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به خريد و  كرده تحصيلن بررسي آگاهي و درك زنان جوا

  مصرف پايدار پوشاك
  *))س(هنر دانشگاه الزهرا ةدانشكد: موردي ةمطالع(

  ، رضا افهمي، ابوالقاسم دادور2پور فريده طالب، *1روشنك داوري

  چكيده
توجه به حجم عظيم توليدات اين صنعت و مشـكالت ناشـي از آن و نقـش فعـال      خريد و مصرف پايدار پوشاك، با

هدف، . پايدار استة خصوص كشور ايران با جمعيت جوان، در مسير توسع بهدنيا،  مهم لئمسا اين حوزه، از زنان در
آن بر خريـد و مصـرف پوشـاك     تأثيرمتخصص از پايداري و كردة  تحصيلبررسي ميزان آگاهي و درك زنان جوان 

يان دختر سال آخر مقاطع كارشناسي دانشجو ةاي از جامع نامه پرسشهاي  پژوهش، توصيفي پيمايشي با داده. است
و حجم ) نفر100( )س(طراحي پارچه، طراحي لباس و طراحي صنعتي دانشگاه الزهرا ةو كارشناسي ارشد سه رشت

افـزار آمـاري بـراي     ، طراحي و نـرم 735/0تايي ليكرت و آلفاي كرونباخ  ها با طيف پنج پرسش. نفر است 80 ةنمون
با وجود تمايل زياد براي خريد و مصرف پايدار پوشاك، آگاهي كـافي و جـامعي    ،اه طبق يافته. تحليل استفاده شد

هـا و   ديـدگاه . محيطي است معمول زيست مسائلپايداري، درراستاي  ةمقول اطالعات در. در اين زمينه وجود ندارد
تـر و   ي كامـل بخشـ  شود كه نشان از نيـاز بـه آگـاهي    وضوح ديده مي عملكرد مخالف پايداري در خريد و مصرف به

 منزلـة  كننـدگان از خريـد و مصـرف پايـدار پوشـاك بـه       افزايش آگاهي و درك اين گـروه از مصـرف  . تر دارد دقيق
 ةمنطبـق بـر اصـول توسـع     راهبردهاي توليد، خريد و مصرف تواند موجب بهبود متخصصان آينده اين صنعت، مي

  .شود پايدار در آينده

  كليدواژگان
   .مصرف پايدار، ي، پوشاك، زنانكننده، پايدار آگاهي مصرف
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  مقدمه
 1پايـداري  ة، مقولزيست  محيطو مصرف انبوه دوران صنعتي بر  شدن نتايج مخرب توليد با آشكار

وابستگي متقابل انسـان و طبيعـت؛ پيونـد    « يعني ،2پايدار ةدر قالب توسع 1972مطرح شد و از 
سازمان ملل مـورد   از سوي ،»ركانداز جهاني و اصول مشت ؛ و چشمزيست  محيطتوسعه و حفظ 

هاي مختلف، با سه بعد اصـلي   ؛ كه امروزه پس از تغييرات و تكميل جنبه]29[ توجه قرار گرفت
رغم رويكرد توليـد و   بهصنعت مد پوشاك . شود محيطي شناخته مي اقتصادي، اجتماعي و زيست

 ةواسـط  پايـدار، بـه   ةعوجود مغايرت ذاتي با توسـ  مصرف بيشتر با هدف كسب حداكثر سود و با
طبـق  . است  گويي در اين زمينه وادار شده هاي فعاالن اين حوزه، به پاسخ آگاهي و تالش ةتوسع

، تمام مراحل صنعت پوشاك، از مواد خام تا توليد، مصرف و بازيافت نيازمند توسعة پايداراصول 
آگاهي اجتماعي صـحيح  اما فقدان . اصالح به منظور كاهش انرژي، آلودگي و تخريب منابع است

دانـش پيرامـون    فقدانو ها  آن مصرف، تغيير ديدگاه ارزشي ةطراحان و مشتريان، در تغيير شيو
صحيح جامعـه از  ناتحقق اين امر است كه در صورت درك  ةترين مانع در زمين رفتار پايدار، مهم

توسعة زيرا رويكرد  ،نيز ممكن نخواهد بود توسعة پايدارهاي  اين مقوله، امكان تحقق ديگر جنبه
محـور دارد   از جمله خريد و مصرف پايدار، عملكردي مشـاركت  ،هاي مطرح در آن و آرمان پايدار

حضور زنان و مشاركت آنان در  ةلئاز سوي ديگر، مس. مردان جوامع نيست دولت ةعهدرب فقطكه 
پايـداري بـه   اقتصادي و اجتماعي در فرايند توسعه نيز عامل مهمـي در حـل معضـالت نا    مسائل

  ].8[ شود توجهي به آنان باعث ايجاد اختالل در اين روند مي آيد كه بي شمار مي
 ةكننـد  حاضر بر آن است با بررسي ميزان آگاهي و درك دانشجويان زن جوان مصـرف  ةمقال

افـزايش   تـأثير د كه كنمشخص  ،آن بر خريد و مصرف پوشاك تأثيرپايداري و  ةپوشاك در زمين
و داراي  كـرده  تحصـيل ايـن گـروه از جوانـان     توسعة پايـدار يطي و ديگر اصول مح آگاهي زيست

هـدف از بررسـي،   . چه ميزان بوده استها  آن خريد و مصرفة پوشاك، بر شيو ةتخصص در حوز
توليـد   ةكننده و آگاهي آنان از وضعيت موجود بر زنجير دادن اهميت دانش پايداريِ مصرف نشان

هـا در ايـن زمينـه اسـت، كـه در كنـار سـاير         و رفـع كاسـتي   ارتوسـعة پايـد  و مصرف و تقويت 
  .كشور مفيد واقع شود توسعة پايدارتواند در  هاي مرتبط در اين زمينه مي پژوهش

  پژوهش ةپيشين
كـه  ) 1جـدول  (انجام شده است   يافته هاي متعددي در كشورهاي توسعه در اين زمينه، پژوهش

ماننـد   ،كشورهاي در حال توسعه ةكشورهاست، اما دربارآن  ةپيشرفت ةشرايط جامع ةگيرند بر در

                                                        
1. sustainability 
2. sustainable Development 
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، توجه كمتـري  ]16[ دهند پوشاك جهان را تشكيل مي ةكنند كه نيمي از جمعيت مصرف ،ايران
هاي ايراني متـأخر نيـز بـر مقـوالت بازاريـابي و الگوهـاي آن، تحليـل         بيشتر پژوهش. شده است

اند و پوشاك، اصالح الگـوي   تمركز داشته ارتوسعة پايدمحيطي  زيست ةاقتصادي و تأكيد بر جنب
ـ   كردههاي ديگر مطالعه  زدگي را جداگانه يا در حوزه مصرف پايدار و مصرف توسـعة   ةانـد و مقول

يكي از رويكردهاي مطرح در شـرايط  منزلة  در پوشاك و خريد و مصرف پايدار در آن را به پايدار
از . انـد  زه مؤثر است، بررسي و مطالعه نكـرده در اين حو توسعة پايدارگرايي جهاني كه بر  مصرف

بـا عنـوان    )1394(ي شـاه  كملـ  و يرودپشت يعيشف ةتوان به مقال شده مي مطالعات داخليِ انجام
 ة، اشـاره كـرد كـه شـيو    »)زنان شهر تهران: مورد( شناسي خريد زنان در صنعت پوشاك سبك«

اند و  دهكربندي  كننده سبك ار مصرفخريد پوشاك زنان تهران را براساس الگوهاي بازاريابي رفت
 در خريد و مصرف پوشاك زنان تهرانـي، كيفيـت اسـت    ةگيرند كه الگوي اصلي و اولي نتيجه مي

عوامل مؤثر بر گرايش بـه رفتـار   «بخش مصرف پايدار را در خود دارد،  فقطديگر كه  ةمقال. ]5[
 زاده، غالمرضايي و شيري مهديپورجمشيدي، ة نوشت» آباد مورد مطالعه شهر خرم: مصرف پايدار

آبـاد تبيـين    است كه الگوهاي مصرف پايدار را در مصرف منـابع غـذايي در شـهر خـرم    ) 1395(
را بر رفتار مصـرف   تأثيرمحيطي و سالمت بيشترين  اند كه نگرش زيست اند و نتيجه گرفته دهكر

ـ ]. 3[ شـود  پذيري اجتماعي باعث رفتار مصرفي پايدار مي ليتئوپايدار دارند و مس رعنـايي  ة مقال
محيطــي  پـذيري زيسـت   مسـئوليت  تـأثير « بـا عنــوان ) 1392( يـاري بوزنجـاني   كردشـولي و اهللا 

محيطـي افـراد را در    پـذيري زيسـت   وليتئمسـ » هـا  كنندگان بر تصـميم خريـد سـبز آن    مصرف
سـنجد و   گيري براي خريد محصوالت لبني دوستدار محيط زيسـت در شـهر شـيراز مـي     تصميم
و نتيجـه   كنـد  مييرمستقيم مؤثر مانند تأهل، تحصيالت، سن و مانند آن را نيز بررسي عوامل غ

داري در خريـد محصـوالت پايـدار دارد و     امثبـت و معنـ   تـأثير پـذيري   وليتئگيـرد كـه مسـ    مي
]. 7[ تري دارنـد  والنهئهل گرايش مسأكند و افراد مت بندي قابل بازيافت نقش مهمي ايفا مي بسته

بـه انجـام    2012گران داخلـي و خـارجي در سـال     اي مشترك ميان پژوهش مقاله ،در اين ميان
: در ايـران  توسـعة پايـدار  «بهـايي و همكـاران در   . راستا با اين پژوهش است رسيده است كه هم

هـاي مهندسـي،    نگرش دانشـجويان رشـته   »توسعة پايداراكتشافي نگرش دانشجويان به  ةمطالع
منزلـة   اند و به بررسي كرده توسعة پايداررا نسبت به كليت مفهوم پزشكي، علوم انساني و تجارت 

نهايـت مشـخص شـده اسـت كـه       كـه در انـد   عامل جانبي جنسيت افراد را نيز مد نظر قرار داده
دارنـد و هرچـه طـول دوران     توسعة پايـدار  مسائلتري به  دختران نسبت به پسران نگرش مثبت

و افـراد،   شـود  مـي افراد نسبت به اصول پايداري بهتر نگرش  ،يابد تحصيل دانشگاهي افزايش مي
ضمن اينكه نويسندگان اذعـان  . دانند تر مي را ضروري توسعة پايدارنياز به تغيير جامعه به سوي 

بسـنده شـده   هـا   آن نگـرش  ةبه مطالعـ  فقطو  نشدهدارند در اين پژوهش، عملكرد افراد بررسي 
مقـاالت خـارجي     و نمونـه  1 ور كـه از جـدول  طـ  در كنار تحقيقـات داخلـي، همـان   ]. 12[ است
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يافتـه و   ، در كشـورهاي توسـعه  ة توسـعة پايـدار  مشخص است، خريد و مصرف پوشاك در حـوز 
دانشگاهي ايران هنوز موضوع  ةاما براي جامع. هاي صنعتي، اهميت و حساسيتي ويژه دارد قدرت

گيـري   و شـكل  وسعة پايـدار تشود كه البته با حركت كشور در راه  اي محسوب مي تازه پژوهشيِ
هـاي اخيـر، نيـاز بـه      در سال 1مد و مصرف پوشاك ةلئهاي دولتي براي ساماندهي به مس تشكل

  .شود گرايي در كشور، مشخص مي خصوص با افزايش مصرف بهمطالعه و كار در اين حوزه، 
  

  پايدار آگاهي و درك مصرف ةمقاالت خارجي در زمين ةنمون .1 جدول
  نتيجه  موضوع  نويسنده

]31[Thøgersen 
J (2000)  

  
هاي كلـي   بررسي رفتار پايدار از جنبه

  بازاريابي
مـانعي بـراي ديـدگاه و رفتـار      كمبود اطالعات

كننــده  فقــر آگــاهي مصــرف ـ محيطــي زيســت
  ترين عامل رفتار نامتناسب با اصول پايدارمهم

]22[Middlemiss 
(2008)  

ليت اجتماعي بـا  ئومذهب و مس ةرابط
  مصرف پايدار در بريتانيا

هـاي مصـرف از بعـد     زمينه بر مسـئوليت تأثير
ــوز   ــار در ح ــه ك ــاز ب ــهروندي، ني ــردي و ش  ةف

  اجتماعي

]19[Hill & 
Lee(2012) 

ــرف ــل مص ــنجش درك نس ــرايس گ
 مريكايي از صـدمات توليـد و مصـرف   ا

 ةنام پوشاك به محيط زيست با پرسش
 مفهومي باز

ــدگا  ــان دي ــكاف مي ــل  ش ــدار نس ــار پاي ه و رفت
گرا، اهميت گستردگي صنعت پوشاك در  مصرف

  آن بر جنبش پايدار تأثيرافزايش 

]13[Black L. 
(2010)  

كننـده در كنـار    اصالح رفتـار مصـرف  
هـاي توليـد و مصـرف     اصالح سيستم

  پايدار

ــش    ــزايش دانـ ــدگاه و افـ ــر ديـ ــدون تغييـ بـ
با توليد و مصرف محصوالت  فقطكننده،  مصرف

ــتدا ــكل  دوسـ ــل مشـ ــت، حـ ــيط زيسـ ر محـ
  .گرايي ممكن نخواهد بودمصرف

]28[Saicheua, 
V., Cooper, T. 

& Knox, A. 
(2011)  

توسـعةمـدل توليـدي براسـاسئةارا
كـارگيري   هبا بررسي مشكالت ب پايدار

اصــول آن در صــنعت مــد پوشــاك و  
هاي متخصصان بخش توليـد و   ديدگاه
 كنندگان در اين زمينهمصرف

ــداري و ك برخــي مصــرف ــدگان از اصــول پاي نن
. ند و تعدادي آگاهي ندارنـد ا مصرف پايدار مطلع

كننـدگان   ارتباط بخش توليد پوشاك و مصـرف 
ضعيف است و دانش و اطالعات در ايـن زمينـه   

  .شود قل نميتخوبي منبه

]15[Connell, 
K.Y.H. & 

Kozar, J.M. 
(2014)  

محيطـي   بررسي دانش و نگرش زيست
ــدگان در  مصــرف ــدار كنن مصــرف پاي
  پوشاك

كننـده از   نياز به باالبردن سـطح دانـش مصـرف   
كنندگان بـراي   دوران تحصيل و همكاري توليد
هــاي مختلــف  دســتيابي بــه آن، آمــوزش روش

مصرف پايدار به افراد در راستاي حفـظ محـيط   
 زيست

                                                        
در كارگروه ساماندهي مد و لباس وزارت فرهنگ و  1391تأسيس بنياد ملي مد و لباس اسالمي ايراني در سال .  1

  .ارشاد اسالمي
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  چارچوب نظري
كـه  هـاي مشخصـي    فـه ، بـا مؤل توسـعة پايـدار  از تعاريف و اصولي كه در رويكـرد   ،در اين مقاله

كنـد،   محصـوالت مصـرفي از جملـه پوشـاك مشـخص مـي       ةچارچوب مصرف پايدار را در حـوز 
هاي موجـود در مـوج سـوم     پيوستن روش هم ها در طول زمان با به اين مؤلفه. استفاده شده است

پوشـاك   ةدر اصـالح الگوهـاي مصـرفي رايـج در زمينـ      توسعة پايـدار هاي  گرايي و آرمان مصرف
هـاي توليـد    يافتن محصوالت توليدشده براسـاس شـيوه   با راه ،از ابتداي قرن بيستم. آمد وجود هب

انبوه منطبق بر انقالب صنعتي به زندگي عموم جامعه و امكـان ايجـاد تنـوع بـيش از پـيش در      
صـنعتي شـكل    ةكشـورهاي پيشـرفت   خصـوص  بهگرايي در كشورها،  توليدات، اولين موج مصرف

منـدي   رن بيستم تا جنگ جهاني دوم زمان برد و باعث پيـدايش و نظـام  اول ق ةگرفت كه از ده
شـده و اطالعـات و    در اين دوره، مصرف بـر ميـزان ارزش پـول پرداخـت    . تفكر مصرف انبوه شد

و  1970ة تا اواسط دهـ  ،پس از جنگ جهاني دوم. شده توسط محصول، متمركز بود امكانات ارائه
هـاي   حضور رسانه. گرايي آغاز شد و ادامه پيدا كرد مصرفتغييرات اجتماعي آن زمان، موج دوم 

متوسط، انفجار جمعيت پس از جنگ جهـاني دوم در كنـار    ةديداري و شنيداري در زندگي طبق
طبقات اجتماعي به بازار كـار و تجـارت و فعاليـت، مصـرف رقـابتي ناشـي از        ةورود زنان از هم
امـا از  . كشورهاي غربي و صـنعتي دامـن زد   گرايي هاي اعتباري، به فضاي مصرف پيدايش كارت

هـاي اجتمـاعي حـامي حقـوق      گيـري و تقويـت جنـبش    تـا كنـون بـا شـكل     1970 ةاواخر دهـ 
هايي از اين دسـت، تغييـر    زمين و فعاليت ةكنندگان، حفظ محيط زيست، جانداران و كر مصرف

رات يثة تـأ دربـار دادن بـه افـراد    سازي و آگاهي هاي توليد محصوالت به سمت سفارشي در شيوه
اي جديد را پيش گرفت كه از آن با عنـوان پيونـد    گرايي، موج سوم مصرف، شيوه مخرب مصرف
هاي مصـرف   از اين دوره، ديدگاه]. 31[ برند محيطي و شهروندي نام مي زيست هاي ميان گرايش

كه هر دو نگرش مشتركي به موضوع مصرف دارنـد و در   ،محيطي در كنار مصرف اخالقي زيست
توسـعة   ةلئشدن مسـ  از طرف ديگر با مطرح. يابند ند، اهميت ميا تالش براي كنترل و تحديد آن

هماهنگ كشورهاي دنيا در كنار حفـظ منـابع    ةو تالش براي رشد و توسع 1970 ةدر ده پايدار
پيشرفت اجتمـاعي   پايداري، شامل رشد اقتصادي،ة گان ها و اصول سه بيانيه ةبراي آيندگان و ارائ

محيطي  شد، در تركيب با مصرف زيست فظ محيط زيست، كه مصرف پايدار را نيز شامل ميو ح
، توسـعة پايـدار  گرايي به همراه الگوهاي مصرف در رويكرد  و مصرف اخالقي از موج سوم مصرف

اي صـورت   اي با نام مصرف پايدار شد كه در آن مديريت مصرف به گونـه  گيري شيوه باعث شكل
]. 31[ محيطـي پايـداري را پوشـش دهـد     اصل اقتصادي، اجتماعي و زيستگيرد كه هر سه  مي

كننـد كـه در آخـرين     تبعيـت مـي   توسعة پايـدار  ةمصرف پايدار و اصول پايداري همگي از بياني
 ةبر كاهش توليد ضايعات از طريق ممانعـت، كـاهش، بازيافـت و اسـتفاد     12 آن در اصل ةنسخ

 ،از سـوي ديگـر  ]. 35[ مردم در اين زمينه تأكيد داردمجدد و باالبردن سطح آگاهي و اطالعات 
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شده تحت عناوين حفظ و اسـتفاده از   در مصرف پوشاك نيز اين اصول، خود را به صورت خالصه
هاي دست دوم، خريد پوشاك كمتر با عمر بيشتر، دقت در استفاده از پوشـاك توليدشـده    لباس
اي،  تجارت منصفانه، توليد محلـي و منطقـه   كارگيري مواد شيميايي كمتر، اهميت به اصول هبا ب

و تعميـر و نگهـداري مناسـب پوشـاك بـراي      هـا   آن عمـر طبيعـي   ةاستفاده از پوشاك براي دور
شـده،   ، كه براسـاس ايـن اصـول مطـرح    ]29  ؛25؛ 9[ دهند تر نشان مي مجدد و طوالني ةاستفاد

در خريـد و مصـرف پايـدار    شـده   بردن به ميزان آگاهي گروه آماري مشخص تحقيق به دنبال پي
هـاي   طراحي شده اسـت كـه در بخـش    يادشدهچارچوب  ةنامه نيز بر پاي پوشاك است و پرسش

  .شود پيش رو بيشتر بسط داده مي

 توسعة پايدارپايداري و 
محيطي  پيرامون مشكالت زيست 1960ة گيري مفهوم پايداري، با مباحث انتقادي ده سير شكل

شناسـي و   ، بـا آسـيب  1972درن آغاز و در كنفرانس اسـتكهلم در  سريع عصر م ةو انساني توسع
در سـند   1987در  توسـعة پايـدار  نهايـت، عنـوان    هاي توسعه ادامه يافـت و در  تصحيح سياست

رسميت يافت و پايداري را بـرآوردن نيازهـاي    2»گزارش برانتلَند«عنوان  با 1»مشترك ما ةآيند«
 ،امـروزه . انايي تأمين نيازهاي نسل آينده تعريـف كـرد  نسل كنوني، بدون به مخاطره انداختن تو

كشـورها   ةهاي توسع تري يافته و به معياري براي تدوين برنامه تر و اجرايي اين انديشه بعد وسيع
  ].22[ بدل شده است

سازي نيازها و اهميت پيشرفت در زمان حاضر همراه با توجه به آينده در قالـب سـه    برآورده
الـزام حفـظ منـابع و كـاهش     (محيطي  ، زيست)پيشرفت متناسب و عادالنه الزام(اصل اقتصادي 

اسـت و برقـراري تعـادل ميـان     ) مصرف و عدالت اجتمـاعي  ةتوجه به شيو(و اجتماعي ) آلودگي
]. 27[رود  مـي  »سبز«محيطي يا همان اصطالح رايج  زيست مسائلها، فراتر از توجه صرف به  آن
. شـود  ط امروز به حفظ منابع بـراي فـردا نيـز اهميـت داده مـي     زمان با بهبود شراي هم ،نتيجه در

كننـده در برابـر پوشـاك     پژوهش پيش رو نيز با پيروي از اين سياست، آگاهي و عملكرد مصرف
  .پايدار را در پرتو هر سه بخش اجتماعي، اقتصادي و محيط زيست مورد سنجش قرار داده است

  پوشاك، مد و پايداري
اجتمـاعي، هـويتي، بيـان     مسائلكاركرد خود را از حفاظت صرف بدن به پوشاك، در طي زمان، 

د را بـه  ة هاي اقتصادي تغيير داده و پديد شخصي و ديدگاه مـد و صـنعت   . اسـت   وجـود آورده  مـ

                                                        
1. our common future 
2. brundtland 
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 ةمصـرف، زيرمجموعـ   ةپوشاك امروز، با كاركرد نمادين خود براي توسعة توليد و افزايش چرخـ 
صـدد   در مقابل، پايـداري در . بر جامعه و محيط زيست است گذارتأثيرمهمي از نيروي اقتصادي 

زنـدگي   ةمحيطي مرتبط با چرخـ  اجتماعي، اقتصادي و زيست  گانه ات سهتأثيركنترل و مديريت 
 ةترين اصل آن را ادراك جامعه از اين مقوله و عـاملي بـراي تحقـق دو جنبـ     پوشاك است و مهم

ستد منصفانه و رعايت حقوق نيـروي كـار، فقـدان     و مد و پوشاك پايدار، اصول داد. داند ديگر مي
آسيب به منابع و افزايش طول عمر و امكان بازيافت محصول و كاهش انرژي توليـد و مصـرف و   

تقابـل آن بـا   ]. 21؛ 18[دهـد   هاي اخالقي توليد و مصرف را مورد توجه قرار مي همچنين جنبه
مدارانـه و سـبز، همگــي    صــرف اخـالق طراحـي، توليـد و م  تبـديل منـابع ارزشـمند بــه زبالـه و     

هم مفهوم كلي پوشـاك   مدارانه با گيرند و پوشاك سبز و مد اخالق هاي پايداري قرار مي زيرشاخه
تـوان   نمـي  ،شـود  پس هرگاه از پايداري در صنعت پوشاك صحبت مي. دهند پايدار را تشكيل مي

  .مبحث مد را از آن جدا دانست

  خريد و مصرف پايدار
خريد و مصرف پايدار به فرهنگ واژگان اقتصـادي و اجتمـاعي وارد شـد و مـوج     ، 1980 ةاز ده

وليت ئ، مسـ 2هـاي تجـارت منصـفانه    نام گرفت و تا اواخر اين دهه بـا جنبـه   1گرايي سوم مصرف
و ادراك  4گرايانـه  همـراه بـا آن، مصـرف اخـالق    ]. 37؛ 29[همراه شـد   3اجتماعي و مصرف سبز

يرمستقيم ما بر محيط زيست، حقوق انساني و حقـوق جـانوري و   پيامدهاي رفتاري مستقيم و غ
مـديريت تقاضـاهاي مصـرف و     ةاين ادراك و تعهد الزمـ ]. 38؛ 31[جامعه اهميت زيادي يافت 

هاي اخيـر، مصـرف پايـدار نـه      رو، در سال اين از. شود پايداري محسوب مي ةگان تحقق اهداف سه
شود كـه توجـه    اي در نظر گرفته مي اي گسترده رشته اي مرتبط با اقتصاد، كه رويكرد ميان حوزه

ـ  ؛هاي توسعه به خود جلب كـرده اسـت   گذاري اي را در محافل سياست فزاينده كـه در   طـوري  هب
كشورها به يكي  ةهاي بعد، تأكيد بر كاهش و نابودي الگوهاي ناپايدار توليد و مصرف در هم دهه

طبـق تعـاريف سـازمان    ]. 35؛ 34[ است  ل شدهبد 2030در سال توسعة پايداراز الزامات تحقق 
كيفيت زنـدگي همگـاني و تسـهيل     ملل، توليد و مصرف پايدار در ديدگاه كالن، موجب ارتقاي

محيطي و اجتماعي آينده و عامل افـزايش   هاي اقتصادي، زيست ، كاهش هزينه هاي توسعه برنامه
يعنـي افـزايش    5»تر با مقـداركمتر انجام بيش«]. 33[ شود توان رقابت اقتصادي و كاهش فقر مي

                                                        
1. consumerism waves 

fair trade .2 د، ايمني و محيط زيسـت و ماننـد آن   تجارتي كه در آن استانداردهاي محيط و نيروي كار، دستمز
  .رعايت شود

3. green consumerism 
4. ethical consumerism 
5. do more with less 
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م با كاهش استفاده از منابع و آلودگي و باالبردن كيفيت زنـدگي  أهاي اقتصادي تو درآمد فعاليت
توليد به رويكـردي مـنظم و    ةكنندگان دخيل در چرخ كمك مصرف ةو اين الزم را نشانه گرفته

رهاي مناسب به موضـوع مصـرف   زندگي اين افراد نيز از طريق تبيين معيا ةآگاهانه است تا شيو
تـر، پايـدارتر و هماهنـگ بـا محـيط زيسـت از        لـم  محصـوالتي سـا   ةتهيـ  ؛]33[پايدار وارد شود 

هـاي توليـدي خـود مراعـات      توليدكنندگاني كه ايـن خصوصـيات را در محصـوالت و سياسـت    
رات يثتـأ اثر هر خريد بر سـالمت افـراد، محـيط زيسـت، جامعـه و اقتصـاد و كـاهش        . كنند مي

، 2030شده بـراي سـال    بيني نامطلوب، دليل ترجيح تهيه و مصرف پايدار است و از اهداف پيش
مجـدد محصـوالت و بـاالبردن     ةكاهش زباله با كاهش يا جلوگيري از توليد، بازيافـت و اسـتفاد  

  .و زندگي هماهنگ با طبيعت است توسعة پايدارسطح آگاهي مردم دنيا براي 
منزلـة يـك حركـت     جوانان و مقاومت در برابر لذت مصـرف، بـه  رواج مصرف پايدار در ميان 

رويـة شخصـي تـوأم بـا      و كـاهش مصـرف بـي   ] 14[مسئوالنه در قبال جامعه و محيط زيسـت  
، مصـرف، پايـان و هـدف    1طبق نظر آدام اسـميت ]. 11[احساس مسئوليت نيازمند آگاهي است 

پوشـاك، بـه انـدازة بقيـه،     كننـدة هـر محصـولي از جملـه      غايي توليد اسـت؛ بنـابراين مصـرف   
نيـاز   سـازي پـيش   از آنجا كـه فرهنـگ  ]. 30[عهده دارد  مسئوليت تأثيرات آن بر محيط را نيز بر

تر در مسـير پايـداري    تواند صنعت پوشاك را سريع پيشرفت است، آگاهي در خريد و مصرف مي
ايـدار مـرتبط   كننـدة پ  شدن به مصرف پيشرفت پايداري فقط با تشويق براي تبديل. هدايت كند

كننـدگان بـه خريـد يـك      نيست، بلكه ميزان آگاهي از متغيرهاي مهم در مـورد تمايـل مصـرف   
كردن و درك اينكه دقيقاً چه محصـولي بـراي اسـتفاده     ديدن، بررسي]. 6[پايدار است  محصول 

تـرين   شـود، ابتـدايي   انداختـه مـي   نهايـت دور   شـود و در  شود، چگونه اسـتفاده مـي   خريداري مي
ي بسيار مهم و ارزشمند در كسب آگـاهي كـه    ا له در خريد و مصرف پايدار است؛ قدم اوليهمرح

  .كنندة رفتار پايدار خواهد بود تضمين

  ، خريد و مصرف پوشاكتوسعة پايدارزنان، 
صـنعتي و اقتصـادي بـه كشـورهاي      ةزدگي به دليل توسـع  هاي پيشين، خريد و مصرف در دهه
ـ  ،يافته تعلق داشت  توسعه ي بـا پيشـرفت كشـورها و گسـترش روابـط ميـان جوامـع و رشـد         ول

 يا دهيـ پدايـن موضـوع    ،اي مانند ايـران  اقتصادي، اجتماعي و جمعيتي كشورهاي درحال توسعه
تـر   افزايش توليد و صادرات و واردات باعث تنـوع بيشـتر و قيمـت پـايين    ]. 2[ است شده يجهان
در كنار ساير افراد جامعه، جمعيت زنـان   ،يجهنت دهد، در شود و مصرف پوشاك را افزايش مي مي

 ؛دهند مصرف خود را افزايش مي ،ندا كه هدف اصلي كاالهاي مصرفي از جمله در صنعت پوشاك

                                                        
Adam Smith .1 گراي اسكاتلندي و پدر علم اقتصاد فيلسوف اخالق) 1790ـ1723( آدام اسميت. 
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ترين بازار مصرف پوشاك در سطح خاورميانه  هاي اخير كشور ايران به بزرگ كه در سال طوري هب
عنوان جمعيتي فعـال   به ،ن جوان ايرانيخصوص زنا به ،نسل جديد ،امروزه]. 5[ تبديل شده است
طـور ميـانگين تحصـيالت     انـد، بـه   وليت خانه، وارد فضاي كـار و اجتمـاع شـده   ئكه در كنار مس

زنـان خريـد   . مـردان دارنـد   پايـه و گـاه بـيش از    بيشتري نسبت به مردان و درآمد مستقل هـم 
 خودشان تصميم بگيرنـد توانند  كنند چون قدرت مالي بيشتري نسبت به گذشته دارند و مي مي

بلكـه   ،خريد و مصرف، فقط شخصي نيسـت  ةطور سنتي ورود زنان به عرص ضمن اينكه به]. 19[
گيرنـد نسـبت بـه     عهـده   وليت خريد براي خانواده و دوستان را نيز بـر ئمعموالً احتمال اينكه مس

رف، مخاطـب  خريـد و مصـ   ةمهمـي در حـوز   ةكننـد  تعيين منزلة به ،نتيجه در. مردان باالتر است
تـري برجـاي    ات فردي و اجتماعي مهمتأثيرها،  شوند و الگوهاي ارزشي و نگرشي آن تبليغات مي

كه امـروزه در صـنعت پوشـاك از زنـان بـا عنـوان موتـور محـرك رشـد           طوري هب]. 4[ گذارد مي
  .شود اقتصادي آن نام برده مي

سـعة پايـدار بـدون    نظران معتقدند كـه رسـيدن بـه تو    از سوي ديگر، بسياري از صاحب
ها  ها در همة عرصه مشاركت، توانمندسازي و افزايش درك و آگاهي زنان و همكاري برابر آن

 1980شدن توسعة پايدار در دهه  هايي كه از هنگام مطرح بيانيه]. 34؛ 1[پذير نيست  امكان
ايـن  بـر   1992ريـودوژانيرو در سـال    21دستور كـار    ،20اند، مانند اصل به بعد مطرح شده
خالقيت و نيروي نسل جوان را براي دستيابي اگر بحث مصرف پايدار و . موضوع تأكيد دارند

در كنـار  اسـت،   عنوان شده  21و  8كه به ترتيب در اصل  اي بهتر، به توسعة پايدار و آينده
. دهـد  در نظر بگيريم، اهميت زنان جوان در اين حوزه خود را نشان مـي توانمندسازي زنان 

محيطي و رعايت ساير اصول مربوط به توسعة پايدار،  ه در برخورد با مسائل زيستضمن اينك
نتايج جهاني مؤكد تفاوت رفتاري معنادار ميان رفتار بهتر زنان نسبت به مـردان در زمينـة   

دقـت و القيدانـة مـردان و احسـاس      در تقابل با رفتار بي]. 36؛ 24؛ 10[است  پايداري بوده
آزادي شخصي توسط رعايت اصول پايداري، رفتار زنان چندجانبه،  محدوديت رفتاري و سلب

كه اين رفتار حتي در شيوة خريد و مسائلي ] 17[زيست است   تر با محيط فعاالنه و هماهنگ
ايـن تفـاوت عملكـردي، گذشـته از     ]. 26[دهد  مانند تجارت منصفانه نيز خود را نشان مي

تواند به اين دليل باشد كه زنان  زندگي خود، ميدادن بيشتر زنان به مسائل پيرامون  اهميت
تأثير مشكالت ناشي از ناپايداري در  به دليل نقش اجتماعي خاص خود، بيش از مردان تحت

گيرند پس انگيزة بيشـتري بـراي رعايـت     سه اصل توسعة پايدار در زندگي روزمره قرار مي
فكـر و رفتـار مصـرفي پايـدار     توانـد در رواج ت  هاي مختلف دارند كه مـي  اصول آن در حوزه
 .اثرگذارتر عمل كند
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  آماري ةو جامعه و نمون شناسي پژوهش روش
ة عـ جام. پيمايشـي اسـت   ـ هـاي نمونـة جامعـة آمـاري از نـوع توصـيفي       اسـاس داده  پژوهش بـر 

هـاي   ، متشكل از دانشجويان دختر سال آخر كارشناسـي و كارشناسـي ارشـد رشـته    شده بررسي
عنـوان   بـه ) س(صـنعتي دانشـكدة هنـر دانشـگاه الزهـرا      س و طراحي طراحي پارچه، طراحي لبا

افراد متخصصِ مرتبط با زنجيرة طراحي، توليد و مصرف آتي در اين حـوزه، بـه منظـور بررسـي     
سـن  . اسـت  ها بـوده   هاي تحصيلي توسعة پايدار بر درك ذهني و عملكرد مصرفي آن تأثير آموزه

منزلـة نمونـة جامعـة جـوان مصـرفي آشـنا بـا مسـائل          سال، به 35تا  20بين  شده گروه مطالعه
معاصرِ اصول پايداري و همچنين مقولة مد و پوشاك انتخاب شده است تا بتـوان ضـمن امكـان    

هـا   كـارگيري ايـن اطالعـات، ذهنيـت آن     ها و كـنش رفتـاري در بـه    سنجش ميزان اطالعات آن
اي موجـود در ايـن حـوزه را    هـاي امكـان تحقـق ايـدة پايـداري و كمبودهـ       دربارة لزوم و شيوه

صـورت   بـه  1نفـر  80نفر و حجـم نمونـه   100شده  تعداد افراد در محدودة سني مشخص. سنجيد
هـاي   نامـه  افزاري، آمار مورد نظـر از پرسـش   نهايت با شيوة توصيفي و نرم تصادفي هستند كه در

 2تسي پرسـش اصـلي در چهـار بخـش و بـا مقيـاس طيـف ليكـر        . ها استخراج و تحليل شد آن
دهنـدگان ماننـد سـن، وضـعيت تأهـل،       اطالعـات شخصـيِ پاسـخ   . گانه مطرح شد صورت پنج به

هـا و تأثيرشـان بـر ميـزان      درآمد ماهيانه و تعداد فرزندان در خانواده نيز تهيه شد تـا رابطـة آن  
مسـتقيم   فـرض تـأثير غيـر    منزلة عوامل جانبي اثرگذار بـا پـيش   آگاهي و رفتار مصرفي پايدار به

بر درك و عملكرد افراد در چگـونگي مصـرف مطـابق الگـوي توسـعة پايـدار در محـدودة        ها  آن
طور كه در برخـي مقـاالت در پيشـينة     همان. اصول اجتماعي و اقتصادي پايداري سنجيده شود

هاي دوران تحصـيل، بخشـي از درك و نحـوة عملكـرد گـروه       پژوهش آمده است، در كنار آموزه
طـور غيرمسـتقيم متـأثر از شـرايط      مصرف پايـدار پوشـاك، بـه    كننده از موضوع خريد و مصرف

؛ 7[اجتماعي و اقتصادي است و اين تحقيقات، رفاه نسبي اقتصـادي، تأهـل، سـطح تحصـيالت     
و جنسيت افراد، در تمايل به رفتـار هماهنـگ بـا اصـول پايـداري و درك بهتـر شـرايط را        ] 12

ه دليل نـوع جامعـة آمـاري حـذف شـده      كه عامل جنسيت ب] 10[اند  داراي نقش مثبت دانسته
كننـده و درك وابسـتگي افـراد     بردن به عملكرد مصـرف  ، براي پي2طبق اطالعات جدول . است

زدگي، سـؤاالتي مسـتقيم و غيرمسـتقيم مطـرح      هاي مخالف پايداري در خريد و مصرف به شيوه
ت آن بـر پوشـاك   در آخر، سؤاالت مستقيم دربارة تمايل به خريـد پوشـاك پايـدار و اولويـ    . شد

  .كردن از لحاظ مادي پرسيده شد عادي و ميزان تمايل به هزينه
  

                                                        
 100د و براساس جدول مورگان نيز از نفر حجم نمونه هستن 79نفر، 100آماري  ةطبق فرمول كوكران از جامع.  1

  .نفر انتخاب شد 80نهايت  فر نمونه بايد در نظر گرفت كه درن 80نفر جامعه، 
2. Likert Scale 
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  نامه پرسشة خالص .2جدول 
  

 ها تحليل داده ها و يافته
طبق . دست آمد هب 735/0آماري آلفاي  ةنفر مشابه جامع 15، 1در بررسي شاخص آلفاي كرونباخ
نفر دانشجوي دختـر سـال آخـر     80 ةمونه شد، با حجم نئتر ارا تعريف ابتدايي و داليلي كه پيش

 26ميـانگين سـن افـراد، بـيش از     و  هلأمت درصد8/38مجرد و  درصد 3/61شده،  ذكر ةسه رشت
ترين هسـتند   ساله مسن35دهندگان و افراد  ترين پاسخ سال بيشترين و جوان 21سال است كه 

ـ درصد  40نفر  32ارشد با   و كارشناسيدرصد  60نفر  48كه مقطع كارشناسي با  آمـاري  ة نمون
هـاي   بيشـترين فراوانـي و خـانواده   درصـد  35 بـا  فرزنـدي  هـاي دو  خـانواده . دهند را تشكيل مي

بـين   ماهانه ،بيشترين فراواني سطح درآمد دارند ورا فراواني كمترين درصد  8/3 با فرزندي هفت
  .است درصد 5/57ميليون تومان با  3تا  1

كـارگيري   درك و آگاهي از پايداري و چگونگي بـه شدن  ها، براي مشخص قسمت اول پرسش
. خريـد پايـدار مشـخص شـود     ةآن در هنگام خريد پوشاك است تا تمـايالت و آگـاهي از شـيو   

متغيرهاي خريد تفريحي و بدون فكر، وابستگي به مد و برندهاي پوشاك، خريد مـداوم و مكـرر   
شـدن و   تر براي مطرح وشاك گرانپ ةنماندن از ديگران و تالش براي تهي در طول سال براي عقب

و در مقابل، دقـت   اند شدهال ؤطور مستقيم و غيرمستقيم س محيطي به زيست مسائلعدم رعايت 
تر و تعداد كمتـر و   پوشاك با عمر طوالني ةو تأمل در خريد، اهميت به استانداردهاي كيفي، تهي

  .تالش براي حفظ محيط زيست پرسيده شد
مـدت و   طـوالني ة اسـتفاد . مصـرف پوشـاك متمركـز اسـت     ةقسمت دوم سـؤاالت بـر نحـو   

زدگـي بـراي حفـظ     دورنينداختن پيش از پايان عمر مصرفي، تعميـر و نگهـداري، عـدم مصـرف    
هاي مازاد براي مصرف مجدد، تركيـب و ايجـاد تنـوع بـا پوشـاك       محيط زيست، بخشيدن لباس

كيفيـت، تمايـل بـراي     اي بـي هـ  لباسة لباس جديد، از عوامل پايداري و تهية موجود و عدم تهي

                                                        
cronbach’s alpha .1 نامه سنجش اعتماد يا پايايي پرسش 

 بردن به چه موردي؟ براي پي اي پرسش مطرح شد؟در چه زمينه

خريـد و مصـرف   ها و درك پايداري درآگاهي از اصول، ديدگاه  عمومي) مستقيم و غيرمستقيم( خريد پايدار
  توانايي و تمايل بالقوه براي مصرف پوشاك پايدارـپوشاك

  مصرف پايدار
مستقيم و(

  عمومي )غيرمستقيم
  تخصصي )مستقيم(

توليـد و مصـرف   ةآگاهي از اصول پايـداري تخصصـي در حـوز   
ــاك ــدار  ـ پوش ــاك پاي ــاهي از پوش ــه   ـ آگ ــت ب ــأثيراتاهمي  ت

  محيطي و اقتصادي زيست

ـ     ـ ميزان آگاهي از پوشاك پايـدار   )مستقيم(پوشاك پايدار  ةتهيميزان تمايل به   ةپتانسـيل موجـود بـراي ارائ
 پوشاك پايدار
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تكـراري از لبـاس،    ةتعويض سريع پوشاك، دورانداختن پوشاك درحد نو، عدم تمايل به اسـتفاد 
محيطي آن، مخالف با  مداوم پوشاك جديد و عدم توجه به پيامدهاي زيست ةزدگي و تهي مصرف

  .ندا هم تحليل شده االت موافق و مخالف باؤس ةمصرف پايدار است كه در انتها هم
. براي بررسي متغير اصول پايداري در محاسبات آمـاري، نرمـاليتي بررسـي شـد     :1نرماليتي

در  2االت مربوط به اصول پايداري از آزمـون كولمـوگروف اسـميرنوف   ؤميانگين پاسخ افراد به س
 و ددارنها توزيع نرمال  كند كه داده صفر اين آزمون بيان مي ةفرضي. استفاده شده است 3جدول
هـا   بودن داده فرض نرمال ،تر است بزرگ 05/0كه از  ،3جه به مقدار احتمال آزمون در جدولبا تو

  .شود ميپذيرفته 
  

  نرماليتي آزمون كولموگروف اسميرنوف .3جدول 
 پايداري اصول 

N 80 

Normal Parametersa,b 
 1971/3 ميانگين

انحراف معيار 26013/0

Most Extreme Differences 

 103/0 )مستقل(مطلق

مثبت 056/0
منفي 103/0-

 103/0 آماره آزمون

Asymp. Sig. (2-tailed) 053/0c  
a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
  

اسـتفاده   3ضـريب همبسـتگي پيرسـون    از، بين متغيرهاي اصول پايداري ةبراي بررسي رابط
اگر مقـدار  . كند كه بين متغيرها همبستگي وجود ندارد صفر بيان مي ةفرضي ،آزمون در اين. شد

ضريب همبستگي . شود  ييد ميأو وجود ارتباط معنادار ت فرضيه رد ،باشد 05/0احتمال كمتر از 
همبسـتگي   ،تـر باشـد   ديـك نز -1يـا   1هرچه اين مقدار بـه  . عددي است بين منفي يك تا يك

  .ضعيف همبستگي استتبه صفر  نزديكيتر و  قوي
  
  

                                                        
Normality .1 بودن توزيع آماري متغيرها كردن نرمال مشخص  

2. Kolmogorov Smirnov test 
3. pearson correlation coefficient 
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  ضريب همبستگي متغيرها .4 جدول

 

رعايت اصول 
محيط
 

زيست
 

وابستگي
به 

مد 
 

مصرف
 

زدگي
 

عمر
 

طوالني
تر 

 
پوشاك

 

أت
هل

 

تعداد
 

فرزندان
در خانواده 
 

 اصول
 پايداري

-727/0 563/0 همبستگي پيرسون 762/0- 721/0 064/0 004/0 

Sig. (2-tailed) 000/0 000/0 000/0 000/0 570/0 970/0 

N 80 80 80 80 80 80 
  

از بين موارد  :توان اين نتايج را براي متغيرهاي مؤثر در اصول پايداري استخراج كرد مي 4از جدول
محيطـي،   زدگي پوشـاك، رعايـت اصـول زيسـت     هاي رايج، مصرفوابستگي به مد و برندشده،  پرسش
رابطة معناداري با اصول پايداري دارنـد و  ) تر عمر طوالني(تر پوشاك  گهداري و استفادة طوالنيحفظ، ن

  .دندارنارتباط معناداري و وضعيت تأهل افراد  متغيرهاي تعداد فرزندان در خانواده
در . سؤاالت عمومي خريد و مصرف پايدار در اين بخش پرسيده شده اسـت : اصول پايداري

 بـه  زدگـي، وابسـتگي   مصرف ان،فرزند تعداد(متغيرهاي  تأثيرررسي رگرسيوني بنتايج ، 5 جدول
) محيطي در خريد و مصرف زيست مسائل رعايت تأهل، درك و تر پوشاك، رايج، عمر طوالني مد
دهـد كـه مـدل     نشـان مـي   متغيـر وابسـته  منزلة  هب ،متغيرهاي مستقل و اصول پايداريمنزلة  هب

بـا متغيرهـاي    يعني دارد؛ 860/0اري مجذور ضريب همبستگي بيني اصول پايد رگرسيوني پيش
در ستون آخر . بيني كرد هاي اصول پايداري را پيش از پاسخ درصد 86توان  مستقل ذكرشده مي

تـوان   با اطمينـان كامـل مـي   و  است 5/1شده بيش از  محاسبه 1واتسونـ  شاخص دوربين ،جدول
بـا توجـه بـه مقـدار      ،تحليل واريـانس  Fميزان همچنين  .نتايج تحليل رگرسيون را گزارش كرد

نيـز   6ضرايب رگرسيوني متغيرها در جدول. معنادار است=Sig  000/0يعني  ،احتمال آزمون آن
. اسـت دار  اكـه معنـ   دبـا اصـول پايـداري دار    -449/0دهد كه متغير وابستگي به مد با  نشان مي
 ،هـر سـه معنادارنـد    363/0ي با محيط و رعايت مسائل زيست -433/0زدگي با  مصرف ،همچنين

  .ي نداردتأثيرتر حذف شده است و  اما عمر طوالني
  

  پايداري اصول با هماهنگي ميزان بيني پيش رگرسيوني مدل. 5 جدول
Model R R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

5 927/0a 860/0 848/0 10141/0 975/1
 a. Predictors: (Constant), تر طوالني عمر، مد به وابستگي، زيست محيط، زدگي مصرف، فرزندان تعداد ،هلأت  

a. Dependent Variable:  پايدارياصول  
  

                                                        
1. Durbin & Watson 
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  ضرايب متغيرهاي وابسته به اصول پايداري. 6جدول

Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta

6 

(Constant) 577/3 166/0  569/21 000/0
058/0 289/0 زيست محيط 363/0 985/4 000/0

 به وابستگي

 مد
290/0
- 

036/0 449/0 - 117/8 - 000/0 

 دگيز صرفم
324/0
- 

056/0 433/0 - 796/5- 000/0 

 عمر

 تر يطوالن
008/0
- 

064/0 012/0 - 125/0 - 901/0 

 تعداد
در  فرزندان
 خانواده

006/0
- 

008/0 033/0 - 731/0 - 467/0 

024/0 054/0 هلأت 102/0 238/2 028/0
  

محصوالت بـا عمـر    ةتفريحي، تهي زدگي شامل خريد در اصول پايداري، مصرف، ترتيب بدين
استفاده  ه مد، شاملوابستگي ب دقت، به استانداردها و مصرف بي ندادن كيفيت و اهميت كوتاه بي

قيمت بدون توجه به ارزش واقعي آن، خريد و مصرف مداوم پيش از پايـان عمـر    از پوشاك گران
 محيطي در خريـد و مصـرف   زيست مسائل رعايت و درك و ...)روزبودن از نظر مد و مفيد براي به
ك وابسـتگي  كه هرچقدر در خريد و مصرف پوشـا  طوري هب. است بر اصول پايداري متغير اثرگذار

از اصـول پايـداري دورتـر خواهـد شـد و بـرعكس بـا         ،زدگـي بيشـتر باشـد    فرد به مد و مصرف
گرايي در خريد و مصرف به پايـداري   هاي شاخص مصرف لفهؤم نبردنكار هبه مد و ب نبودن هوابست

بـه سـمت   ، محيطي در نظر گرفتـه شـوند   در كنار اين دو، هراندازه اصول زيست. شود نزديك مي
تعـداد فرزنـدان در خـانواده و وضـعيت تأهـل نيـز در اينجـا        . پايداري حركت خواهد كرد اصول
  .شوند ي ندارد و حذف ميتأثير

كاررفته در پوشاك، ترجيح  توجه به مواد شيميايي به: تر شامل االت تخصصيؤس ،7در جدول
ــد از     ــرجيح خري ــه جــاي مصــنوعي و شــيميايي، ت اســتفاده از پوشــاك طبيعــي و ارگانيــك ب

هـاي توليدكننـده و    هـا و سياسـت   توليدكنندگان پوشاك داخلي و محلي، درنظرگرفتن ديـدگاه 
بـه اصـول     محيطي، اجتماعي و اقتصـادي پايـدار و اهميـت    دادن به استانداردهاي زيست اولويت

بررسـي نرمـاليتي، چـون     بـراي . تجارت منصفانه هنگام خريد و مصـرف پوشـاك پرسـيده شـد    
 اسـتفاده  1ناز ضريب همبستگي اسـپيرم  ،كنند توزيع نرمال تبعيت نميهاي اين بخش از  مؤلفه
طور قطعـي هنگـام    كاررفتن مواد شيميايي در پوشاك را به افراد احتمال به درصد5/2 حدود .شد

                                                        
1. Spearman’s Rank correlation Coefficient 
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 درصـد  5/42گيرنـد و   كـار مـي   هند و آن را با موافق درصد 15گيرند،  خريد و استفاده در نظر مي
دهنـد و كـامالً    اصـالً بـه آن اهميـت نمـي     درصـد  5/22الف و مخـ  درصـد  5/27نظري ندارنـد،  

در صورت رعايـت آن، اصـول    يعني. است معنادار ،پايداري اصول درلفه ؤماين ارتباط . اند مخالف
 45اولويت استفاده از محصوالت داخلي و محلـي  . پايداري در مصرف پوشاك مراعات شده است

مخـالف و   درصـد  30اما  ،كامالً موافق دارد درصد 5/1موافق و  درصد 5/17نظر ممتنع و  درصد
 مثبـت و معنـادار  پايـداري  اصـول  بـا   مؤلفـه ارتباط اين  .كامالً مخالف نيز وجود دارد درصد 3/6

 45اما در ترجيح استفاده از پوشاك ارگانيك و طبيعـي بـه جـاي مصـنوعي و شـيميايي،       .است
مخـالف و   درصـد  8/3نظـري ندارنـد،    درصد 3/26ند و ا كامالً موافق درصد 8/23موافق و  درصد

اهميـت بـه    .اسـت  مثبت و معنادارپايداري اصول با  مؤلفهارتباط اين . ندا موافق كامالًدرصد 3/1
مخـالف و   درصـد  5/27كامالً مخـالف و   درصد 8/33تجارت منصفانه در هنگام خريد پوشاك با 

دهـد كـه آگـاهي     فـق، نشـان مـي   كـامالً موا  درصد 3/1موافق و  درصد 3/6ممتنع،  درصد 3/31
ــدارد  ــه وجــود ن ــن زمين ــد ؛ چنــداني در اي ــا هرچن ــاداري دارد اصــول ب ــاط معن ــداري ارتب . پاي

 ةهـاي پايـدار توليدكننـد    ها و سياسـت  ال مربوط به درنظرگرفتن ديدگاهؤشوندگان در س پرسش
 5/7فقـط  ممتنـع و   درصـد  8/48مخـالف و   درصـد  3/21كامالً مخـالف،   درصد 5/22پوشاك با 

دند كه در اين زمينه نيز كمبود آگـاهي  كرموافق، مشخص  موافق، بدون وجود نظر كامالً درصد
در يـك   .ارتباط معنـاداري نـدارد   پايداري با اصولضمن اينكه اين مؤلفه ؛ و اطالعات وجود دارد

طبيعـي بيشـترين    ةبندي، اهميت به توليدات داخلي و خريد و مصرف پوشاك با مواد اوليـ  جمع
اما اسـتفاده از مـواد شـيميايي و تجـارت منصـفانه در       ،باط معنادار را با اصول پايداري دارندارت

  . تري دارند مباحث تخصصي اصول پايداري ارتباط معنادار ضعيف
  

  با اصول پايداري ي تخصصيها ارتباط ميان مؤلفه .7جدول

 
 از نكردن استفاده
 شيميايي مواد

 به اهميت
 توليدات
 داخلي

وخريد
 صرفم

پوشاك از 
 مواد طبيعي

 تجارت
 منصفانه

 و ها ديدگاه
 هاي سياست

 شركت پايدار
 توليدكننده

 اسپيرمن
 اصول
 پايداري

ضريب 
 همبستگي

285/0 337/0 319/0 224/0 065/0 

Sig. (2-
tailed) 010/0 002/0 004/0 046/0 564/0 

N 80 80 80 80 80 
  

تمايـل خريـد پوشـاك پايـدار و ميـزان       ةدربار االتي آمده استؤنامه س در بخش آخر پرسش
 در .بيشتري كه هر فرد حاضر است براي آن در برابر محصـول غيرپايـدار مشـابه بپـردازد      ةهزين
دهنـد از توليدكننـدگان    افـراد تـرجيح مـي    درصـد  55، حدود 10شده در جدول دادههاي  پاسخ
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بـا وجـودي   . ند و مابقي نظري ندارندا مخالف درصد 5/21پوشاك پايدار نياز خود را تهيه كنند و 
 47بيشتر براي خريد و مصرف پوشاك پايـدار پذيرفتـه شـده اسـت،      ةكه در دنياي امروز، هزين

اما  ،بيشتري براي پوشاك پايدار اختصاص دهند ةحاضرند نسبت به محصول مشابه، هزين درصد
شـوندگان   ان پرسـش نـد و از ميـ  ا ممتنـع  درصد 5/31مخالف تفاوت قيمت و  درصد 5/21حدود 

 افـزايش  درصد 10تا 5، درصد 35درصد و  20 تا 10 آنان از درصد 5/37 موافق پرداخت اضافه،
 بـه  حاضـر  درصـد  3/6 فقـط  و پردازنـد  مي پايدار خريد براي معمولي پوشاك به نسبت را قيمت

دهنـد پوشـاك پايـدار را بـا      پـس تـرجيح مـي    .هستند قيمت افزايش درصد 25 تا 20 پرداخت
  .كمي نسبت به محصول معمولي تهيه كنند ةتالف هزيناخ

  
  تمايل به پرداخت هزينه بيشتر نسبت به پوشاك معمولي و درصد هزينه مورد قبول. 8جدول

  

  گيري بحث و نتيجه
 ةدر زمينـ  كـرده  تحصـيل يعني ميزان آگاهي زنان جوان  ،براساس پرسش مطرح در ابتداي مقاله

هاي پژوهش، مشخص شد كه با آنكه بيش از نيمي  مصرف پايدار پوشاك و تحليل يافتهخريد و 
مندنـد و حاضـرند    هآماري، به مصرف پوشـاك پايـدار عالقـ    ةدر نمون كرده تحصيلاز زنان جوان 

هـاي خريـد و مصـرف     دهد كـه ارزش  ها نشان مي تحليل ،آن بپردازند ةبيشتري براي تهية هزين
هـاي مخـالف    ديـدگاه  .افتد متفـاوت اسـت   قاد و نظر با آنچه در عمل اتفاق مياعت منزلة پايدار به

زدگي و وابستگي به مـد ديـده    اصول پايداري در خريد و مصرف پوشاك با عواملي مانند مصرف
محيطـي،   شده و درك افراد از اصول پايداري در پوشاك، بيشتر در رعايـت اصـول كلـي زيسـت    

ي جايگزين شيميايي و تـا حـدي اهميـت بـه توليـدات داخلـي       استفاده از پوشاك با مواد طبيع
اجتماعي، اقتصـادي   تأثيراتاما هنگامي كه ابعاد ديگر خريد و مصرف پايدار و . شود مالحظه مي

محيطي آن، مانند مباحث مرتبط با بخش اقتصاد و تجارت در اصول تجارت منصـفانه و   و زيست
، كمبود اطالعـات در خريـد و مصـرف    شود طرح ميپوشاك م ةاستانداردهاي پايداري هنگام تهي

هـاي   هـاي عمـومي در سـطح جامعـه و آمـوزش      رسـاني  شود كه با توجه بـه اطـالع   مشخص مي
كشـور،   توسـعة پايـدار  هاي اخيـر در راسـتاي    هاي مرتبط دانشگاهي در سال تخصصي در رشته

 مخالف %5/21  تمايل به خريد پوشاك پايدار موافق  55%
ميزان تمايل به پرداخت هزينه اضافه براي تهيه  موافق  47%

 نعممت %5/31  پوشاك پايدار
 مخالف 5/21%

ميزان درصد افزايش قيمت مورد قبول براي تهيه  5-10%  35%
 %20-10 %5/37  )افراد موافق با پرداخت اضافه هزينه(پوشاك پايدار

3/6% 20-25% 
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هـاي پايـدار    ديـدگاه هـا و   در كنار اين عوامل، سياست. تر است انگر ضعف در مباحث تخصصيبي
هاي توليدي متغيـر اثرگـذاري در ايـن پـژوهش تشـخيص داده نشـد و بررسـي ضـريب          شركت

متغيرهايي جانبي مانند سن، درآمد، تعداد فرزندان خانواده و تأهل نيز مشخص كرد كه در ايـن  
  .پژوهش اثر ندارند

ه با توجه بـه اينكـه   دهد ك هاي پژوهش نشان مي آمده براساس يافته دست هنهايت، نكات ب در
دهـد و   زنان جوان كشور ما را شـكل مـي   ةهاي مهم مصرفي زندگي روزمر پوشاك يكي از بخش
سـني جوانـان و تمايـل بـه مصـرف مـد و        ةبرده، بـا قرارداشـتن در رد   نام ةدانشجويان سه رشت

 شدن نقاط ضـعف و  پوشاك، متخصصان آينده در طراحي و توليد پوشاك نيز خواهند بود، روشن
سـطح   ياز اصول پايداري در خريد و مصرف پايدار در اين حوزه، عالوه بر ارتقاها  آن قوت درك
باعـث   تـر  آن بر رفتار مصرفي پايدار اين افراد، در مقياس وسيع تأثيردانش تخصصي و  آگاهي و

 ةدكنن مصرف منزلة رساني به صنعت پوشاك كشور و ساير افراد جامعه به ها و آگاهي انتقال آموزه
خريد و مصرف پايدار در پوشـاك نيازمنـد ايجـاد تغييـر      ةزيرا دستيابي به شيو ،شود پوشاك مي

هـاي توليـد و مصـرف در     بلندمدت در دانش، ديدگاه و رفتار افراد جامعه و از طرف ديگر، شيوه
كنندگان، پيش از پذيرش اين رويكرد، به آمـوزش و آگـاهي    سطح كالن اجتماعي است و مصرف

ات منفي فعلي در خريد و مصرف پوشاك نياز دارند تا در كنار فعاليـت سـاير   تأثير ةرباربيشتر د
نتيجـه، رشـد    و در شودنهايت موجب تغيير و اصالح الگوهاي خريد و مصرف  نهادهاي مرتبط، در

كشـور، بـه    توسـعة پايـدار  محيطـي را در مسـير    پايدار در سه اصل اقتصادي، اجتماعي و زيست
تر يا سنجش ميزان آگاهي عموم افراد جامعـه   نجام مجدد پژوهش در مقياس وسيعا. دنبال آورد

هاي  هاي جديدي در اين زمينه در پژوهش تواند حاوي دريچه خريد و مصرف پايدار مي ةدر حوز
  .آينده باشد

  گزاري سپاس
و  ،كارشـناس ارشـد آمـار اقتصـادي و اجتمـاعي در بخـش آمـار       ، از زحمات آقاي علي منتظري

هاي طراحي پارچه، طراحي لباس و طراحـي صـنعتي    و دانشجويان رشته استادان ةاري كليهمك
  .كمال تشكر را دارم) س(دانشكده هنر دانشگاه الزهرا

 منابع
زن در توسـعه و   ةنامـ  فصـل ، »محيط زيسـت  توسعة پايدارنقش زنان در «). 1391( اكبري، حسين] 1[

  .56ـ37، ص4، ش10ةدور سياست،
 ،»در بين جوانان يفرهنگ يكاالها مصرف بر مؤثر عوامل يبررس«). 1390( گرانيد و ديجم ،ياسيال] 2[

  .76ـ55، ص2، ش2 ةدور ،يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم ، پژوهشگاهيفرهنگ يپژوه جامعه
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عوامـل  «). 1395(اهللا  زاده، حسين؛ غالمرضايي، سعيد؛ شـيري؛ نعمـت   پورجمشيدي، حديث؛ مهدي] 3[
آمـوزش محـيط    ةنامـ  فصـل ، »آبـاد  مورد مطالعه شهر خرم: به رفتار مصرف پايدار مؤثر بر گرايش

 .64ـ55، ص4، ش4 ة، دورتوسعة پايدارزيست و 
بين دينداري و مصرف نمايشي زنـان   ةرابط«). 1393( پور گتابي، حرم؛ بابايي همتي، زرنوش حبيب] 4[

 .67ـ37، ص65، ش17ة ، دورمطالعات راهبردي زنان، »)5 ةموردي منطق ةمطالع( شهر تهران
 شناسي خريد زنان در صنعت پوشـاك  سبك«). 1394(شاهي، فاطمه  شفيعي رودپشتي، ميثم؛ ملك] 5[

، يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاه ،زنان ةنام پژوهش ةنام ژهيو، »)زنان شهر تهران: مورد(
  .86ـ67، ص 1، ش6ة دور

هنرهـاي  ، »پايدار در طراحـي منسـوجات   اسي رويكردهاي زيستشن زيبايي«). 1393(فربود، فريناز ] 6[
  .76ـ65، ص3، ش19ة ، دورتجسمي هنرهاي زيبا
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