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دهاد كاه تفااو  موجاود در متغيار تحصايا  و دانا         نتايج تحقيق نشاان ماي  قرار گرفتند. 

كناد   گويان  تفاو  معناداري در متغير رفتار مصرف سبز آنها ايجاد نااي  مصرف انرژي پاسخ

گوياان  تفااو    و نگارش مصارف انارژي پاساخ    اما تفاو  در متغير شهر مح  سكونت  سن 

كند. بر اسا  نتايج تحلي  رگرسيون  متغيرهاي معناداري  در رفتار مصرف سبز آنها ايجاد مي

  كند.درصد از تغييرا  رفتار مصرف سبز افراد را تبيين مي 8تحقيق 

رفتار مصرف سبز  دان  و نگرش مصرف انرژي  سبک زندگي   ها:کلیدواژه

 مازندران. پيااي   
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 مقدمه 
ياابي  روند رو به رشد مصرف منابع طبيعي و تخريب محيط زيست به منظاور دسات  

به رشد اقتصادي  باتا  چارخ  موواوتا  زيسات محيطاي باه ساات موواوتا          

اي كه امروزه  اين موواوتا  توجاه جهانياان را باه خاود      اجتااتي شده است. به گونه

ساازمان   2111. به تنوان مثال  بيانياة ساال   (Lee et al, 2013: 2)است  معطوف  كرده

  2  به نوع بشر هشدار داد كه آمادة تغييارا  آ  و هاوايي  1مل  با تنوان گزارش آينده

بااراين اسااا    .كابااود آ  و شاايوع بيااااري هاااي ناشااي از گاار  شاادن جهاااني باشااد

موووتا  زيست محيطي  تهديدا  جدي  پي  روي بقاا  ساياره زماين و انساان هاا      

  (.Lee  et al, 2013: 2)گذارند يم

هاي گستردة جهاني در زمينة حفاظت از محيط زيست به طور در واكن  به نگراني

تا  و حفاظت از منابع طبيعي به طور خاا  و باه تناوان ياک راه حا  اساساي جهات        

 8  باراي نخساتين باار واژة پاياداري    1791گويي به اين نگراني تااومي  در ساال   پاسخ

توساعه اي   پايداري(  1739) 1نت لنداكنفرانس بر(. بر اسا  1831درسنر  مطرح شد )

براي را هاي آينده توانايي نس اين كه بدون كند  برآورده ميكه نيازهاي حال را است 

ينادهاي  آايان امار باه تاوازني درازماد  باين فر      . زدبه خطر انادا  شانبرآوردن نيازهاي

  9  نشسات زماين در رياو   1772 ساال  در. دارداشااره   6و توليد پايدار اخاقاي  5مصرف

                                                           
1. The Future Report. 
2. Climate changes.  
3. Sustainability.  

4. Brundtland. 
5. Consumption Processes.  
6. Ethically Sustainable Production.  
7. Rio.  
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هااي مصارفي  الگوهااي    باين تااد    ةبه صور  ويژه به رابط  21از دستور كار خشي ب

ساال   2سااووزيو  مصارف پايادار   ه بود. هاچنين    اختصا  يافت1توليد و توسعه پايدار

دن اساتفاده از كاههاا و خادما  باه منظاور بارآور      را اسلو نروژ  مصرف پايادار   1771

اي و فراهم آوردن زندگي با كيفيت بهتر  با به حداق  رسااندن اساتفاده از   نيازهاي پايه

زنادگي و باه خطار     ةهاا در چرخا  منابع طبيعي  مواد شيايايي و انتشار وايعا  آهيناده 

 .Samarasinghe, 2009: 2)داند )مي هاي آيندهنيانداختن نيازهاي نس 

  اغلاب  1798شاديد قياات نفات در ساال      در سطح جهااني و تاا پاي  از افازاي     

برداشت تاومي بر اين بود كه منابع انرژي فراوان است و لذا نگراني خاصي نسابت باه   

زماان باا وقاوع    (. ولاي هام  816: 1835تروه آن وجود نداشت )مشايري و هاكااران    

بحران كه با باه رفتن قيات نفت خا  و انرژي هاراه باود  باه طاوركلي روناد مصارف      

منادتر تاا  ناودناد    ي تغيير كارد و كشاورهاي بادون نفات در مصارف آن نظاا       انرژ

مند به مصرف نفت  مسألة (. در نتيجه توجه نظا 2: 1837)هاشاي پرپنجي و هاكاران  

منابع طبيعي در جوامع امروز به شك  موووتي فراگير مطرح شد. با اهايت روزافازون  

ناار ابعااد فناي و تكنولاوژيكي  ابعااد      كنندگان  به تادريج در ك نق  و جايگاه مصرف

انساني و اجتاااتي نياز اهايات يافات و تحقيقاا  مختلاد درصادد شناساايي و ارا اة          

 راهكاري مؤثر بر مصرف سبز آغاز شد. 

 و اقتصاادي  مساا    حاشاية  در زيسات  هاچناان   محيط اهايت به توجه ايران در اما

موواوع    ايان  به نسبت جهاني هايگيريجهت وجود با حتي. قرار گرفته است سياسي

                                                           
1. Sustainable Development.  
2. Symposium on Sustainable Consumption.  
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 درك زيسات  تاد    محايط  طبيعاي  تخرياب   مناابع  مصارف  روزافازون  افزاي  شاهد

اهايات  باي  و فردي رفتارهاي از مسئوليت بعدي  سلب هاينس  براي آن حفظ اهايت

 .هستيم زيست محيط از حفاظت در خرد سطح هايكن  شاردن

وه بار واعد كاارايي    رشد شهرنشيني  رشد جاعيات و تغييار سابک زنادگي تاا     

جريان توليد  انتقال  توزيع  مصرف و تاد  وابساتگي هز  باه مناابع انارژي مطاائن و       

پاك  موجب افازاي  تقاوااي انارژي و مصارف ساريع مناابع انارژي گردياده اسات          

اي رقام خاورده اسات    به گونه ايراناين ووع در ارتباط با (. 831: 1871)وزار  نيرو  

تهاي    وري كاتار در آيناده و نهايتاا      مستلز  بهرهانرژيذخاير  كه برداشت امروز ما از

اگرچه ايران دوماين دارنادة ذخااير گااز      شدن منابع در مد  زماني كوتاه خواهد بود.

( اسات  اماا تاد     18: 1871طبيعي و سومين دارندة ذخاير نفت جهان )آقا ي تبريازي   

لاوژي ذخااير انارژي  نباود     هااي پاي  رو  تاد  تواناايي تكنو    بارداري از فرصات  بهره

(  226گااذاري كااافي در حااوزة اناارژي و مصاارف ناپاياادار در كشااور )هاااان: ساارمايه

روي جريان توليد و مصرف پايدار در كشور ما خواهد بود و اين ترين نگراني پي  مهم

فناي  اقتادار سياساي  اساتقال ملاي و حتاي شاكوفايي         ةاي نزديک توسعدر آيندهامر 

در نتيجااه  وااعد  . (1872خواهااد داد )صااالحي   ثير قاارار أحاات تاا فرهنگااي مااا را ت 

 تعاداد  باه  توجاه  گير است. از سويي هم باا هاي هااهنگ در ايران چشمگذاري سياست

 خاانگي  بارق  خانگي  مشاتركان  برقي لواز  روزافزون افزاي  و برق خانگي مشتركان

 اسا  است كاه  يندهند. بر امي اختصا  خود به را برق مصارف از توجهي قاب  سهم

سابزتر كاردن    البتاه  و ناپايادار  مصارف   از جلاوگيري  باراي  مناساب  كارهايراه اتخاذ

 .شودمي احسا  بي  از پي  نيز ما كشور مصرف در
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هاي فرهنگاي شاام  دانا   نگارش در     گيريتحقيق حاور درصدد شناخت جهت

رف سابز اسات. از   مورد مسألة انرژي و سطح تحصيا  افراد و تأثير آنها بر رفتار مصا 

اي باين  اين رو  تحقيق حاور  به دنبال پاسخ باه ايان ساؤاه  اسات: الاد( چاه رابطاه       

اي بين دانا   شناختي و رفتار مصرف سبز وجود دارد؟  ( چه رابطهمتغيرهاي جاعيت

اي باين نگارش   نسبت به مسألة انرژي و رفتار مصارف سابز وجاود دارد؟ ه(چاه رابطاه     

 رفتار مصرف سبز وجود دارد؟نسبت به مسألة انرژي و 

 ادبیات تحقیق

ميادي  تاركز اصلي در حوزة مصرف سابز  بار    91و  1761هاي در مطالعا  دهه

  تأكيد بار پيشابرد قاانوني رفتاار     31هاي سياسي بود. در حالي كه در دهة روي راه ح 

ابي   موووع اصلي تحقيقا   توساعة راهبردهااي بازاريا   71تر بود. در دهة سبز پررنگ

 ,Wellsكردناد ) هاي مدني داوطلبانه  مصرف سبز را حاايت ميبود كه توسط جنب 

1990: cited in Lee et al, 2013: 3.)  (  از پيشاگامان  1792) 2و كانينگاا   1اندرسان

بودناد كاه شاام  زناان ميانساال باا        8نهكننادة اجتاااتي مسائوه   تحقيق درباارة مصارف  

(. Wells, 1990: cited in Lee et al, 2013: 3شاد ) تحصايا  و درآماد بااه ماي    

(  معتقدند كه فقط مردان مستعد پرداخت بيشتر پول 1791) 6و فيلوا  5  هيلز1رزنشتاين

( هابسااتگي ميااان 1733) 9بااراي كنتاارل آلااودگي هااوا هسااتند و بااه زتاام بالاادرجان   

                                                           
1. Anderson.  
2. Conningham. 
3. Social responsible consumers.  
4. Reizenstein. 
5. Hills.  
6. Philpot. 
7. Balderjahn. 



 

 

 

 

  011 تحلیل اجتماعی رفتار مصرف سبز در بین شهروندان

 

تار از  محيطي و استفاده از كاههاي سبز  در بين مردان  قويهاي آگاهانة زيست نگرش

هااي ابتادايي   كننادگان آمريكاايي در ساال   زنان است. تحقيقا  ديگر بر روي مصرف

كنندگان سبز  زناان جاوان باا تحصايا  و وواعيت      دهند كه مصرفنشان مي 21قرن 

. برخاي  (Thogersen et al. 2006; Zelezny et al, 2000)اقتصادي نسبتا  بااه هساتند   

هااي  واساطة مشااركت فعاهناة خاود در فعاليات      كنند كه مردان باه مطالعا  فرض مي

هستند؛ اماا ايان در حاالي اسات كاه       1سياسي و اجتااتي  بيشتر دوستدار محيط زيست

 ,Gamba et al, 1994; Do valle et al)هابستگي معناداري باه دسات نياماده اسات     

2004). 

ي رفتاار  هاا شناختي مؤثر بر رفتاار  ريشاه  بسياري از محققان در كنار توام  جاعيت

هاا و تواما    هااي نظاري متفااو  مارتبط باا ارزش     كنندة سبز را باه چاارچو   مصرف

. بررسي ادبيا  موووع در زميناة  (Samarasinghe, 2009: 2دهند )مختلد نسبت مي

يابي باه كااه    رسد دستمصرف انرژي در خانوارها حاكي از آن است كه به نظر مي

تنها مصارف انارژي خاانوار     جهي است. نهمصرف انرژي خانوار مث  يک معااي چندو

گيرد  مبتني بر اصولي است كه به تنوان تشويق براي تغيير رفتاري مورد استفاده قرار مي

دارد. يكي از موواوتا   هاي فرهنگي افراد بستگي گيريبلكه كاه  آن نيز به  جهت

هايات  هااي مصارف انارژي وجاود دارد  ا     اصلي كه تقريبا  در غالاب نظرياا  و الگاو   

 هاي فرهنگي مصرف انرژي است.   جنبه

شناسايي نوع دانشي كاه رفتاار را باه شايوة     دهد كه  بررسي ادبيا  موووع نشان مي

تواناد  يابي باه سااختار آن  ماي   برد و دستكند و آن را به پي  مياثربخ  هدايت مي
                                                           
1. Environmentally-friendly.  
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ه         ( معتقاد اسات كا   1775) 1. گارا  (Frick et al, 2004: 2)بسيار حاا ز اهايات باشاد    

افراد هرچه بيشتر دربارة محيط زيست بدانند  رفتارهاي محافظتي بيشتري نسابت باه آن   

-دست(. هاچنين از آن جا كه 161: 1871دهند )صالحي و هاكاران  از خود نشان مي

  تنها در گارو دانا  افاراد باه آن     به تغييرا  رفتاري در ارتباط با موووتي خا  يابي

  ند ايجاد تغييار در نگارش افاراد نسابت باه هااان موواوع اسات        نيازم موووع نبوده و

 هااي افاراد  هاي محيط زيستي( و شناخت بيان  نگرش يابي به نگرش انسان )مثا دست

  .(1837زاده  )كريم محيط استزيست رفتارهاي  ةتحقيقا  در زمين ةهزمنيز  

دهاي و   ساازمان   هااي مشاابه   هاي مختلفي صور  پذيرفته است تا نگرشبندي  دسته

را باه اناواع    آن بندي از نگرش تاومي تنوان مثال  يک نوع تقسيم بندي شوند. بهگروه

 -خاطر منافع طبيعات( و خاود   )به 8گرا خاطر منافع انساني(  طبيعت )به 2گرا نگرش انسان

؛ به نق  از صاالحي   2111  گو ر )به خاطر منافع شخصي( تقسيم كرده است )برن  1گرا

باه  تاوان  را مي مصرف انرژيمحيطي معطوف به زيستنگرش حالت كلي   (. در1872

استفاده از آنها و ياا حتاي    ةمنابع طبيعي  ذخاير  نحونسبت به نگرش افراد   لحاظ نظري

هااي  گارش اي كاه ن باه گوناه   .تعرياد كارد  هااي بعادي   محافظت از آنهاا باراي نسا    

هاا و رفتارهااي حاامي    نگارش    در بسياري از موارد باه منزلاة  5دار محيط زيست دوست

 .گيرندمحيط زيست مورد توجه قرار مي

هاا و باورهاا و مشااركت در    محيطي  ارزشدهند كه دان  زيستمحققان نشان مي

                                                           
1. Grob. 
2. Homocentric.  
3. Ecocentric. 

4. Egocentric.  

5. Environmentally friendly attitudes.  
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را تشاكي   « هااي حاامي محايط زيسات    نگارش »محيطاي  مجاوتاة   هاي زيستفعاليت

اي اسات كاه   بانههاي حامي محيط زيست به معني رفتار داوطلدهند. بنابراين  نگرش مي

هاي فردي بر جهاان  اي به دنبال به حداق  رساندن تأثيرا  منفي كن به شك  آگاهانه

هااي حاامي محايط زيسات  مساتقيم و      اناد كاه نگارش   طبيعي اسات. محققاان دريافتاه   

 ,Kilbourne et al)دهناد كنندة سابز را تحات تاأثير قارار ماي     واسطه  رفتار مصرف بي

2008) . 

 بزپارادایم مصرف س

اشااره  كننادگان    به رفتارهاي اخاقي و اجتاااتي مصارف  1پارادايم مصرف پايدار

نه تنها ترجيحاا  قياات    هكنندهاي مصرفانتخا . (Samarasinghe, 2009: 3)دارد 

 است. هاي اجتااتي و اخاقي دهد  بلكه بازتابي از ارزشو كيفيت را بازتا  مي

جواماع   ةگياري تااد    جهات بيساتم ل قارن  شناسان بر اين باورند كه در خاا جامعه

  به سات پارادايم مصرف بوده است و 2داري صنعتي  چرخ  از پارادايم توليدسرمايه

 آيناد جاي تعجب ندارد كه امروزه  جواماع ثروتاناد  جواماع مصارفي باه حساا  ماي       

(Campbell, 1987; Featherston, 1991; Lury, 1996).     باراي بساياري از محايط

)ساتن   دهدفشار بر جهان طبيعي را افزاي  مي يان  چنين تغييرا  اجتااتي گرازيست

1872). 

  يعناي  8شناسان برجسته معتقدند كاه جهاان غار  از بياااري آنفلاونزا     برخي از بو 

                                                           
1. Sustainable Consumption Paradigm.   

2. Production Paradigm.  

3. Affluenza. 
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هاي  خواهند تا سبکدر رنج و تذا  است. آنها از افراد مي  1«مصرف افراطي»بيااري 

بتناي بار مصارف باي  از حاد انارژي و مناابع طبيعاي         شان را كه مگرايانهزندگي مادي

را برگزينناد تاا تاأثير     2است  تغيير دهند و به جاي آن  زندگي ساده و سادگي اختياري

زيست كاه  يافتاه و در نتيجاه  باتا  حفاظ طبيعات و ايجااد         مخر  انسان بر محيط

و مصارف  پايداري شود. داشتن زندگي ساده  مساتلز  حفاظ و بازيافات مناابع طبيعاي      

حاا  و   اند. اين كار ماانع از  صور  محلي تهيه شده ها و غذاهايي است كه به  فرآورده

گاردد؛   شاود كاه باتا  آلاودگي غيرواروري ماي       نق  كاهها در فواص  طاوهني ماي  

  باديهي اسات  هاچنين  چنين كاري به معنااي كاساتن از ساطوح مصارف انباوه اسات.       

هاا و  بلندمد  هاراه با هاكاري هاه جانباة دولات  اي اختيار زندگي ساده نياز به برنامه

معاول تجاري و سودجويي و مشااركت   هايفعاليت كاه افراد دارد. مسلم است كه 

هااي  بيشتر و هاكاري چندجانبه در جهت ترغيب مرد  به خوداتكايي و توليد فرآورده

 (. 71: 1872است )ساتن  غذايي در هر جايي ماكن 

هايي كه باه محايط زيسات آسايب     هخريد و مصرف كا ةناقداما  گسترده در زمي

توجاه باه   . شاود ناميده مي «مصرف سبز»تأثير دارد  ت سمحيط زيظ حف بررساند يا ناي

هااي  هاا و اساتراتژي  گاذاري هااي اخيار در كاانون سياسات    رفتار مصرف سبز  در سال

ناوين   هااي مصرف قرار گرفته است. در حقيقت  به واسطة ظهاور رويكردهاا و جناب    

هااي اخيار  چارخ  معنااداري در حاوزة مصارف  باه ساات         محيطاي در ساال  زيست

هاي مصرف سازگار با محيط زيست در سراسر جهان صور  گرفته اسات. رفتاار    شيوه

                                                           
1. Over consumption.  

2. Voluntary simplicity.  
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مصرف سبز  به رفتار بازيافت  خريد و استفاده از كاههاي سازگار با زماين اشااره دارد   

ند. استفاده از لوازمي كاه كاتارين ميازان    رساكه تخريب محيط زيست را به حداق  مي

كه دي اكسيد كربن كاي تولياد   1كنند  خريد خودروهاي هيبريديبرق را مصرف مي

هاا و  كنند  استفاده از نياروي خورشايد و بااد باراي تولياد الكتريساته و خرياد مياوه        مي

گراياي سابز در ارتبااط هساتند )گاروه زماين        سبزيجا  توليد محلي هاگي با مصرف

2111 .) 

باه طااور كلااي  مصاارف ساابز  تااش افااراد در جهاات محافظاات از خااود و محاايط   

كننادگان باه محايط    اطرافشان از طريق تصاياا  خريد بوده و نشاانگر توجاه مصارف   

زيست به تنوان نوتي مسئوليت اجتااتي و نه الازا  قاانوني از ساوي دولات و اجتاااع      

ا  نااوع محصااوه  مصاارفي  اساات. اياان بياان  جديااد منجاار بااه تغييراتااي در انتخاا  

به نقا  از    2111  2كنندگان شده است )سوپليكوتوليدكنندگان كاهها از سوي مصرف

 مربوط به مصارف سابز در ساطح خارد  توجاه باه      از جاله اقداما  (. 2: 1871حقيقي  

هااي موجاود در منازل مثا  يخچاال  فريازر  ماشاين        هكا . معاوه استانرژي خانگي 

با اساتفاده  تا موفق شدند  متخصصان فني. هستندازمند مصرف انرژي شويي و ... نيلبا 

اي طراحي كنند كه اين وسااي  از  را به گونه لواز  خانگييد اين دهاي جيژاز تكنولو

از سااير لاواز     ايان ناوع وسااي    براي تااايز بخشايدن باه     .ي كاتري استفاده كنندژانر

 ند.اچسبمي لواز را روي اين  برچسب سبزخانگي 

توان گفت كه دان  و نگرش افاراد نسابت باه    مطالعا  پيشين  مي نتايجبا توجه به 

                                                           
1  .  Hybrid. 

2. Suplico. 
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گاذارد.  گوياان تاأثير ماي   مصرف انرژي در كنار يكديگر بر رفتار مصارف سابز پاساخ   

هاچنين پارادايم مصرف سبز ابازار مناسابي باراي سانج  رفتاار مصارف سابز اسات.         

رسد كاه  اسي است: الد( به نظر ميبنابراين پژوه  حاور در پي آزمون سه فروية اس

كنند.  ( باه نظار   گويان تفاو  ايجاد مياي در رفتار مصرف سبز پاسخمتغيرهاي زمينه

گويان  در رفتار مصارف سابز آنهاا    رسد كه دان  مصرف انرژي متفاو  بين پاسخمي

رسد كه نگارش مصارف انارژي  متفااو  در باين      كند. ه( به نظر ميتفاو  ايجاد مي

 كند.گويان در رفتار مصرف سبز آنها تفاو  ايجاد ميپاسخ

 شناسی تحقیقروش

را نياز سااكنان   آمااري پاژوه  حاوار     ةجامعا . اسات  1يتحقيق حاور از نوع پياايشا 

  تعاداد  1871ي ساال  آماار ناماة  ساال بر اسا   دهند.شهري استان مازندران تشكي  مي

نفار   833ان از فرماول كاوكر  اساتفاده  حجام ناوناه باا    هستند.  8198718ساكنان شهري

شدند. بار ايان    انتخا  ناونه اي به تنوانخوشه گيريناونه استفاده از كه با برآورد شد

صاور  تصاادفي انتخاا      ها( چند محله باه اسا   در هر شهر از ميان محا  )خوشه

هااي آن   افاراد ناوناه باه شاك       شدند. هاچنين از هر محله متناساب باا تعاداد بلاوك    

اطاتاا  نياز    گاردآوري  از بين خانوارهاي هر محله انتخا  گرديدناد. ابازار   تصادفي

سؤاه  آن با استفاده از وريب آلفاي كرونباخ ارزيابي  2است. پايايي بوده نامهپرس 

گرديده كه مقدار محاسبه شده براي  هر كدا  از متغيرهاي مستق  و وابساته در جادول   

 بيان شده است.   1شااره 

                                                           
1. Survey. 

2. Reliability   
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 ونباخ برای متغیرهای تحقیقردار ضریب آلفای کمق :1جدول 

مقدار وريب آلفاي  تعداد گويه ها متغيرها

 كرونباخ

 75/1 3 رفتار مصرف سبز

 38/1 6 محيطينگرش زيست

 37/1 7 محيطيدان  زيست
 

هااي  دهد كه گوياه ميزان ورايب آلفاي كرونباخ براي هر يک از متغيرها نشان مي

دروني خوبي برخوردار  انسجا  نظور سنج  متغيرهاي تحقيق ازبه كار گرفته شده به م

مورد تأييد قارار گرفتاه اسات؛ چارا      2سؤاه  نيز از طريق اتتبار صوري 1هستند. اتتبار

 پژوه   دربارة انطبااق  مورد موووع حوزة نظران درصاحب و متخصصان نظر از كه

 افق كافي وجود داشته است.كه انتظار مي رفته بسنجند  تو هاييويژگي با نامهپرس 

 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 دانش نسبت به مصرف انرژی

منظور از دان  مصرف انرژي يعني ميزان اطاتا  فرد در مورد مساا   مارتبط باا    

  جهات  رفتاار مصرف انرژي و تواما  ماؤثر در گساترش آن و شاناخت از چگاونگي      

حقياق حاوار  باه منظاور سانج  ميازان       (. در ت1872بهبود اين مسا   است )صالحي  

گو بر اسا  گويه استفاده شده است كه پاسخ 7دان  افراد نسبت به مصرف انرژي  از 

 تواند به آنها پاسخ دهاد. باه  دان  خود دربارة موووتا  مربوط به مصرف انرژي  مي

                                                           
1. Validity. 

2. Face validity. 
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. 1اسات  شاده  داده اختصا  يک نارة صحيح هايپاسخ به و صفر نارة غلط هايپاسخ

 مصارف  دانا   فاقاد  و داده اشاتباه  گو  پاسخپاسخ فرد كه است معني به اين صفر ةنار

 دانا   داراي و داده صاحيح  گو  پاساخ پاسخ كه دهدمي نشان يک نارة و بوده انرژي

گوياه   7توان گفت كه با توجه به ايان كاه   در مجاوع مي. است انرژي مصرف مناسب

و  1سنجد  كاترين ميزان ناارة ايان متغيار    ميزان دان  فرد نسبت به مسألة انرژي را مي

گويان در حوزة مصرف انارژي توساط   است. هاچنين دان  پاسخ 7بيشترين ميزان آن 

مصرف  لواز  هاي كمهايي دربارة ساتا  اوه مصرف  مزيت استفاده از همپپرس 

 برقي پرمصرف و ... مورد سنج  قرار گرفته است.  

 نگرش نسبت به مصرف انرژی

اي از ارزياابي خوشاايند   ر از نگرش نسبت به مديريت مصرف انرژي مجاوتهمنظو

را وادار باه رفتااري    گاو پاسخو ناخوشايند كلي و تا  در مورد مصرف انرژي است كه 

از نظار   (. 1878كناد )صاالحي و اماامقلي      در جهت حفظ يا به هادر دادن انارژي ماي   

گياري شاده   ال اندازهؤس 6تفاده از تالياتي  مفهو  نگرش نسبت به مصرف انرژي با اس

طياد ليكار  بار روي     ةهاا نياز بار پايا    اه  به صور  گويه تنظايم و گوياه  ؤاست. س

 اند.بندي شدهاي و در سطح ترتيبي طبقهدرجه 5مقياسي 

 رفتار مصرف سبز با تأکید بر مصرف انرژی

محايط   از خاود و  محافظتاز نظر مفهومي  رفتار مصرف سبز تاش افراد در جهت 

                                                           
گيري شده باشند از وريب كودر  اندازه 1و  1هايي كه به شك   البته قاب  ذكر است كه براي ارزيابي هابستگي گويه - 1

نباخ شود كه به دلي  نزديكي باهي وريب مذكور با وريب آلفاي كرونباخ مربوطه  آلفاي كرو استفاده مي 21ريچاردسون 

 در اين مورد نيز گزارش شده است.
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كنندگان به حفاظت از اطرافشان به وسيلة تصاياا  خريد بوده و نشانگر توجه مصرف

اي در نظر گرفتاه  محيط زيست است. در تحقيق حاور  رفتار مصرف سبز  متغير وابسته

شده است كه متأثر از نگرش افاراد اسات. از آن جاا كاه يكاي از فاكتورهااي اساساي        

كننده به دارا بودن ياا نباودن   رقي و توجه مصرفگذاري وساي  بمصرف سبز  برچسب

گيري آن در بين ناونة آماري تحقيق برچسب و هاچنين نوع آن است  به منظور اندازه

گويان خواسته شد تا مشخص كنند آيا لواز  برقاي ماورد اساتفادة آنهاا     حاور  از پاسخ

  برچساب ميازان   نامه مطرح شاده اسات  شويي و نظاير آن كه در پرس مانند اتو  لبا 

 مصرف انرژي دارند يا نه؟

 ی تحقیقهایافته

شاود. بخا  اول شاام  توصايد     حاوار در دو بخا  ارا اه ماي     تحقياق هاي يافته

 گيري اختصا  دارد.   ها و نتيجهاي و اصلي و بخ  دو  به تحلي  دادهزمينههاي متغير

هر محاا  شااشااام  حاواار   تحقيااق شااناختيجاعياات اي و تااادتا متغيرهاااي زمينااه

گوياان را بار   توزياع فراواناي پاساخ     2شاارة جدول است.   تحصيا  و   سنسكونت

 دهد.نشان مي شهر مح  سكونتحسب 
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 گویان بر حسب شهر محل سکونت: توزیع فراوانی پاسخ2جدول شماره 

 درصد فراواني معتبر فراواني شهر

 3/13 98 چالو 

 2/16 68 تنكابن

 16 62 نوشهر

 9/18 58 رامسر

 9/6 26 آبادتبا 

 8/11 11 نور

 6/11 15 محاودآباد

 9/6 26 شهرسلاان

 111 833 جاع ك 
 

 گويانبيشترين فراواني پاسخ(  2آوري شده )جدول شااره بر اسا  اطاتا  جاع

ماورد    58 ررامسا  ماورد   62نوشاهر   ماورد   68مورد  تنكاابن   98به ترتيب  به چالو  

مااورد   26آباااد هاار كاادا  شااهر و تبااا ساالاان مااورد  11نااور مااورد   15محاودآباااد 

نامه پرس  گو پاسخ 52شهر آباد به انضاا  بخ  سلاان. در شهر تبا دارداختصا  

 را تكاي  ناودند.

گويان است.  اطاتاا   شناختي تحلي  حاور  متغير سن پاسخدومين متغير جاعيت

 شده است.آورده  8مربوط به متغير سن در جدول شاارة 
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 گویان بر حسب سنتوزیع فراوانی پاسخ :3ل جدو

 درصد فراواني فراواني سن

23-15 69 26/19 

12-27 157 11 

56-18 111 18/26 

91-59 16 11/1 

 6/11 15 بي پاسخ

 111 833 جاع
 

سااله    23تاا   15گروه  1گويان به سن پاسخدهد كه نشان مي 8نتايج جدول شاارة 

بيشترين افاراد  هاچنين ساله تقسيم شده است.  91تا  59ساله و  56تا  18ه  سال 12تا  27

سااله   59ساني   ةو كاترين افراد در رد  %11ساله يعني  12تا  27مورد مطالعه  بين سنين 

بر اسا  سن نشان داده نيز %(. بررسي ووعيت توزيع فراواني 1 )يعني تنها به باه هستند

 سال است. 83/83و گكه ميانگين سن افراد پاسخ

جادول  گويان اسات.  سطح تحصيا  پاسخ  اي پژوه  حاورمتغير زمينهسومين  

 دهد. را نشان مي سطح تحصيا گويان بر حسب   نتايج توزيع فراواني پاسخ1شاارة 
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 گویان بر حسب سطح تحصیالتتوزیع فراوانی پاسخ :4 جدول

 درصد معتبر فراواني سطح تحصيا 

 1/17 91 مزير ديول

 6/23 111 ديولم

 35/11 16 كارداني

 5/25 73 كارشناسي

 11/5 21 كارشناسي ارشد و باهتر

 51/7 83 بي پاسخ

 111 833 جاع ك 
 

هاااي توصاايفي  سااطح آمااار  ااةهااا و ارادهااي و خاصااه كااردن دادهبااراي سااامان 

كارشناساي و   ي گروه زير ديولم  ديولم  كاردان 5تحصيا  مشتركين مورد مطالعه  به 

گوياان را  توزياع فراواناي پاساخ     1شاارة باهتر از كارشناسي تقسيم شده است. جدول 

گوياان  درصاد از پاساخ   1/17 بر ايان اساا     دهد.بر حسب سطح تحصيا  نشان مي

 5/25درصد از آنها كاارداني    35/11درصد ديولم   6/23داراي تحصيا  زير ديولم  

سطح تحصايا  اكثار   هاچنين د باهتر از ليسانس هستند. درص 11/5درصد ليسانس و 

 .استدرصد( ديولم  6/23)يعني  گويانپاسخ

باه  سؤال  7با استفاده از دان  نسبت به مصرف انرژي لفه ؤشد  م اشارههاانطور كه 

  توزياع فراواناي   (6شااره )مورد سنج  قرار گرفته است. جدول اي صور  دو گزينه

 دهد. نشان مي 7تا  1مقيا  ةبراسا  ناررا  انرژيدان  مصرف 



 

 

 

 

  001 تحلیل اجتماعی رفتار مصرف سبز در بین شهروندان

 
 انرژیمصرف نسبت به وضعیت دانش  :5 جدول

 درصد فراواني تجاعي درصد فراواني فراواني انرژيدان  مصرف 

 1/21 1/21 93 خيلي كم

 2/98 1/58 216 كم

 2/72 13 91 متوسط

 77 9/9 81 زياد

 111 1 1 خيلي زياد

 - 111 833 جاع ك 

 

رصاد از  د 98در باي  از  كاه   دهاد نشان مي 5جدول شاارة  ت آمده ازنتايج به دس

تنهاا  و  اناد در حد كم و خيلي كام باوده   انرژيافراد مورد مطالعه داراي دان  مصرف 

يک درصد از آنها داراي دان  در حد زياد هساتند. ايان وواعيت بياانگر پاايين باودن       

انا  مصارف بارق در حاد     ميانگين دگويان است. دان  نسبت به مصرف انرژي پاسخ

 .است 11/1انحراف استاندارد داراي و  بودهاز يک  29/1يعني   كم

ساؤال ماورد    6با استفاده از نگرش نسبت به مصرف انرژي   متغيردر تحقيق حاور  

نگارش  ها را بر حساب    ووعيت پراكندگي پاسخزيرجدول  سنج  قرار گرفته است.

 دهد.ن مينشا  81تا  6محيطي براسا  مقيا  زيست
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 گویاننگرش معطوف به مصرف انرژی در میان پاسخوضعیت  :6 جدول

 

 درصد فراواني تجاعي درصد فراواني فراواني نگرش مصرف انرژي

 8/25 8/25 73 (26-81كاما موافق )

 38 9/59 221 (21-25موافق )

 5/73 5/15 61 (16-21بي نظر )

 111 5/1 6 (11-15مخالد )

 - 1 1 (6-11)كاما مخالد  

 - 111 833 جاع ك 
 

درصاد از افاراد ماورد مطالعاه در      61دهد كه نزديک به  نتايج جدول فوق نشان مي

. ايان در حاالي اسات كاه     اناد نظري موافاق داشاته  نگرش نسبت به مصرف انرژي مورد 

قابا    ةندارناد. نكتا  نگرش نسبت به مصرف انرژي  درصد از آنها نظري در مورد 5/15

نگارش  ماورد مطالعاه در ماورد     درصد از افاراد   5/1كه در مجاوع تنها است  توجه اين

دهد كه اند. ستون فراواني تجاعي نشان مينظري مخالد داشتهنسبت به مصرف انرژي 

-موافق باوده  موافق و كاما  متغير مورد مطالعهدرصد از افراد مورد مطالعه در مورد  38

نگارش نسابت باه     نشاان داده اسات كاه مياانگين    تحقيق حاور  ةاند. به طور كلي  نتيج

انحاراف  داراي ( بوده و 1زياد خيلي) 19/1مورد مطالعه   ن جاعيتدر بيمصرف انرژي 

                                                           
هاي اين تحقيق با استفاده از طيد ليكر  مورد سنج  قرار  هاي هر يک از مقيا  . هز  به ذكر است  از آن جا كه گويه1

)خيلي كم تا خيلي  5تا  1هاي آن است. بنابراين  دامنة اين طيد از  گرفت و نارة نهايي هر مقيا  حاص  ميانگين ك  گويه

گانه طيد ليكر  است.  هاي توصيفي )ميانگين و انحراف استاندارد( ماك  طبقا  پنج زياد( در نوسان است. لذا در آماره

 در ميانگين به معني زياد است. 1به طور مثال  تدد 
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 است.  63/1استاندارد 

 سبز مصرفرفتار 

-گذاري وساي  برقي و توجه مصرفمصرف سبز  برچسب اساسييكي از فاكتورهاي 

 كننده به نوع برچسب است.  

در حاين خرياد لاواز      -فرهنگ ايراني ا حداق  در بين توده مارد    از آن جا كه در

شود  در اين تحقيق  به اين امر بسنده شاد  برقي  توجه چنداني به نوع برچسب كاه ناي

گويان  تنها در مورد داشتن يا نداشتن برچسب دركاههاي برقي مصرفي خاود  كه پاسخ

 3مورد  توجه به برچسب هنگا  خرياد  كنندگان در اظهار نظر ناايند. در نتيجه  مصرف

شويي  وسااي  تصاويري و   كاهي برقي پرمصرف خانوار ايراني  يعني اتو  ماشين لبا 

گويان بر اسا  داشتن يا نداشتن برچسب اقا  ... مورد پرس  قرار گرفتند. نارة پاسخ

 كننده از آن  محاسبه شده است.  فعلي و نيز تد  اطاع مصرف

 برچسب انرژی -ج مصرف سبز:  نتای7جدول 
 

 درصد معتبر فراواني رفتارمصرف سبز

 8/11 192 برچسب دارد

 9/81 117 برچسب ندارد

 25 79 دانمناي

 111 833 جاع
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گويان در صور  دارا بودن برچسب انرژي وساي  برقي مصرفي خاود  ناارة   پاسخ

را باودن ياا نباودن    و در صور  تد  اطاع از دا 2  در صور  نداشتن برچسب نارة 8

كردند كه نتاايج آن در  را در مقاب  وسيلة برقي مورد نظر يادداشت مي 1برچسب نارة 

درصاد از   8/11دهاد كاه   شود. نتايج اين جدول نشاان ماي  مشاهده مي 9جدول شاارة 

گويان مدتي هستند كه وساي  برقي مورد مصارف آنهاا برچساب انارژي دارد و     پاسخ

اند كه چنين برچسابي در وسااي  برقاي ماورد اساتفادة      ار كردهدرصد از آنها اظه 9/81

اناد.  اطاتاي كارده  درصد هم در ارتباط با اين موواوع اباراز باي    25آنها وجود ندارد. 

گوياان در  است كه ميانگين ناارة پاساخ   21تا  3كنندگان هم  دامنة پاسخ براي شركت

تقريبا  در حد وسط دامناة   است كه 61/19گذاري وساي  برقي  رابطه با مووع برچسب

 طيد مربوطه قرار دارد.

 ای و رفتار مصرف سبزفرضیه اول: بررسی رابطه بین متغیرهای زمینه

اي شام  شهر محا   هاان طور كه در بخ  توصيد داده ها مطرح شد متغيرهاي زمينه

 مصارف متغيرها باا رفتاار    سكونت  سن و تحصيا  است كه به مقايسة تفاو  بين اين

پردازد. در پژوه  حاور  متغير شهر مح  ساكونت ماورد توجاه قارار گرفتاه      بز ميس

است. با توجه به نوع متغيرها آزمون مناسب براي سنج  تفاو  بين دو متغيار  آزماون   

است. جدول زير مقايسة تفاو  ميازان رفتاار مصارف سابز      1واريانس يک طرفه تحلي 

 دهد. مي گويان را بر حسب شهر مح  سكونت نشانپاسخ

                                                           
1. One Way ANOVA. 
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 گویان بر حسب شهر محل سکونت: مقایسه میزان رفتار مصرف سبز پاسخ8جدول 

 داريسطح معنا Fمقدار آزمون  ميانگين تعداد متغير مستق  متغير وابسته

 شهر رفتار مصرف سبز

 1/17 98 چالو 

21/11 111/1 

 9/13 68 تنكابن

 51/17 62 نوشهر

 51/15 58 رامسر

 98/19 26 تبا  آباد

 15/19 11 نور

 66/18 15 محاود آباد

 26/19 26 سلاان شهر
 

گويان بر ها در جدول فوق حاكي از تفاو  رفتار مصرف سبز پاسختفاو  ميانگين

دهد كه اين تفاو  به حسب شهر مح  سكونت است. سطح معناداري آزمون نشان مي

بر اين اسا   فروية مطرح شده مبني بر وجاود رابطاه باين    لحاظ آماري معنادار است. 

گيارد. هاچناين نتاايج    مح  سكونت و رفتار مصرف سبز مورد تأييد تجرباي قارار ماي   

سازد كه شهروندان نوشهر و چالو  و تنكابن  با كسب مياانگين  جدول فوق روشن مي

نحاوة رفتاار خاود     هاي استان مازندران توجاه بيشاتري باه   باهتر نسبت به ساير شهرستان

هاي رامسار و محاودآبااد نسابت باه     نسبت به محيط زيست دارند. اما ساكنان شهرستان
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تري دريافات كارده   در متغير رفتار مصرف سبز نارة پايين ساير شهرهاي مورد بررسي 

 اند كه نشان از توجه كاتر در اين مناطق نسبت به موووتا  زيست محيطي است.  

مورد نظر در اين پژوه  سان اسات. فرواية مطارح شاده در       ايدومين متغير زمينه

اين بخ  بر اسا  نتايج تحقيقا  پيشين به اين گونه است كه باين سان افاراد و رفتاار     

محيطي رابطة معنادار وجود دارد. جهت رابطه نيز باه ايان شاك  اسات     مسئوهنة زيست

شاود. جادول    تار ماي  نهكه با افزاي  سن افراد  رفتار آنها نسبت به محيط زيست مسئوه

 دهد. گويان را بر حسب سن آنها نشان ميزير مقايسة ميزان رفتار مصرف سبز پاسخ

 سن همبستگی پیرسون رفتار مصرف سبز و : ضریب 9جدول شماره 

 داريسطح معني وريب هابستگي پيرسون متغير مستق  متغير وابسته

 213/1 -169/1 سن رفتار مصرف سبز
 

 انرژيمصرف  ردهد كه بين سن و رفتا ويه در جدول فوق نشان ميآزمون فر ةنتيج

شي ايان  پژوه يةفروكند كه روشن ميمقدار آزمون پيرسون  نهايتا  ندارد. وجودارتباط 

هااي ماورد بررساي    انرژي در ناونهمصرف  رفتارمبني بر وجود رابطه بين سن و  تحقيق

  تغييري در نندگان انرژي خانگيكمصرفشود. يعني با افزاي  سن  رد مياين تحقيق  

 شود.ايجاد نايرفتارهاي مسئوهنة مصرف انرژي در آنها 

در اين پژوه  فرض بر اين است كه اي است. تحصيا  سومين متغير زمينهسطح 

جادول زيار   بين تحصيا  افراد و رفتار مصرف سابز آنهاا رابطاه وجاود داشاته باشاد.       

دهاد.   گويان را بر حسب تحصيا  آنها نشان ماي مقايسة ميزان رفتار مصرف سبز پاسخ

با توجه به اين كه سطح تحصيا  پاسخگويان به شك  رتبه اي )باا رتباه هااي متعادد(     
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اندازه گيري شده است  اين متغيار باه تناوان شابه فاصاله اي در نظار گرفتاه شاده و از         

 پيرسون براي بررسي رابطه استفاده شده است. rآزمون 

 رابطه بین تحصیالت و رفتار مصرف سبز :11شماره  جدول 

 داريسطح معني وريب هابستگي پيرسون متغير مستق  متغير وابسته

 161/1 195/1 تحصيا  رفتار مصرف سبز
 

تاوان گفات   از آن جا كه سطح معناداري متغير تحصيا  قابا  قباول نيسات  ماي     

ود ندارد و ايان باه معناي    اي بين دو متغير تحصيا  و رفتار مصرف سبز افراد وجرابطه

 گيرد.اين است كه فروية مذكور  مورد تأييد تجربي قرار ناي

 فرضیه دوم: بررسی رابطه بین دانش مصرف انرژی و رفتار مصرف سبز

(  اسكان و هاولزر  1797محيطي نظير بوردن و اسكتينو ) زيستصاحب نظران مطالعا  

 دان ( معتقدند كه بين 2116و جولي ) ( و نيز بايارد1777(  كايزر و هاكاران )1771)

رابطه وجود دارد. بر اين اساا   در ايان    محيطيزيست هاي مهمرفتاري و محيطزيست

تحقيق نيز بر اسا  مطالعا  پيشين  فرض بر اين بود كه بين دان  مصرف انرژي افراد 

يرساون  و رفتار مصرف سبز آنها رابطه وجود دارد. براي بررسي ايان رابطاه از آزماون پ   

 آمده است. 11استفاده شده كه نتايج آن در جدول شاارة 
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 رفتار مصرف سبزآزمون ضریب همبستگی پیرسون دانش مصرف انرژی و : 11شماره جدول 

 داريسطح معني مقدار آزمون پيرسون متغير مستق  متغير وابسته

 158/1 173/1 دان  مصرف انرژي رفتار مصرف سبز

 %75در سطح اطاينان معناداري             
 

 سابز مصارف  رفتاار  انارژي و   مصرفدهد كه بين دان   جدول فوق نشان مينتايج 

و فروية اين تحقيق مبني بر وجاود رابطاه باين ايان دو متغيار  ماورد        داردنرابطه وجود 

 گيرد. تأييد تجربي قرار ناي

 فرضیه سوم: بررسی رابطه بین نگرش معطوف به مصرف انرژی و رفتار مصرف

 سبز

(  2117(  آبراهاامز و اساتگ )  2111) صاالحي  نظيار محيطاي  زيسات محققان مطالعا  

در تحقيقا  خود به اين نتيجاه رسايدند   (  2115)واتسن ( و 2117ديويس و هاكاران )

محيط معنادار  رابطاه  زيستهاي محيط زيستي و ابراز تااي  به رفتارهاي كه بين نگرش

از آزمون هابستگي پيرساون اساتفاده شاده    ه فروين ايوجود دارد. براي آزمون تجربي 

 منعكس شده است. 12شاارة است كه نتايج حاص  از اجراي اين آزمون در جدول 

 و رفتار مصرف سبز محیطیزیست نگرشآزمون ضریب همبستگی پیرسون  :12شماره جدول 
 

 داريسطح معني مقدار آزمون پيرسون متغير مستق  متغير وابسته

 111/1 127/1* نگرش معطوف به مصرف انرژي ف سبزرفتار مصر

 %75معناداري در سطح اطاينان * 
 

رفتاار مصارف سابز    محيطي و زيست نگرشدهد كه بين  نتايج جدول فوق نشان مي

وجود دارد. مقدار آزمون پيرسون حاكي از اين است كه جهات رابطاه مثبات و     ارتباط
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محيطاي و رفتاار   نگارش زيسات  باين  اين اسا   فارض وجاود رابطاه     مستقيم است. بر

 شود.مصرف سبز تأييد مي

 تحلیل رگرسیون خطی رفتار مصرف سبز

 از ايمجاوتااه بااين موجااود خطااي رابطااة تااوانمااي 1چناادمتغيره رگرساايون كاااک بااا

براي آگااهي از چگاونگي رواباط     .كرد مطالعه را وابسته متغير يک با مستق  متغيرهاي

 آماارة  اساتفاده شاده اسات. مقادار     8آمااره تاولرانس   بين متغيرهاي مستق  از 2خطيهم

 از ق  از هم هستند. در اين جاستمشاهدا  م كه دهدمي نشان( 766/1)واتسون  دوربين

متغير مساتق  ايان تحقياق كاه      دو .است شده استفاده هاداده ورود براي 1زمانهم روش

مصارف انارژي   اند  متغير نگرش مصارف انارژي و دانا     وارد تحلي  رگرسيوني شده

دهد كه از مياان دو  هستند. نتايج به دست آمده از آزمون رگرسيون چندمتغيره نشان مي

متغير مستق  موجود در اين تحقيق  تنها متغير نگارش افاراد نسابت باه مصارف انارژي       

رابطة معناداري با متغير وابسته تحقيق دارد. متغير دان  افراد نسبت به مصرف انرژي باه  

رابطة معنادار با متغير وابسته از معادلة رگرسيوني حذف شده است. از ايان  دلي  نداشتن 

 رو  تنها متغير مستقلي كه با رفتار سبز  رابطاة معناادار دارد  يعناي نگارش معطاوف باه      

وارايب رگرسايوني   زيار    جادول  انرژي  وارد معادلة رگرسيوني شده اسات.   مصرف

 دهند.مي نشانبا  متغيرهاي تحقيق را رفتار مصرف سبز 

                                                           
1. Multiple Linear Regression. 

اده   در رگرسيون چند متغير هيچ يک از متغيرهاي مستق  نبايد هاي تنوان شده در رگرسيون خطي سفرض. تاوه بر پي 2

 باشند. رابطة خطي با ساير متغيرهاي مستق  داشته
3.Tolerance. 

4. Enter.  
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 : ضرایب رگرسیونی رفتار مصرف سبز با متغیرهای تحیق13جدول شماره 

خطاي  Bمقدار  متغير مستق 

 استاندارد

سطح  tمقدار  بتا

 معناداري

آماره دوربين 

 واتسن

 76/1 121/1 298/2 121/1 131/1 138/1 نگرش مصرف انرژي

 - 112/1 199/8 - 318/2 629/3 مقدار ثابت

119/1  Sig=      111/1 F=                 955/8R=                    181/1R
2
= 

 

دهاد  در ايان   هاانطور كه اطاتا  جدول فوق و نتايج مراح  مذكور  نشاان ماي  

تحقيق  متغير نگرش معطوف به مصرف انرژي  تنها متغير مساتقلي اسات كاه باا متغيار      

حاكي از آن است كه باا وجاود رابطاه     هاوابستة رفتار مصرف سبز ارتباط دارد. اما داده

شاود و متغيار مساتق  مقادار     بين اين دو متغير  هابستگي قوي بين اين دو مشاهده نااي 

R=181/1كند )بسيار ناچيزي از متغير وابسته را تبيين مي
تاوان باراي   . در نهايات ماي  1(2

 اين تحقيق معادلة رگرسيوني دو متغيره به شرح زير نوشت:

 = رفتار مصرف سبز 629/3+138/1مصرف انرژي( )نگرش معطوف به

كه به ازاي يک واحد تغيير در نگرش معطوف به مصارف   دهدمعادلة باه نشان مي 

 واحد تغيير مي كند.   138/1انرژي   رفتار مصرف سبز  

 

                                                           
شناختي مورد . از آن جا كه رفتار مصرف سبز كه متغير وابستة تحقيق حاور است  تاكنون در جامعة ايراني به لحاظ جامعه1

توان ميزان اندك تبيين اين ه است و از تجربيا  مطالعا  در ساير نقاط جهان الگوبرداري شده است  ميبررسي قرار نگرفت

بين قوي رفتار از طريق متغيرهاي مستق  را به اين موووع نسبت داد. اين تحقيق نقطة شروتي براي رسيدن به متغيرهاي پي 

 حيط زيست است. در بستر و جامعة ايراني در ارتباط با رفتارهاي حامي م
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 گیری بحث و نتیجه

محيطي  دانا   محيطي معتقدند بين رفتارهاي زيستنظران مطالعا  زيستصاحب

(. باه هااين   1871محيطي ارتباط وجاود دارد )صاالحي    يطي و نگرش زيستمحزيست

هاي اساسي در مطالعا  محيط زيست اين است كه بساياري از  فرضدلي  يكي از پي 

توان با افزاي  دان  تاومي در مورد محيط زيسات بار   محيطي را ميمشكا  زيست

ن دان  افراد نسبت باه مصارف   طرف ناود. در اين تحقيق  سعي بر اين بود تا رابطه ميا

انرژي  و نگرش افاراد نسابت باه موواوع مصارف انارژي را باا رفتاار مصارف انارژي           

)مصرف سبز(  آنها سنجيد. متغيرهاي مستق  اين تحقياق  تحصايا   دانا  مصارف     

 انرژي و نگرش مصرف انرژي هستند.

شناساي  عاه اي مهم در حاوزة مطالعاا  جام  متغير تحصيا  يكي از متغيرهاي زمينه

محيط زيست است و تاكنون در كارهاي محققان بساياري از جالاه دانلاپ و وان هيار     

(          2112) 2و رانااادمو 1(  اورسااان1778(  هاااال )1771(  اساااكا  و ويلتاااز ) 1731)

( مورد توجه بوده است. نتايج تحقياق حاوار نشاان    1837زاده )(  كريم2116صالحي )

گويان ناونة حاوار نادارد.   ي در رفتار مصرف سبز پاسخداد كه متغير تحصيا   تأثير

(  و 1737) 1و روبرتسااون 8اياان نتيجااه  نتااايج كااار محققااان پيشااين از جالااه سااامدهال

 كند.  ( را تأييد مي1871( و صالحي )1837زاده ) كريم

متغير مستق  ديگري كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفت  دان  افراد نسبت 

                                                           
1. Iversen. 
2. Rundmo. 
3. Samdhal. 
4. Robertson.  
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محيطاي بار   ي است. تاكنون تحقيقا  بسياري دربارة تأثير دان  زيسات به مصرف انرژ

محيطي افراد انجا  شده است. از ميان محققااني كاه در تحقيقاا  خاود از     رفتار زيست

و  2(  چيوناگ 1775) 1تاوان باه هرسان   اند  ميمحيطي استفاده كردهمتغير دان  زيست

( 1871(  صاالحي ) 2116) 9و جولي 6(  بايارد177) 5و اسكتينو 1بوردن(  1779) 8ونگ

( اشاره كرد. نتايج آزمون پيرسون براي اين متغير نشان داد كه متغير 1837زاده )و كريم

دان  فرد نسبت به مصرف انرژي  رابطة معناداري با رفتاار مصارف انارژي او نادارد و     

زاده ريم( وكا 2117) 11(  كيتز مولر1778) 7و كوستا 3اين نتيجه مشابه نتايج كاركوتاك

 ( است. 1837)

سومين متغير مستق  تحقيق حاور  نگارش افاراد نسابت باه مصارف انارژي اسات.        

و  11(  شاولتز 1793) دانلپ و هاكاراندهند كه محققاني مانند تحقيقا  پيشين نشان مي

و هاكاران  15(  كايزر2115و هاكاران ) 11بوداك ( 2115) 18واتسن ( 1777) 12زلزني

(  در تحقيقااا  خااود رابطااة بااين متغياار 1871زاده )و كااريم (2111(  صااالحي )1777)

اند. نتايج آزماون پيرساون   محيطي را مورد توجه قرار دادهمحيطي با رفتار زيستزيست

                                                           
1. Larsen.  

2. Cheiong. 
3. Wong.  
4. Borden.  
5. Schetino. 
6. Bayard.  
7. Jolly.  
8. Kottak. 
9. Costa. 
10. Kitzmuller. 

11. Schultz. 

12. Zelezny. 
13. Watson. 

14. Budak. 
15. Kaiser.  
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(127/1=r  111/1و=Sig   نشان داد كه رابطاة مثبات )( براي اين متغير )در تحقيق حاور

(  1793) دانلپ و هاكااران كارهاي و معناداري بين آنها وجود دارد. اين نتيجه با نتايج 

 تناساب   (1871زاده )و كريم( 2111) صالحي  (2115) (  واتسن1773) شولتز و زلزني

 دارد.

شاود كاه چارا باين     با توجه به نتايج به دسات آماده ايان ساؤال اساساي مطارح ماي       

اي وجود نداشات؟ باه تباار  ديگار  در     تحصيا  و دان  با رفتار مصرف سبز رابطه

اي مثبات و  رود بين تحصيا  و دان  با رفتار مصارف سابز رابطاه   كه انتظار ميحالي 

مستقيم وجود داشته باشد  چرا يافته هاي تحقيق حاور با اين انتظار منافا  دارد؟ باراي  

گويي به اين سؤال بايد توجه داشت كه اين انتظاار بار ياک پاي  فارض اساساي       پاسخ

كناايم در اماار تحصااي   معاااوه  فاارض مااياسااتوار اساات و آن انتظااار اياان اساات كااه  

هايي نهفته است كه فرد با افزاي  تحصيا   به افزاي  آن دان  نايا  آماده    آموزش

 تري از خود نشان خواهد داد.و در نتيجه  رفتار مسئوهنه

براي تبيين تد  وجود رابطة معنادار بين تحصيا  و رفتار مصرف سبز افراد حاور 

 شايد بتوان باه تاد  توجاه كاافي نسابت باه موواوتا  زيسات         در ناونة مورد بررسي

آماوزان  توان ادتا كرد كه دانا  محيطي در نظا  آموزش رساي كشور اشاره كرد. مي

هاي چنداني در ارتباط با محيط زيست  اهايت ايراني در دوران تحصي  خود  آموزش

عادي  ساودمندي   هاي بو ارزش ذاتي آن  چگونگي حفاظت از آن و انتقال آن به نس 

كنند. ايان امار باه ايان معناا      آن براي بشر و مشكا  ناشي از تخريب آن  دريافت ناي

هااي  است كه فرد  در دوران ابتدايي اجتااتي شدن خاود در طاول زنادگي  آماوزش    

دهي سبک زندگي بر مبناي اهايت محايط زيسات دريافات    چنداني در ارتباط با شك 
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هااي مارتبط   ان تحصي  در دانشگاه نيز  جداي از رشتهكند. از سوي ديگر  در دورناي

با محيط زيست  تاكنون  واحدهاي درسي تاومي در اتباط با محيط زيسات  مساا   و   

موووتا  مربوط به آن براي دانشجويان در نظر گرفته نشده است. بنابراين نبايد انتظار 

ت باه محايط زيسات    داشت كه ميزان تحصيا  افراد  تأثير خاصي در نگرش آنها نسب

 داشته باشد.   

دلي  احتاالي فقدان رابطه بين دان  افراد نسبت به موووع انرژي و رفتاار مصارف   

تواند تخصصي بودن نوع دانا  باشاد. دانا  مرباوط باه مساألة انارژي نسابتا          سبز  مي

شاود و آگااهي افاراد نسابت باه آن در      موووتي تخصصي در بين شهروندان تلقي مي

  رفتار آنهاا را تحات تاأثير    اندكقرار دارد و اين تد  آگاهي يا آگاهي  سطوح پاييني

دهد. دلي  احتاالي ديگر براي تبيين ايان امار  تاد  درك مناساب از اهايات      قرار ناي

رساني مناسب رفتارهاي فردي در جامعة مورد بررسي است. شايد در صورتي كه اطاع

حيط زيست صاور  گيارد  هااين ميازان     دربارة اهايت رفتارهاي فردي در ارتباط با م

اندك دان  فردي بتواند رفتار افراد را تحت تأثير قرار دهاد. ايان احتااال وجاود دارد     

اي برسند كه تصاياا  و تالكردهااي آنهاا هرچناد    كه اگر افراد به چنان خودآگاهي

تواند نق  بساياري در حفاظات از محايط زيسات داشاته باشاد  باا دقات و         اندك  مي

 كنند.  بيشتري تا  مي وسوا 

تنها متغير مستقلي كه در اين تحقياق از رابطاة معناادار باا متغيار وابساته نشاان دارد          

دهد كاه مياانگين ناارة    متغير نگرش افراد نسبت به موووع انرژي است. نتايج نشان مي

( و اين حااكي از آن اسات كاه    M=19/1گويان باه است )نگرش مصرف انرژي پاسخ

محيطي است. اما ارتبااط  دربارة مصرف انرژي  متناسب با معيارهاي زيستنگرش آنها 
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نگاارش بااا رفتااار مصاارف ساابز بااا وجااود معنااادار بااودن رابطااه  چناادان قااوي نيساات   

(127/1=r.) تواناد رفتاار وي را باه شاك  تااده متاأثر       اين امر كه چرا نگرش فرد ناي

رش و رفتاار نهاايي فارد اتفااق     تواند ناشي از توام  مؤثري باشد كه مابين نگا كند  مي

افتد؛ اما در هر حالت  در تحقياق حاوار  نگارش بخشاي از رفتاار مصارف سابز را        مي

كند. در تشريح اين امر  احتااه  ارجاع به تعلياا  سنتي افراد و هرچند اندك تبيين مي

ن تاد   ها در ارتباط با روند رو به اتاا  منابع طبيعي  كاه نتيجاة آ  نق  تبليغا  و رسانه

هاي مكارر آ   بندي آن در طول روز و قطعيدسترسي خانوارها به منابع انرژي و جيره

 هاي پرمصرف است  مفيد خواهد بود. و برق در زمان

اند كه به واسطة مصارف روز  هاي هاگاني آموختهافراد  از طريق ارتباطا  و رسانه

يدناپاذير باودن بساياري از    اناد و تجد افزون  محيط زيست و منابع آن با تحديد مواجاه 

كنيم  اين زنگ خطر را براي ما بلندتر باه  كه ما در كشور از آنها استفاده ميهاييانرژي

آموزند كه حتي به دلي  نفع شخصي  بهتر اسات  صدا درآورده است. در نتيجه افراد مي

يان  تا بخشي از  مصرف انرژي خود را كاه  دهند و قدر مناابع طبيعاي را بدانناد. باه ا    

دهند تا كم مصرف كنند كه هايشه مصرف كنند  نه ايان كاه   معني كه  آنها ترجيح مي

هاي مكارر آ  و بارق باشاند. البتاه ايان نگارش  قابا         رويه  شاهد قطعيبا مصرف بي

دهاد كاه ايرانياان از    هاي مورد بررساي نيسات و آمارهاا نشاان ماي     تعايم به تاا  ناونه

 كنند.    ر مصرف ميميانگين جهاني مصرف انرژي  بيشت

توان گفت  از آن جا كه محايط زيسات جهااني اسات و اهايات آن در      در انتها مي

رسد هر چه بيشتر بتوانيم به واسطة آموزش زندگي توأ  با سامت بشر است  به نظر مي

و دسترسي بهتر امكانا  زندگي  نخست  سبک زندگي افراد را از ناوع مصارف باي     
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ت مصرف متعادل سوق دهايم و افاراد را تشاويق كنايم كاه      از حد و غيروروري به سا

هاي خود را باا محايط زيسات ساازگار كنناد و      حتي در اين مصرف متعادل هم انتخا 

هاا  هاي انقا  صنعتي و قارن محوري را كه در سالدو  اين كه اگر بتوانيم تفكر انسان

بتاه در حاال حاوار در    فرما باوده اسات )ال  بعد از آن بر رابطه بين طبيعت و انسان حكم

محاوري  هاايي از قاو  گارفتن ايان تفكار وجاود دارد(  باا تفكار طبيعات         ايران نشاانه 

 جايگزين كنيم  شايد بتوان سرتت تخريب طبيعت زمين را كاه  داد. 
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 منابع 

هتای راهبتردی انترژی و نقتش قتوانین      بررسی سیاستت  ( 1871آقايي تبريزي  محاد ) -

  تهاران: مؤسساه   اوی پیشنهاد، سند راهبرد انرژی کشتور مرتبط در آینده انرژی کشور ح

 الاللي انرژي.مطالعا  بين

بررسي جايگااه بازارياابي سابز در رفتاار خرياد      »  (1871) حقيقي  محاد و خلي   مريم -

  پاييز و زمستان 2شااره  دوره نهم   مدیریت فرهنگ سازمانینشريه  «.مصرف كنندگان

 .112 -38 : صص1871

ترجاه صاادق صاالحي      تسدرآمدی بر جامعه شناسی محیط زی(  1872) ساتن  فيليپ -

 .سات تهران:

ترجاه دانشور كاخكي  دهقانيان و ديان قزلاي    ، مبانی پایداری(  1831درسنر  سياون) -

 دانشگاه فردوسي مشهد.

نقش عوامل نوین فرهنگتی در اصتالا الگتوی مصترف     بررسی  ( 1872صالحي  صادق ) -

 ت توزيع نيروي برق استان مازندران.  طرح پژوهشي شركبرق

تحلي  رابطه بين ارزش هاي زيست محيطاي  »(  1878زاده  سارا)صالحي  صادق وكريم -

 در دست چاپ. ،مطالعات فرهنگی و ارتباطاتنامه فص . «و نگرش نوين زيست محيطي

محيطااي و بررسااي رابطااه داناا  زيساات »(  1871اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ) -

-157  صاص  9  ساال مطالعات فرهنگی و ارتباطاتنامة فص  «.رفتارهاي زيست محيطي

195. 

طرا تحقیقتاتی بتا عنتوان بررستی نقتش      (  1872صالحي  صادق و خوشفر  غامروا)  -
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  كارفرما: شركت توزيع نيروي بارق  فرهنگی در مدیریت مصرف برق -عوامل اجتماعی

 غر  مازندران.

محیطتی   بررسی عوامل اجتماعی متورر بتر رفتارهتای زیستت    (  1837زاده  سارا )كريم -

  اساتاد راهنااا: صاادق صاالحي      شناسینامه کارشناسی ارشد جامعهمصرف انرژی(، پایان

 دانشكده تلو  اجتااتي دانشگاه پيا  نور تهران.
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