا و احتمال زیاد کمک کردن به محیط زیسلللت )کاهش ت ریب محیط زیسلللت، مصلللرف فایده
طور هها بآن دانند. به عبارت دیگر،شللان نميبازیافت( را مقرون به صللرفه برای منافع فوری فردی

دانند و آن را در یقین درک مسلئله کمک به محیط زیسلت را کمک به اهداف شل صي خود نمي   
گرا هستند نسبت به اعضا و اهداف جمعي مقابل اهداف خود خواهند دید. در مقابل افرادی که جمع
 ه وهای انسلللاني بر جامعگرایي به تاثیر کنشاحسلللا  وظیفه و مسلللئولیت دارند. چون در جمع

شللود، به رفتارها و اقدامات زیسللت محیطي جهت حفاظت از آن،  های آتي اهمیت داده مينسللل
 (.۲۰۰1کارتي و مایکن، دهند )مکاهمیت بیشتری مي

گرایي، گرایي و مصللرفبر اسللا  ادبیات موجود، عوامل روانشللناسللانه اجتماعي مانند؛ مادی 
ست محیطي، به عنوان عوامل میانجي، وارد شوند. توانند در رابطه بین فردگرایي و رفتارهای زیمي

گرایي و متعاقب آن (، یکي از نتلایج منفي مادی 1۱۱۲) 1بله اعتقلاد ریشلللینز، ملک کیج و نجلار    
گرایي و های زیسلت محیطي ناشلي از مصلرف بیش از اندازه است. مصرف   گرایي، هزینهمصلرف 

 های مصرف تمام ساکنانبه خواستهی زمین را در پاس گویي مصلرف بیش از حد، توانایي سلیاره  
گرا هستند، تعهد کمتری سلیاره زمین را کاهش داده است. آنها گزارش کردند که افرادی که مادی 

ها( دارند )ریشللینس و همکاران، های سللازگار با محیط زیسللت )مانند بازیافت زبالهبه انجام کنش
توانند گرایانه ميهای مادی(، ارزش۰۰۱۲) ۲(. همچنین به اعتقاد مائو، پاکیزه، چون  و ریس1۱۱۲

)مانند حفظ محیط زیست( را در میان افراد  ۲های عام گرایي یا جهان شمولاهمیت و جایگاه ارزش
هایي که در برابر حفظ محیط زیست هستند، مانند کاهش دهند و در مقابل جایگاه و اهمیت ارزش

توانند در نگرش و رفتار گرایانه ميهای مادیرا تحکیم کند. در حقیقت، ارزش 5و دسللتیابي 4قدرت
ها این زیسللت بوجود آورند. به اعتقاد آنافراد نفوذ کرده و تاثیرات منفي و م ربي در زمینه محیط 

کار از طریق کاهش گرایشلات اجتماعي به سمت منافع جمعي و تاکید بر منافع آني و فردی اتفاق  
 (.۲۰۰۱افتد )مائو و همکاران، مي

گیری بررسللي رابطه جهت"( در تحقیقي با عنوان 1۲۱۱ار خالد، مشللکیني و صللالحي )رسللتگ
شللهر تهران به این  ۲و  11، 1۱ارزشللي با شللهروندی زیسللت محیطي در بین شللهروندان مناطق 

گرایي افقي با شللهروندی زیسللت محیطي رابطه مثبت و نتیجه رسللیدند که بین فردگرایي و جمع
گرایي و فردگرایي عمودی با شلهروندی زیست محیطي رابطه  ین جمعداری وجود دارد ولي بمعني

شللناختي تحلیل جامعه"( با عنوان 1۲۱5داری وجود ندارد. نتایج تحقیق احمدیان و حقیقتیان )معني

است  بیانگر این "نقش عوامل فرهنگي بر رفتارهای زیست محیطي شهری شهروندان کرمانشاهي
طي شلهروندان متوسط رو به باال است و بین متغیرهای ارزش،  که میانگین رفتارهای زیسلت محی 
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داری وجود دارد. نتایج محیطي رابطه معنيمحیطي با رفتارهای زیسللت  های زیسللتباور و آگاهي
گیری ارزشي ( نشان داد که افرادی که دارای جهت۲۰1۱) 1پژوهش شیان ، ژان ، گن ، ژو و وو
گرایانه هسللتند، کمتر گیری ارزشللي جمعافرادی که دارای جهتفردگرایانه هسللتند در مقایسلله با 

(، حاکي از ۲۰11رفتارهای سازگار و همسو با محیط زیست دارند. نتایج تحقیق سودان و همکاران )
گرا باالتر اسللت و آن اسللت که میزان مصللرف متظاهرانه در جوامع فردگرا نسللبت به جوامع جمع

مت مصلرف متظاهرانه، بهبود وضعیت اجتماعي و تصور از  که علت اصللي گرایش افراد به سل  این
 باشد.خود مي

گرایي به عنوان یک راه حل منطقي در ( کاهش مصلللرف۲۰11) ۲های ژو و ایموراطبق یافته
ها پیشلللنهاد کردند که برای کاهش ردپای کلاهش ردپلای اکولوژیلک موثر اسلللت. همچنین آن   

اهم هماهن  باشلللند و باید به مردم از طریق ها باکولوژیلک، بلاید رفتارهای مصلللرفي انسلللان  
ها در گرایي، به آنرسللاني و دادن آگاهي در مورد عواقب و نتایج زیسللت محیطي مصللرف  اطالع

 انت اب سبک زندگي صحیف کمک کرد.

براسا  مطالب گفته شده، مقاله حاضر با هدف برآورد میزان ردپای اکولوژیک مصرف در شهر 
ردگرایي بر آن انجام شللده اسللت. با توجه به ادبیات پژوهشللي تحقیق،   ارومیه و بررسللي تاثیر ف

. اندها وارد شدهگر در تحلیلگرایي نیز به عنوان متغیرهای مداخلهگرایي و مصلرف متغیرهای مادی
 تنظیم شده است. 1همچنین پیشینه تجربي موجود، مدل نظری تحقیق به صورت شکل شماره 
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 روش  
محقق با گردآوری  روش مورد اسللتفاده در تحقیق حاضللر از نوع توصللیفي و همبسللتگي اسللت.  

های الزم از طریق پرسللشللنامه، تاثیرات علي متغیرهای فردگرایي، به عنوان متغیر اصلللي، و  داده
گرایي به عنوان متغیرهای میانجي، را بر میزان ردپای اکولوژیک بررسي کرده گرایي و مادیمصرف

 ایهای تحقیق برهمچنین تحقیق حاضللر جزو تحقیقات کاربردی بوده و از این حیث یافته سللت.ا
کسللب اطالع از عوامل موثر بر ردپای اکولوژیک و ارائه راهکارهای مناسللب برای کاسللتن از آن  

 گشا خواهد بود. راه
به تعداد  سللال شللهر ارومیه  15-۱5جامعه آماری تحقیق حاضللر شللامل تمامي شللهروندان  

بر اسا  فرمول نفر  51۱باشد که از این تعداد مي 1۲۱۰نفر بر اسلا  سلرشماری سال    4۲۱445
 ادامه در .اندای، برای مطالعه انت اب شدهگیری خوشهگیری کوکران تعیین و به روش نمونهنمونه

 شود.مي پرداخته تحقیق متغیرهای تعریف به
 

 ابزارهای پژوهش

یک گیری متغیر ردپای اکولوژدر تحقیق حاضر برای اندازهالف( پرسشنامه ردپای اکولوژیک: 

( استفاده شده ۲۰1۲، ۲)ترنر 1"رد پای اکولوژیک من چه اندازه است؟"در ابعاد م تلف آن از مقیا  
ا این بق باند. مطاها با توجه به متن مورد مطالعه تعدیل شدهای موارد محتوای گویهاست که در پاره

نقل، وبعد شامل؛ مصرف آب، مصرف غذا، مصرف انرژی، حمل ۲پرسلشنامه، ردپای اکولوژیک در  
. همچنین مطابق با تحقیق ۲ مصلرف کاال، مسکن و مصرف لبا  مورد سنجش قرار گرفته است. 

 و های مربوط به ردپای اکولوژیک به شللکل عیني در زمینه کم( با توجه به اینکه گویه۲۰1۲ترنر )
 اند، نیازی به ارزیابي پایایي در این مورد نبوده است.کیف مصرف موارد مذکور طراحي شده

یر؛ دور هایي نظاین متغیر در تحقیق حاضر با استفاده از گویه ب( پرسنشنامه فردگرایی: 

 از فامیل زندگي کردن، سرتر از بقیه بودن، لذت بردن از رقابت، خود را متفاوت از دیگران دانستن،
تک و متفاوت بودن، مسئولیت پذیر بودن )گویه منفي(، انجام دادن کارها به تنهایي، برطرف کردن 

های دیگران )گویه منفي( مورد نیازهای شل صللي، به خود متکي بودن و توجه کردن به نصللیحت 
برای سنجش اعتبار پرسشنامه حاضر، از روش اعتبار محتوایي )از نوع سلنجش قرار گرفته اسلت.   

های تهیه شده، بر اسا  نظر ( استفاده شده است، به این نحو که تالش شده است معرفصلوری 
ایایي پهای مورد بررسي را در حد قابل قبولي پوشش دهند. همچنین، کارشناسان در دستر ، سازه

زاده، محمودی است که در تحقیق حسین ۲۱/۰پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، برابر 
تایید گردیده بود. روش  ۲5/۰( نیز پلایلایي این متغیر بلا آلفلای کرونبلاخ بلاالی       1۲۱۲یني )و ممب

                                                           
1. How Big is My Ecological Footprint? 

2. Turner 

 .است دسترسی قابل مقاله مسئول نویسنده با مکاتبه طریق از تمایل صورت در هابررسی این نتیجه. 3
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ای کامال م الفم درجه ۱ها روی مقیا  لیکرت گذاری پرسشنامه بدین صورت است که سوالنمره
 شود.( انجام مي۱( تا کامال موافقم )1)

گرایي، از متغیر مادیدر تحقیق حاضللر برای سللنجش   گرایی: ج( پرسننشنننامه مادی 

بعد شامل؛  ۲گرایي در استفاده شده است. پرسشنامه مادی (۲۰۰4ریشینس ) گرایيمادی پرسشنامه
ای گزینه ۱با مقیا   سوال( 4سوال( و بعد شادی )با  4سوال(، بعد محوریت )با  4بعد موفقیت )با 

( پایایي این ابزار را در ۲۰۰4و در قالب طیف لیکرت مورد سللنجش قرار گرفته اسللت. ریشللینس ) 
ها گزارش نمودند. پایایي پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای برای زیرمقیا  85/۰تا  ۱۰/۰دامنه 

 است. 8۲/۰کرونباخ، برابر 

 گرایي ازدر تحقیق حاضلر برای سلنجش متغیر مصرف   گرایی:د( پرسنشننامه مفنرف   

اسلتفاده شده است.   (1۱۱۱، 1و فلین)ایسلتمن، گلداسلمیت    گرایيپرسلشلنامه مربوط به مصلرف   
 5سوال(، مصرف جایگاه اجتماعي )با  8ب ش )با بعد شلامل؛ بعد مصرف لذت  ۲گرایي در مصلرف 

گزینه  ۱ای و در قالب طیف لیکرت گزینه ۱سوال( با مقیا   4سوال( و بعد مصرف متظاهرانه )با 
گرفته اسللت. ایسللتمن و همکاران  ( مورد سللنجش قرار ۱( و کامال موافقم )1ای )کامال م الفم )

ها گزارش نمودند. برای زیر مقیا  81/۰تا  8۱/۰( پلایلایي این پرسلللشلللنامه را در دامنه   1۱۱۱)
 است. 84/۰همچنین پایایي پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ، برابر با 

هد این ددر پژوهش حاضرارزیابي و بررسي شکل توزیع مقادیر متغیرهای تحقیق نیز نشان مي
ها با اسلللتفاده از نرم افزار . همچنین داده۲متغیرهلا عملدتا از توزیع به نسلللبت نرمالي برخوردارند  

SPSS  وLISREL های گردآوری شللده بر تجزیه و تحلیل شللدند. برای تجزیه و تحلیل داده
مار آگیری متغیرهای تحقیق از آمار توصلللیفي )میانگین، انحراف معیار( و از طبق سلللطوح انلدازه 

 استنباطي )مدل معادالت ساختاری( استفاده شده است.
 

 هایافته
ها در قالب توصللیف نمونه و متغیرها، ارزیابي تاثیرات چندگانه متغیرها )در قالب در این ب ش یافته

ی اثرات، مستقیم، غیر مستقیم و کل( ارائه شده است. جدول مدل معادالت سلاختاری و محاسلبه  
 صیفي متغیرها را ارائه کرده است: اطالعات تو 1شماره 
 

 

 

 
 

                                                           
1. Eastman, Goldsmith & Flynn 

 .است دسترسی قابل مقاله مسئول نویسنده با مکاتبه طریق از تمایل صورت در هابررسی این نتیجه. 9
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  های تحقیقهای توصیفی متغیر. آماره0جدول 

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل متغیر

 گرایيمادی

 موفقیت

1 ۱ 

۱۲/۲ 1۰/1 

 8۲/۰ ۱۱/۲ محوریت

 ۰۲/1 ۱5/۲ شادی

 ۲۲/۰ ۱۲/۲ شاخ  کل

 گرایيمصرف

 لذت ب ش

1 ۱ 

18/4 ۱8/۰ 

 ۰5/1 ۰۲/4 جایگاه اجتماعي

 ۲4/1 8۲/۲ متظاهرانه

 ۱۲/۰ ۰4/4 شاخ  کل

 ۱۱/۰ 4۲/4 ۱ 1 شاخ  کل فردگرایي

 ردپای اکولوژیک
 )برحسب هکتار(

 5۱/۰ 4۱/1 11/۲ ۲4/۰ آب

 58/۱ ۱4/8 8۰/۲5 ۱/۰ غذا

 ۲۱/۰ 4۰/1 41/۲ -۲۱/۰ انرژی

 1۲/۲ 8۱/۲ 5۰/8 -۲5/۰ حمل و نقل

 41/1 8۲/۰ ۲۰/5 -4۰/۰ مسکن

 8۱/۰ ۱۲/1 ۲۰/۲ -۲5/۰ لبا 

 ۲5/۰ 18/۰ ۲5/۲ -۲۰/1 کاال

 ۲4/8 ۲۰/18 ۲۰/5۱ ۲۱/۲ شاخ  کل

 
پاس گویان مرد، حدود  درصد از 8/51دهد که مي مالحظه نیمرخ جمعیتي پاسل گویان نشان 

سال  ۲۱/۲۲آنها درصلد متولد مناطق شلهری بوده و میانگین سللني    ۱/۲۱درصلد متاهل و   ۲/5۲
 برآورد شده است.

 گرایي و مصرف گرایيهای توصیفي مربوط به متغیرهای میزان ردپای اکولوژیک، مادیآماره 
( و ۱۲/۲گرایي )دهد که مقدار میانگین بدسلللت آمده برای متغیرهای مادی( نشلللان مي1)جدول 
مقدار از میانگین نشان دهنده  باشد. این( باالتر از مقدار وسط طیف مربوطه مي۰4/4گرایي )مصرف

ای اسللت و میانگین متغیر گرایي در بین شللهروندان ارومیهگرایي و مصللرفباال بودن میزان مادی
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بدسلت آمده است. بررسي مقادیر مربوط به   48/18برای پاسل گویان   1ردپای اکولوژیک به هکتار
ه در مصرف غذا و حمل و نقل دهد شهروندان ارومیی متغیر وابسلته نشلان مي  های سلازنده مولفه

دهنده ردپای های تشکیلدارای میانگین باالتر و ردپای اکولوژیک بزرگتری نسلبت به سلایر مولفه  
های چندمتغیره رد پای اکولوژیک با اسلتفاده از مدل معادالت ساختاری  اکولوژیک هسلتند. تحلیل 

(، در ب ش مدل 1شده )مدل  انجام شلده اسلت. بنابر اطالعات حاصلل از مدل نهایي برازش داده   
شود. های مربوط به آنها بررسي ميگیری مدل معادالت سلاختاری، روابط هر عامل با معرف اندازه

یا باالتر  4/۰ها های عموم شلاخ  ها، بارهای عاملي مربوط به گویهبر اسلا  نتیجه این بررسلي  
و در سطف قابل قبول در  ۱/۰ ها باالیعمومي شاخ  ۲)قابل قبول( بوده و همچنین پایایي مرکب

 های مورد اسلللتفاده درباشلللد، که عمال بار دیگر، تاییدی بر پایایي سلللنجهتحقیقات اجتماعي مي
 تحقیق حاضر است. 
دار ( معني2X(، تنها شلللاخ  کای دو )۲های متعدد برازندگي مدل )جدول از بین شلللاخ 

اغلب موارد در تحقیقات اجتماعي چنین  باشلد که البته با توجه به حسلاسیت باالی کای دو، در  مي
ساختاری در تحقیقات های آید و عموما مالک عمل اصللي در ارزیابي کفایت مدل حالتي پیش مي

های برازش جایگزین استفاده شود. معموال بدین منظور از شاخ اجتماعي و انساني محسوب نمي
باالی مدل نهایي برازش داده شللده ها حاکي از کفایت به نسللبت شللود که نتایج مربوط به آنمي

های پایین و باالی فاصله اطمینان و کرانه ۰44/۰مدل نهایي برابر با  RMSEAاسلت. شاخ   
قرار دارد که در سطف قابل قبولي برای مطالعات اجتماعي است  ۰5/۰و  ۰۲/۰درصدی آن بین  ۱۰

، GFIبرازش مدل نیز مانند شللود(. سللایر معیارهای  در نظر گرفته مي ۰۱/۰)که معموال کمتر از 
AGFI  وNFI  هستند، نشان  ۱۰/۰و جملگي باالی  ۱4/۰و  ۱4/۰، ۱۱/۰که به ترتیب برابر با
های جایگزین، برازش بهتری دارد و دهند که مدل نهایي هم نسبت به مدل مبنایي و هم مدلمي

 دهد. های تحقیق نشان ميهم مدل مذکور، سازگاری مناسبي با داده
ای، با توجه به تاثیرات مسلللتقیم متغیرها مدل نهایي ردپای اکولوژیک شلللهروندان ارومیهدر 
ک گرایي و فردگرایي بر ردپای اکولوژیتوان گفت تاثیرات مستقیم متغیرهای مصرف( مي۲)جدول 

گرایي بر میزان ردپلای اکولوژیک شلللهروندان مورد  دار نبوده ولي اثر مسلللتقیم ملادی اثری معني
 دار بوده است.اثری مثبت و معنيمطالعه، 

                                                           
 .هکتار به فرد هر اکولوژیک ردپای= 799 بر تقسیم اکولوژیک ردپای گانه 1 ابعاد در فرد هر نمره کل جمع. 7

2. Composite Reliability 
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 استاندارد ضرایب ردپای اکولوژیک با ساختاری معادالت نهایی مدل .0 مدل

 
( متغیرهای دارای تاثیرات غیرمسللتقیم در مدل نشللان  ۲بررسللي اثرات غیرمسللتقیم )جدول  

و مثبت به  معناداراش و اش بیشتر از اثر مستقیمدهد که به غیر از فردگرایي، که اثر غیرمستقیممي
لحاظ آماری بوده اسللت، سللایر متغیرها اثر غیرمسللتقیم قابل توجهي بر میزان ردپای اکولوژیک   

گرایي تاثیر مستقیم و فرد گرایي بیشترینمادی مورد بررسي، متغیرهای میان اند. درمصرف نداشته
 tر ي اثرات کل و مقداهمچنین، بررسلللکمترین تاثیر مسلللتقیم را بر میزان ردپای اکولوژیک دارد. 

گرایي و فردگرایي بر روی دهد که اثرات کل متغیرهای مادیمتغیرهای مورد بررسلللي نشلللان مي
 باشند.دار ميمعني ۰1/۰ردپای اکولوژیک در سطف 

 
 میزان ردپای اکولوژیک پاسخگویان بر ساختاری معادالت مدل متغیرهای اثرات .2 جدول

مستقلهای متغیر  
 نوع اثر

T مقدار   
نسبت واریانس 

 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم تبیین هده

 ۲۰/4 ۲۲/۰ ۲4/۰ -۰۲/۰ فردگرایی
 

۲۰/۰ 

 
 

 ۲۲/۱ 4۱/۰ ۰۲/۰ 4۲/۰ مادیگرایی

 ۲۲/۰ ۰4/۰ -- ۰4/۰ گراییمفرف
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اند در مدل سللاختاری برازش داده شللده، متغیرهای موجود در مدل نهایي در مجموع توانسللته 
ای را تبیین نمایند که با درصللد از واریانس ردپای اکولوژیک مصللرف شللهروندان ارومیه ۲۰حدود 

 تواند قدرت تبیینيتوجه به عوامل محتمل عدیده موثر بر این ردپا در سلللطوح و ابعاد م تلف، مي
 ای محسوب شود.قابل مالحظه

 

 گیریبحث و نتیجه
گیرهای ارزشللي و نگرشللي بر ردپای جهتپژوهش حاضللر با هدف بررسللي تاثیر ناشللي از برخي 
سو،  تحقیق، از یک ای پرداخته است. ایناکولوژیک )تا تاثیرات زیسلت محیطي( شهروندان ارومیه 

ای را برآورد کرده و از سوی دیگر، تاثیر فردگرایي شهروندان ارومیه میزان ردپای اکولوژیک مصرف
ر گرایي بگرایي و مصرفیلي شلامل؛ مادی را هم به شلکل مسلتیقم و هم از طریق متغیرهای تعد  

  ردپای اکولوژیک مصرف بررسي کرده است.
ای )در هفت بعد شلاخ  شامل؛ مصرف آب،  میانگین ردپای اکولوژیک مصلرف شلهروندان ارومیه  
هکتار برای هر نفر برآرود شلللده اسلللت.  ۲۰/18غذا، انرژی، حمل و نقل، مسلللکن، کاال و لبا ( حدود 

هکتار،  ۱4/8دهد که مصللرف غذا با میانگین های آن نشللان ميوژیک در زیر مقیا بررسللي ردپای اکول
ای توان منابع اسلتفاده شده بر گانه ردپای اکولوژیک دارا اسلت. مي بیشلترین سلهم را در میان ابعاد هفت  

های ماندهبندی شللده، دورریزی تهتولید محصللوالت کشللاورزی در کنار مصللرف غذاها بصللورت بسللته 
مانده غذا و اسللتفاده نکردن از غذاهای ارگانیک و محلي از عوامل ها، دور ری تن باقيت و میوهجاسلبزی 

 ای قلمداد کرد.اصلي باال بودن سهم غذا در ردپای اکولوژیک شهروندان ارومیه
هکتار برای هر نفر، ردپای  8۱/۲ای با کسب میانگین در بعد حمل و نقل نیز شهروندان ارومیه

اند. این یافته، براسا  اطالعات موجود که نسبتا بزرگي را از خود بر جای گذاشته محیطيزیسلت  
شلهر ارومیه را بعد از شهروندان تهراني در دومین جایگاه از نظر میزان استفاده از وسایل نقلیه بعد  

 (1۲۱1)حبیبي و همکاران، دهد، قابل فهم است مي از تعدیل نسلبت به اندازه جمعیت شهرها قرار 
ای از وسایل نقلیه ش صي بجای وسایل نقلیه عمومي، تر شهروندان ارومیهو اسلتفاده هرچه بیش 

 موجب باال بودن ردپای اکولوژیک ناشي از این دست تجارب در شهر ارومیه شده است. 
براسللا  نتایج، هرچند فردگرایي تاثیر مسللتقیم و معناداری بر ردپای اکولوژیک شللهروندان نشللان  

رفت، به عنوان یکي از سلن  بناهای ارزشلي و نگرشللي، اثر غیرمستقیم و   ا چنان که انتظار مينداده، ام
گرایي بر ردپای اکولوژیک داشلللته گرایي و مصلللرفکامال معناداری از طریق دو مولفه دیگر، یعني مادی

گرایانه بر های فرد(، مبني بر تاثیر ویژگي۲۰۰1کارتي و مایکن )مکای، با نظریات اسلللت. چنین یلافتله  
توان گفت افرادی که گرایشللات فردگرایانه خواني دارد. ميرفتارهای زیسللت محیطي )مانند بازیافت( هم

گرایي باالی ناشللي از چنین تمایالتي، اثرگذاری و یا گرایي باال و مادیداشللته باشللند، به دلیل مصللرف 
 ذارند.  گهمان ردپای بزرگ تر اکولوژیکي یا زیست محیطي از خود برجای مي
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اال گرایي، ضمن دریافت نمره میانگین به نسبت بدر کنار تاثیرات غیرمسلتقیم فردگرایي، مادی 
ای، تاثیر مسلتقیم و به نسلبت باالیي بر ردپای اکولوژیک از خود نشان   در میان شلهروندان ارومیه 

ا و هموفقیتگرایانه و اهمیت دادن به داده اسلت. بدیهي اسلت که باال بودن سطف گرایشات مادی  
تواند در پي داشللته باشد که در نمرات دسلتاوردهای مادی، تاثیرات نامناسلب زیسلت محیطي مي   

باالی ردپای اکولوژیک برای چنین افرادی در میان شهرندان منعکس شده است. چنان که از نتایج 
های ن موفقیتبرای نشان دادگیری ارزشلي فردگرایانه، احتماال  آید، افراد دارای جهتتحقیق برمي
یدا گرایي سوق پیابي از طریق مصلرف نمایشي، خواسته یا ناخواسته به سمت مادی فردی و هویت

گرایي از جمله تاثیرات شدید و معنادار در مطالعه حاضر بوده است. تاثیر فردگرایي بر مادیکنند. مي
(، مبني ۲۰14همکاران ) و گاربارینو( و ۲۰۰۲این یافته تحقیق حاضر با نظریات کالرک و مایکن )

گرا گرایي و متعلاقلب آن افزایش ردپای اکولوژیک در بین افراد مادی  بر تلاثیر فردگرایي بر ملادی  
 خواني دارد. هم

گرایي و متعاقب آن اهمیت دادن گیری ارزشي فردگرایانه و مادیواضلف اسلت که وجود جهت  
تواند مي اکولوژیک در میان شللهروندان به دسللتاوردهای مادی، از عوامل افزایش باال بودن ردپای

 قلمداد شود. 
های تحقیق حاضلر دانش و آگاهي کم افراد پیرامون پرسشنامه و موارد مطرح در  از محدودیت
بوده است. در این ارتباط  )شلامل ابعاد ردپای اکولوژیک( ی ردپای اکولوژیک مصلرف  پرسلشلنامه  
لي ها و توضیحات تکمیشنامه از سوی آزمودنيی تکمیل پرسگر با نظارت مسلتمر بر نحوه پژوهش

ی آماری تا حدود زیادی گران زبده از خود جامعهگویان و انت اب پرسللشپیرامون سللواالت پاسللخ
 برطرف گردید. 

. در تواند در نظر گرفته شودهای مطالعه حاضر، برخي پیشنهادات کاربردی ميبا توجه به یافته
گرایي )به رسللد عوامل ارزشللي و فرهنگي نظیر مادی به نظر ميمتن مورد مطالعه، شللهر ارومیه، 

ای گرایي( زمینه افزایش ردپشللکل مسللتقیم( و فردگرایي )به شللکل غیرمسللتقیم و از طریق مادی
اکولوژیک مصرف را فراهم آورده است. با توجه به جنس عوامل مورد بررسي، که عوامل ارزشي و 

گیرند، جنس پیشنهادات ممکن در سلي اجتماعي قرار مي فرهنگي بوده و در حوزه مسلائل روانشلنا  
زمینه کاسلتن از میزان ردپای اکولوژیک مصرف نیز الجرم جنس فرهنگي و ارزشي خواهد داشت.  
ایجاد تغییرات ارزشلي و نگرشلي فرهنگي، اجتماعي و روانشلناختي، بدون تردید ساخته و پرداخته    

بر سرعت این تحوالت در مقایسه با گذشته  اخیر،های دوره زماني کوتاهي نیسلت، هرچند در سال 
افزوده شده باشد. بنابراین، الزم است برای کاستن از میزان ردپای اکولوژیک مصرف، مداخالت از 

گرایي نوع آموزشلي و فرهنگي در سطوح م تلف برای کنترل و کاستن از سطف فردگرایي و مادی 
نگي جامعه چه از نوع رسمي و چه غیررسمي قرار در دستور کار نهادهای اجتماعي، آموزشي و فره

ین ها، به عنوان اولرسللد در این میان رفتار و نحوه تربیت فرزندان در متن خانوادهگیرد. به نظر مي
د، کننهای اجتماعي، اقتصلللادی و فرهنگي را نیز منتقل ميپذیری کودکان که ارزشعلامل جامعه 
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شللرطي که خود خانوارها در متن تحوالت اخیر زیاد دچار ای باشللد، البته به نقش بارز و برجسللته
گرایانه و فردگرایانه نشلده باشلندک که در این صلورت انتظار تربیت نسلي که خود    های مادیارزش

گرا باشد. به گرایانه و فردگرایانه باشد، احتماال نسلي بیشتر فردگرا و مادیهای مادیمبتال به ارزش
ه تر از همیشللپذیری در این زمینه بیشد نقش عوامل سللاختاری جامعهرسللهمین دلیل، به نظر مي
 مهم و حیاتي شده باشد.

های جمعي که به ویژه به شکل متمرکز در ایران مدیریت رسد، رسانهدر این راسلتا به نظر مي 
های آموزشللي و آگاهي توانند از طریق برنامهشللوند در صللورت کفایت محتوایي ميو راهبری مي
های گری در زمینه تاثیرات م رب ارزشمحیطي و همچنین روشنر زمینه مسائل زیست ب شي د

زیسلللت اقدامات عاجلي را در زمینه تنویر و تنبه افکار عمومي گرایانه بر محیط فردگرایانه و مادی
های اجتماعي مجازی امروزین نیز های و شبکههای متمرکز ملي، رسانهانجام دهند. در کنار رسانه

ا توجه به ضلریب نفوذ بسیار باالی آن در میان ایرانیان، پتانسیل بسیار باالیي را برای استفاده در  ب
محیطي( به مردم دارا است. تحقق این امر، نیازمند سبز )زیست های مسلیر آموزش و رساندن پیام 

ن محیطي با داد های زیسلللتاندازی کمپینتقویلت نهلادهای مردمي حامي محیط زیسلللت و راه  
 دارند. تصاویر شفاف از رفتارهایي است که تاثیرات م رب زیست محیطي در پي

های اجرایي حوزه مدیریت شلهری نظیر شلورای اسلالمي شهر و همچنین    چنین، دسلتگاه هم
زیسللت، از  دار محیطگیری رفتارهای دوسللتنفعان اصلللي شللکلشللهرداری ارومیه، به عنوان ذی

ترویجي در سلطف شهر در ارتباط با معرفي و مقایسه شرایط   طریق نصلب بیلبوردهای آموزشلي و  
توانند محیطي مناسللب ميشللهر مورد مطالعه )ارومیه( با سللایر شللهرهای دارای رفتارهای زیسللت 

ی تغییرات مثبت ارزشي و نگرشي مورد نیاز برای پیگیری رفتارهای دوستدار محیط زیست را زمینه
 فراهم آورد. 
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