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هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر صنعت مد و لباس با رویکرد پایداری محيط زیست می باشد. منطق استفاده از 
این رویکرد در پژوهش حاضر بر این فرض استوار است که امروزه شاهد توسعه صنعت مد و لباس می باشيم و این مهم موجب بسط 
موضوع های اقتصادی، زیست محيطی و اجتماعی در این صنعت شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 22 نمونه منتخب از 
کارخانجات فعال نساجی و پوشاک غرب استان مازندران تشکيل می دهند و جهت نمونه گيری از روش سرشماری استفاده گردید. به 
منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استپ اکوتکس استفاده شده است و پایایی آن برابر با 0/86 محاسبه گردید. یافته های 
پژوهش حاضر حاکی از آن است که هر سه بعد توليدکنندگان، مصرف کنندگان و محيط زیست بر طراحی مد و لباس موثر بوده و 
همچنين بين این سه بعد از نظر رتبه بندی اختالف معناداری وجود دارد، به طوری که بعد توليدکنندگان در رتبه اول، بعد زیست محيطی 

در رتبه دوم و مصرف کنندگان در رتبه سوم قرار گرفتند. 

1- مقدمه
جمعيت کنونی جهان از مرز 7/3 ميليارد نفر گذشته است 
و اصلی ترین نياز انسان، غذا و لباس است. در این راستا، 
صنعت مد و لباس همواره نقش مهمی را در سراسر دنيا 
ایفا می نماید ]1[. صنعت مــد و لباس در دو دهه اخير 
رشــد و موفقيت قابل توجه ای را تجربه کرده که این امر 
منجر به ایجاد موضوعات جدید در حوزه های اقتصادی، 
زیســت  محيطی و اجتماعی در این صنعت    شده است 
]2[. بحث در مورد پایداری ، با ابعاد ســه گانه توســعه با 
تمرکز بر نســل های آینده طی دو دهه گذشته افزایش 
یافته است و به عنوان چارچوبی بنيادی برای دانشگاهيان 
و فعاالن اقتصادی تبدیل شــده است، که به طور یکسان 
اقتصاد را به ســوی زندگی پایدارتر سوق می دهد. چالش 

اصلی آن اســت که بين جنبه های مختلف مردم، سود، 
زمين یا به عبارت دیگر جنبه های اجتماعی، اقتصادی و 
زیســت محيطی تعادل برقرار شود ]3[. به نظر می رسد 
تاکيد آینده شناســان بر تعادل یابی بين چهار عامل مهم 
شــامل جمعيت، انرژی، منابع و آلودگی محيطی نادیده 
گرفته شــده و در نتيجه در تالش انســان برای توسعه 
و پيشــرفت که الزمه زندگی اوســت، بایــد بحران ها و 
چالش های محيطی مد نظر قرار گيرد ]4[. توسعه پایدار بر 
یکپارچگی اقتصادی- محيطی، حفاظت- محيطی، تعهد 
بين نســل ها و عدالت درون نسلی و بين نسلی، کيفيت 
زندگی و مشــارکت آحاد جامعه در فرایند توسعه تاکيد 
دارد ]5[. نگرانی در مورد مشکالت و چالش های ناشی از 
آلودگی بيش از حد محيط زیست و نياز به تضمين عدالت 
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اجتماعی، مفهوم توسعه پایدار را پدید آورده است ]6[. توسعه پایدار هدفی 
با ابعاد سه گانه با تمرکز بر نسل های آینده است ]7[ و هدف آن برقراری 
تعادل بين رشد اقتصادی، حفاظت زیست محيطی و مسئوليت اجتماعی 
اســت ]8[. طراحی در صنعت مد و لباس باید رابطی بين نيازمندی های 

انسان، فرهنگ و اکولوژی باشد ]9[.  
با توجه به اینکه توسعه و طراحی پایدار از اهداف صنعت نساجی و پوشاک 
می باشد، الزم است هوشمندانه در آن مشارکت کنيم. تبيين قانون توسعه 
پایدار در اقتصاد جهانی تدریجی است، اما در خصوص مقياس غيرجهانی، 
تالش های محلی و انجمن های بيشــماری به رسميت شناخته شده اند 
]10[ اما از طریق درون گرایــی فردی همراه با فعاليت گروهی، می توان 
آینده پایدار خلق کرد ]11[. در حال حاضر جنبش های پایداری با تغييرات 
پيش رونده کوچک شــکل می گيرند، اما چالش های واقعی در مد پایدار 
برای دستيابی به تغيير، در طوالنی مدت ممکن است ]12[. به جای رها 
کردن و انکار تغييرات در صنعت مد و لباس، شایسته است تا از بعد علمی، 
فلسفه های حاکم بر طراحی مد و لباس با رویکرد پایداری، مورد توجه قرار 
گيرند ]13[. صنعت مد و پوشاک به رغم رویکرد توليد و مصرف، بيشتر 
با هدف کســب حداکثر سود و با وجود مغایرت ذاتی با توسعه پایدار، به 
واسطه توسعه آگاهی فعاالن این حوزه، به پاسخگویی در این زمينه وادار 
شــده است. طبق اصول پایدار، تمام مراحل صنعت پوشاک، از مواد خام 
تا توليد، مصرف و بازیافت نيازمند اصالح جهت کاهش انرژی، آلودگی و 

تخریب منابع است ]14[. 
بر اساس مطالعه ای که توسط سازمان ملل متحد صورت گرفته، صنعت 
مد مســئوليت حدود 10 درصد از کل انتشار گازهای گلخانه ای جهان و 
توليد 20 درصد از کل فاضالب های توليد شــده را بر عهده دارد و حتی 
انرژی بيشتری را نسبت به صنایع هواپيمایی و کشتيرانی مصرف می کند. 
گرچه این آمار و ارقام مورد اختالف اســت، اما پيام این هشدارهای اخير 
سازمان ملل واضح است: مد یک آالینده مهم در جهان است و در صنعتی 
که فقط بشر را به داشتن کاالهای جدید بيشتر وابسته می کند، سئواالت 
زیادی وجود دارد که چطور حاال می تواند این ميل بيشتر به مصرف گرایی 
را کنترل کند و درعين حال از ســود کالن خود به نفع حفظ کره زمين 

بگذرد ]15[.  
مطالعات هو و چوی  )2012( نشــان می دهد که در صنعت مد و لباس 
حجم زیادی از زباله توليد شده و از انرژی زیاد، آب و مواد شيميایی مضر 
استفاده می شود ]16[. در همين راستا، در پایان سال 2018، 50 درصد 
از کل پنبه و 66 درصد از کل پلی استرهای مورد استفاده در پوشاک های 
توليدی پوما  از منابع پایدار تهيه شدند و در این پلی استرها، مواد شيميایی 
مضر از فرآیند توليد حذف گردید ]17[.  همچنين، در سال 2019 شرکت 
آدیداس  اعالم که قصد دارد 11 ميليون جهت کفش ورزشی با پالستيک 
بازیافت شده از اقيانوس بسازد. به عبارت دیگر، این شرکت در صدد است 
تا زباله های پالستيکی که در سواحل و مناطق ساحلی وجود دارد را قبل 

از ورود به به اقيانوس بازیافت نماید ]18[.  
امروزه مشــتریان، کاالهای نســاجی با کيفيت باالیی را تقاضا می کنند 
که برای ســالمتی آنها بی ضرر بوده و در کارخانه هایی توليد شــوند که 
دوستدار محيط زیست و دارای مسئوليت اجتماعی  باشند. گواهينامه های 

استاندارد پایدار در صنعت نساجی و پوشاک مانند بلوساین ، یورو اکوليبل  
و اکوتکس  از برندها، خرده فروشان و کارخانه هایی حمایت می کنند که با 
چالش های توليد پایدار روبرو می شوند. این نظام ها، شرکت های نساجی را 
قادر می سازند که طی تمام مراحل چرخه توليد، مدارک و اسناد معتبری را 
در اختيار مشتریان قرار دهند. امروزه واژه پایداری در صنعت مد و نساجی 
بسيار بکار برده می شود، ليکن از لحاظ معنایی مهم است که بدانيم چه 
عواملی در پایداری این صنعت اثرگذار است و باید مورد توجه قرار گيرند. 
وقتی پایداری در صنعت مد و نســاجی بررســی می شود، مهم است که 
تمام عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیســت محيطی در نظر گرفته شوند و            
هيچ کدام از این عوامل منحصر به فرد نيستند و بر دیگری ترجيح ندارند. 
از این رو، هدف اصلی در پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر طراحی 

مد و لباس سبز  با رویکرد توسعه پایدار می باشد.   

ادبيات تحقيق
 

واژه توســعه پایدار در نيمه دوم قرن بيستم مطرح شد که به موجب آن 
تغيير الگوی تفکر در مورد توسعه باعث گردید تا توسعه پایدار در کانون 
گفتمان های توســعه قرار گيرد ]18[. پایداری از لحاظ معنایی یعنی به 
جلو رفتن و ادامه دادن. در فرهنگ های لغت فارسی، از پایداری به معنای 
بادوام و ماندنی یاد شــده است. در فرهنگ لغت التين نيز ریشه لغوی و 
عبارات مرتبط با واژه پایداری به معنی صفتی است که چيزی را توصيف 
می کند و باعث آرامش و تامين زندگی شــده و درنتيجه به تداوم زندگی 
و طوالنی کردن آن منجر می شــود ]19[. رایج ترین و شاید اولين تعریف 
از توســعه پایدار، تعریفی است که کميسيون جهانی    محيط زیست و 
توسعه  )1987( معروف به کميسيون برانتلند  در گزارش آینده مشترک 
ما  ارائه کرده است: توسعه پایدار، توسعه ای است که نيازهای زمان حال 
را بدون خطر انداختن توانایی نسل های آینده برای برآوردن نيازهایشان 
برآورده سازد ]21[. بعد اجتماعی توسه پایدار به رابطه انسانی با انسان های 
دیگر، اعتالی رفاه افراد، بهبود دسترسی به سالمت و بهداشت و خدمات 
آموزشی، توسعه فرهنگ های مختلف و برابری و فقرزدایی تاکيد دارد؛ و 
بعد اقتصادی توسعه پایدار با متغيرهای اقتصادی مرتبط است و در آن رفاه 
فرد و جامعه باید از طریق استفاده بهينه و کارای منابع طبيعی و همچنين 
توزیع عادالنه منابع حاصله، تا حداکثر ممکن ارتقاء یابد، و بعد زیســت 
محيطی توسعه پایدار با حفاظت و تقویت پایه منابع فيزیکی و بيولوژیکی 
و اکوسيستم مرتبط است و به رابطه بين طبيعت و انسان می پردازد ]21[. 
مفهوم مد پایدار طی سال های اخير معادل واژه هایی نظير مد سبز و اکو 
فشن  به کار رفته است. مطالعات جدید در مورد بازار، نشان دهنده نقش 
بيشــتر توليد پایدار و توزیع محصوالت در بخش مد و خرده فروشی در 
رابطه با مصرف کننده نسبت به گذشته است. در نتيجه رفتارهای پایداری 
راهشــان را در موقعيت های تجاری باز کرده اند ]22[. مد پایدار تالشی 
است که توسعه پایدار و مد را با هم در می آميزد که تا چندی پيش این دو 
مفهوم به عنوان یک پارادوکس نقض می کردند. در حال حاضر در کنار هم 
آوردن این دو موضوع امری ضروری جهت تعهد برای آینده است ]23[. مد 
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پایدار چالشی پيچيده همراه با آرمان گرایی است که برای دستيابی به آن، 
باید مولفه های بسياری در سطح عملی در نظر گرفته شود ]24[. 

طبق نظریه پاپانک  )1995( در طراحی باید دو مفهوم زیبایی شناختی و 
سودمندی مورد توجه قرار گيرد، دو موضوعی که با هم ناسازگاری ندارند 
و از طراح انتظار می رود که آنها را در انطباق باهم بســط دهد ]9[. آکو و 
دیگران  )2013( مطالعاتی در زمينه مد پایدار انجام دادند تا با ارائه یک 
الگوی مفهومی، ابزاری را فراهم آورند تا بتوانند پيچيدگی های موضوعاتی 
که پایداری را در  بر می گيرند را شفاف سازند. مولفه اصلی و زیرشاخه های 
آن با یک نقشه مفهومی در شکل 1 به تصویر کشيده شده است ]13[.  

در پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل موثر بر طراحی مد و لباس 
سبز از شاخص های استاندارد استپ اکوتکس )2018( استفاده شد. این 
شاخص ها شامل: مدیریت شيميایی ، عملکرد زیست  محيطی ، مدیریت 

زیست  محيطی ، مسئوليت اجتماعی، مدیریت کيفيت  و اجرا و مدیریت 
ایمنی و ســالمت  است. شاخص مدیریت مواد شيميایی، مواد شيميایی 
و خصوصيات طبيعی آنها را بررســی می کند و مهم ترین جنبه ها در این 
حوزه تشــخيص و اجتناب از پتانسيل تاثيرات منفی مواد در اقالم توليد 
شده، محيط زیست و خطرات طی توليد و مصرف هستند. شاخص عملکرد 
زیست  محيطی به تاثير زیست  محيطی تاسيسات در رابطه با مدیریت و 
نگهداری مواد شيميایی طی عمليات )به طور مثال، مواد شيميایی شامل 
مواد حالل و غيره (، اســتفاده و مصرف منابع مانند انرژی، آب، فاضالب، 
انتشــار گاز کربن، ضایعات توليد، بسته بندی و حمل و نقل و پيشگيری 
از حوادث ناخواسته اشــاره دارد. شاخص مدیریت زیست  محيطی  یک 
ابــزار یا چارچوب مدیریتی برای توصيف مســتند فرآیندها و فعاليت ها 
جهت دستيابی به اهداف زیست  محيطی و بهبود مستمر عملکرد جامع 

شکل 1- مؤلفه های موثر بر مد پایدار ]13[
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زیســت  محيطی است. مدیریت زیست  محيطی سازمان ها باید مستند 
و مبيين رویه ها برای حوزه عملکرد، معيارها، پياده ســازی، نگهداری، 
بهبود و ارتباط فعاليت ها و اهداف ســازمان باشد. استاندارد بين المللی 
ایزو 14000 به عنوان الگویی برای مدیریت یکپارچه زیســت  محيطی 
به رســميت شناخته می شود. شاخص مســئوليت اجتماعی با تمرکز 
ویژه روی مســئوليت آنان نسبت به کارگران و شرایط کار اشاره دارد. 
مســئوليت اجتماعی موضوعات کار کــودک و نوجوان، حقوق و مزایا، 
وضعيت اشــتغال، آزادی انجمن صنفی و پيمان مباحثه بين کارفرما و 
کارگران )در خصوص افزایش مزد یا بهبود وضع محل کار (، ساعات کار 
شــامل شرایط اضافه کاری را مطرح می کند. شاخص مدیریت کيفيت 
متشکل از یک نظام مدیریت و کاربرد و اجرای آن است. استاندارد ایزو 
9001 یک نمونه شناخته شده در این زمينه است. این استاندارد اعتبار 
اساسی دارد و در سطح جهانی به عنوان موفق ترین و قابل اعتمادترین 
سند و روش به رسميت شناخته شده است. در مدیریت کيفيت استپ 
اکوتکس، روند دســتيابی به برتری تجــاری همچنين روش های نوین 
مدیریت مانند ارزیابی ریســک و نظارت شــرکتی را در نظر می گيرد. 
این بخش ها ضروری و در زمينه پایداری تاثير اساســی دارد. از این رو، 
عالقه مندی شــرکت در پایداری مدیریت اهميــت فوق العاده ای دارد. 
شــاخص اجرا و مدیریت ایمنی و سالمت به عملکرد بهداشت و ایمنی 
شــغلی یک ســازمان در رابطه با محل کار ایمن و سالمت اشاره دارد 
و فقط محدود به ســر و صدا، گرد و خاک، خطرات مواد شــيميایی، 
وضعيت روشنایی، فشــار روانی، گرما، بيمه نمی شود. توجه به ایمنی 
و ســالمت کارگران با بکارگيری تجهيزات حفاظتــی و جلوگيری از 
آسيب با ماشــين آالت/ تجهيزات ایمن نمی شود بلکه به مواردی نظير 
ایمنی کارخانه ها به پيشگيری از آتش سوزی، یکپارچگی ساخت و ساز، 
برنامه های اورژانســی و ایمنی کارگران در مــواردی زمان حوادث نيز 
اشاره دارد. همچنين ایمنی توليدات و محصوالت کارخانه ها در رابطه با 

مصرف کنندگان این محصوالت را نيز در نظر دارد ]25[.  
از دیدگاه مصرف کنندگان مد، رشد آگاهی اجتماعی و زیست  محيطی 
موجب نگرش های زیست  محيطی مصرف کنندگان می شود که به طور 

مســتقيم بر مصرف اکو فشــن تاثير می گذارد. آنها درک می کنند که 
اگر زنجيره تامين پایدارتر باشــد، منابع طبيعی بيشتری مصرف شده 
و دی اکســيد کربن کمتری توليد می شود، در عوض قيمت های خرده 
فروشــی نيز ممکن است افزایش یابد. تحقيقات پيشين نشان می دهد 
که مصرف کنندگان مد عالقمند به خرید محصوالت مد پایدار هستند 
و تا زمانی که از کيفيت محصوالت زیست  محيطی راضی باشند تمایل 

به پرداخت قيمت باالتر دارند ]26[. 
یافته های پژوهش دابی جا )2018( بيانگر آن است که سهم راهبردهای 
بازاریابی ســبز در گســترش ایجاد وفاداری به بــازار در حال ظهور را 
برجســته کرد. با بررسی چهار نسل مختلف مصرف کننده در بازار، این 
موضوع را بيان کرد که خرده فروشــان پوشــاک بــا اتخاذ راهبردهای 
ســبز و موافق با اجرای اقدامات حفاظت از محيط  زیســت می توانند 
مشتریان عمومًا جوان را به فروشگاه های خود جذب کنند. از آنجائيکه 
شــرکت هایی که محصوالت و خدمات خود را بــه جامعه مدرن ارائه 
می دهند بطور فزاینده ای نگران تعيين و گسترش راهبردهای بازاریابی 
ســازگار با اصول توســعه پایدار متمرکز بر مواد خام، مراحل توليد و 
مولفه های مربوط هستند، تالش می کنند که اهداف شرکتی خود را با 

اصول حفاظت از محيط زیست هم تراز کنند ]28[.  
پژوهــش بروکز و دیگران  )2017( بحث تکنولوژی های ضروری را در 
شــرایط وسيع تر تاریخی آنتروپسين  - یک اصطالح زمين شناسی که 
نشان دهنده تغييرات محيطی در مقياس جهانی، ناشی از فعاليت های 
کشاورزی و صنعتی اســت- مطرح کردند. از آنجایی که مصرف لجام 
گســيخته لباس، محيط زیســت را تهدید می کند؛ در انجمن های مد 
بحــث در مورد انتخاب مواد و الگوهــای اقتصادی جدید برای کاهش 
اثرات توليد و مصرف پوشاک در حال گسترش است. تاریخچه طوالنی 
تعامالت انسانی و زیست محيطی که سيستم های فيزیکی و بيولوژیکی 
را شکل داده است با رشــد اقتصاد بين المللی پوشاک در هم آميخته 
اســت. در این پژوهش این موضوع مطرح می شود که چگونه تغييرات 
در الگوهای توليد و مصرف پوشاک بر سيستم های زیست  محيطی در 
طول زمان با تمرکز خاص بر شــيوه های لباسشویی در بریتانيا، تاثير 

شکل 2- الگوی مفهومی پژوهش حاضر)ماخذ: محققان(  
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می گــذارد. با مطرح کردن یکی از راه حل هــای فنی – بازیافت حلقه 
بســته  - که اخيــرًا رواج یافته، این بحث مطرح می شــود که چگونه 
چشم اندازهای فراروی تجارت پوشاک، وضعيت و تغيير تکنولوژیکی را 

بيان می کند ]29[. 
تادیشــنی و دیگران  )2017( در مورد نوآوری در الگوی تجاری اذعان 
می دارند که شــرکت های جدید و موجود به دنبال راهی برای رشد در 
یک محيط رقابتی با الگوهای کسب و کار نوآورانه هستند، در حالی که 
به جامعه احترام می گذارند و از اقداماتی که به سياره زمين آسيب می 
رساند، اجتناب می کنند. گرایش هایی همچون اقتصاد گردشی، تجارت 
عادالنه، مصرف آگاهانه و اقتصاد مشــارکتی، تعــدادی از نگرش های 
کارآفرینی نوظهوری هســتند که این موضــوع را عنوان می کنند، اما 
هنوز فاصله ای بين آنچه که به صورت تئوری مطرح می شود و سطوح 
پایداری زیســت  محيطی و اجتماعی که بصورت عملی انجام می شود، 

وجود دارد ]30[. 
یافته های پژوهش ولی پور و سياری )1398( بيانگر آن است که تمامی 
ابعاد ارزش ویژه ی برند رابطه ی مثبت و معنا داری با یکدیگر داشته که 
در این بين آگاهی از برند و کيفيِت ادراک شده از برند بيشترین رابطه 
و پس از آن سبک، وفاداری به برند، طرح و نقش، تداعی برند، کيفيت 

البسه، رنگ و پارچه، و قيمت در سطوح بعدی قرار گرفتند ]31[.  
با توجه به مطالعــه ادبيات و مبانی نظری، می تــوان الگوی مفهومی 
پژوهش حاضر را طبق شــکل 2 در نظر گرفت که فرضيه های پژوهش 

نيز بر این اساس تبيين شدند.  

روش شناسی تحقيق 

پژوهش حاضر از نظر ماهيت و هدفي كه دنبال مي كند از نوع پژوهش 
كاربردي، و بر حســب نحوه گــرد آوري داده ها، یك تحقيق توصيفي- 
پيمایشــی اســت. در تحقيق حاضر، جهت جمع آوري اطالعات براي 
پي ریــزي مباني کلي تحقيق همچون تعریــف مفاهيم کليدي، طرح 
ضرورت ها، بيان کاربرد ها و تشریح اهميت آن از مطالعات کتابخانه اي 
ماننــد مطالعات مقاالت فارســي و التين،   کتب فارســي و التين در 
زمينه آموزش و پایان نامه هاي مشابه در این زمينه و منابع اینترنتي و 
ســمينارها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران 
کارخانجات نساجی و پوشــاک غرب استان مازندران به تعداد 22 نفر 
تشکيل می دهد. با توجه به گستردگی جامعه آماری و عدم دسترسی 
به همه آنها و همچنين محدود بودن زمان انجام تحقيق، جامعه آماری 
به کارخانجات نساجی و پوشــاک محدوده جغرافيایی غرب مازندران 
محدود شــد. از این رو، در پژوهش حاضر نمونه گيری انجام نشده و از 

روش سرشماری استفاده گردید. 
در پژوهش حاضر به منظور جمع آوری داده ها از پرسشــنامه استفاده 
شــده اســت و بدین منظور از پرسشنامه اســتاندارد استپ اکوتکس 
)2018( بهره گرفته شــد]26[. ساختار پرسشنامه از سه بخش شامل 
مصرف کننده، توليدکننده و محيط زیست تشکيل شده است. سئواالت 

پرسشــنامه به لحاظ محتوایی برگرفته از پرسشــنامه استاندارد توليد 
پایدار نســاجی موسسه اکوتکس است. پرسشنامه تاثير کاالی نساجی 
بر مصرف کننده )تاثير بر ســالمت مصرف کننده و ...(، شرایط محيط 
کار و توليــد و تاثيــر صنعت بر محيط زیســت را ارزیابی می کند و با 
رعایــت الزامات آنهــا، فرآیند پایدار و خروجی آن نيز محصول ســبز 
خواهد بود. به طور کلی، رویکرد اصلی ســئواالت پرسشنامه رویکردی 
زیســت محيطی به مبحث پایایی صنعت پوشاک بوده و مرجع طرح 
ســئواالت اســتاندارد توليد پایدار موسســه اکوتکس می باشد. مبنا 
قراردادن این استاندارد به نحوی است که پاسخ پرسش شوندگان ميزان 
تطبيق پذیری و یــا انحراف آنها را از این اســتاندارد در ابعاد مختلف 
به نمایش می گذارد. این ابعاد شــامل مدیریت مواد شيميایی، عملکرد 
زیست محيطی، مدیریت زیست محيطی، مسئوليت اجتماعی، مدیریت 
کيفيت و مدیریت و عملکرد ایمنی و سالمت است. برای سنجش پایایی 
پرسشــنامه از آزمون آلفای کرونباخ اســتفاده گردید. آزمون کرونباخ 
روشی برای محاســبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گيری است که در 
آن پرسشنامه ها یا آزمون هایی که خصيصه های مختلف را اندازه گيری 
می کند،             مورد سنجش قرار می گيرد. برای اندازه گيري پایایي 
پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده و ضریب آن در پژوهش 
حاضر معادل 0/86 محاسبه گردید که این امر نشان دهنده هماهنگی 

درونی بين سئوال های پرسشنامه است. 

جدول  1. آمار توصيفی به تفکيک ابعاد و سئواالت تحقيق 
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تحليل داده ها 

به منظور تجزیه و تحليل داده ها از آمار توصيفی و اســتنباطی استفاده 
شده اســت. در پژوهش حاضر به منظور توصيف ویژگی های متغيرهای 
تحقيق از آماره هایی مانند درصد فراوانی، ميانگين، انحراف معيار و واریانس 
استفاده گردید. در بخش آمار استنباطی از آزمون تی و فریدمن استفاده 
و در همين راستا جهت تحليل داده ها از نرم افزار SPSS ویرایش 23 بهره 
گرفته شد. در جدول 1 آماره های توصيفی مربوط به 18 سئوال پرسشنامه 
در قالب سه متغير مصرف کنندگان، توليدکنندگان و محيط زیست اعم از 

ميانگين، انحراف معيار، کمينه و بيشينه آورده شده است.  
در جــدول 2 ميانگين، انحراف معيار و حد کمينه و بيشــينه هر یک از 
ابعاد سه گانه مورد اشاره قرار گرفته است. همان طور که مالحظه می گردد 
ميانگين هر سه بعد از عدد سه بيشتر بوده و این امر بيانگر آن است که هر 
سه بعد در شرکت های مورد مطالعه در وضعيت نسبتًا مناسب قرار دارند. 

در ادامه فرضيه های تحقيق مورد بررسی قرار می گيرند. 
- فرضيه اول: بعد مصرف کنندگان در طراحی پوشاک عامل تاثيرگذاری 

می باشد. 
در جدول 3 پارامترهای آزمون تی تک نمونه ای مستقل برای فرضيه اول 
تحقيق آورده شده است. مطابق جدول سه، از آنجایی که سطح معنی دار 
بودن آزمون زیر 0/05 می باشد، بيانگر آن است که  بعد مصرف کنندگان 
در توليد پوشاک معنی داری بوده )عامل موثر می باشد( و در نهایت فرضيه 

اول تحقيق تایيد گردید. 
- فرضيه دوم: بعد توليدکنندگان در طراحی پوشــاک عامل تاثيرگذاری 

می باشد. 
در جدول 4 پارامترهای آزمون تی تک نمونه ای مستقل برای فرضيه دوم 

تحقيق آورده شده است. مطابق جدول چهار، از آنجایی که سطح معنی دار 
بودن آزمون زیر 0/05 می باشد، بيانگر آن است که  بعد مصرف کنندگان 
در توليد پوشاک معنی داری بوده )عامل موثر می باشد( و در نهایت فرضيه 

دوم تحقيق تایيد گردید. 
- فرضيه سوم: بعد زیست  محيطی در طراحی پوشاک عامل تاثيرگذاری 

می باشد. 
در جدول 5 پارامترهای آزمون تی تک نمونه ای مستقل برای فرضيه سوم 
تحقيق آورده شده است. مطابق جدول پنج، از آنجایی که سطح معنی دار 
بودن آزمون زیر 0/05 می باشد، بيانگر آن است که  بعد مصرف کنندگان 
در توليد پوشاک معنی داری بوده )عامل موثر می باشد( و در نهایت فرضيه 

سوم تحقيق تایيد گردید. 
در ادامه هر یک از سئواالت تحقيق طبق جدول شش مورد بررسی قرار 

می گيرد. 
همچنين، به دليل مقایسه اهميت هریک از ابعاد تحقيق، از آزمون فریدمن 
 SPSS برای رتبه بندی آنها استفاده شده است. خروجی حاصل از نرم افزار

در جدول هفت ارائه شده است. 
طبق جدول 7 می توان اذعان داشت که سطح معنی دار زیر 0/05 است، 
و این امر بيانگر آن است که بين سه بعد از نظر رتبه اختالف معنی داری 
وجود دارد و بعد توليدکنندگان در طراحی و توليد پوشاک بيشتر توجه 
شده است و ابعاد دیگر یعنی زیست محيطی و مصرف کنندگان به ترتيب 

در رتبه های 2 و 3 قرار دارند. 

بحث و نتيجه گيری 

صنعت مد از مهم ترین صنایعی است که به افزایش فشار مصرف منجر شده 
و گردش مالی آن در جهان ساالنه بالغ بر 1/5 تریليون یورو است. صنعت 
مد زمانی می تواند مورد تایيد باشد که دستکم این اطمينان را به مشتریان 
بدهد که در فرآیند توليد آن محصول، آسيب کمتری به سياره وارد شده، 
ضمن اینکه اساسًا تشویق مردم به مصرف کاالهای بيشتر و متنوع تر در 
دنيایی که با معضالت زیست محيطی متعددی مواجه است باید کم کم 
از دور خارج شود ]32[. نگرش های زیست محيطی مصرف کنندگان مد 
به طور مستقيم بر محيط زیست تأثير می گذارد. آنها درک می کنند اگر 
زنجيره تأمين پایدارتر باشد، از منابع طبيعی بيشتری استفاده شده و دی 
اکســيد کربن کمتر ساطع می شود ]33[. صنعت مد امروزه یک صنعت 
جهانی است و تأثير زیادی بر محيط زیست و همچنين زندگی مردم دارد. 
این صنعت بــه دليل این که مقادیر عظيمی از منابع مانند آب، انرژی و 
مواد شيميایی سمی را مصرف می کند، به عنوان آسيب رسان ترین صنعت 
شناخته شده اســت. بنابراین، این صنعت از نظر زنجيره تأمين، مسائل 
زیست محيطی و جامعه مصرفی یک صنعت پيچيده است. توليد پنبه که 
به مقدار زیادی انرژی و آب نياز دارد و همچنين شــرایط کار در سراسر 
زنجيره تامين و اســتفاده از مواد شيميایی که می تواند سمی باشد و به 
سالمت افراد و محيط زیست آسيب برساند، تأیيد شده است. بنابراین، باید 
به ریشه اصلی پی ببریم و مساله اصلی، اعتياد ما به مصرف است. مصرف 
مد و تعداد روزافزون اقالم مد که خریداری و ســپس دفع می شــوند، به 

جدول 2. آماره توصيفی مربوط به ابعاد تحقيق  

جدول 3. آزمون تی برای فرضيه اصلی اول تحقيق )اثر مصرف کنندگان(

جدول 4. آزمون تی برای فرضيه اصلی دوم تحقيق )اثر توليدکنندگان(

جدول 5. آزمون تی برای فرضيه اصلی سوم تحقيق )اثر زیست  محيطی( 
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عنوان یک مشکل اساسی در نظر می شوند ]34[.
همان طور که پيش تر اشــاره شــد، پرسشــنامه ای در اختيــار مدیران 

شرکت های صنایع پوشــاک قرار گرفت که در آن سئواالتی در خصوص 
چگونگی شرایط توليد با توجه به سه مولفه مصرف کنندگان، توليدکنندگان 
و محيط زیست مطرح شد. سئواالت مربوط به هر یک از مولفه های مطرح 
شده بر مبنای استاندارد مربوط به توسعه پایدار در صنعت نساجی طراحی 
شــد که حوزه های مدیریت شيميایی، کارایی زیست  محيطی، مدیریت 
زیست  محيطی، مسئوليت اجتماعی، مدیریت کيفيت، و مدیریت ایمنی و 
سالمت را شامل می شود. سئواالت هر مولفه، بخشی از این مولفه ها را در بر 
می گيرد. نتایج نشان می دهد که هر سه بعد، عوامل موثر در توليد محصول 

جدول 6. بررسی سئواالت تحقيق به تفکيک ابعاد سه گانه 

جدول 7. نتایج آزمون فریدمن در خصوص ابعاد تحقيق
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مبتنی بر توسعه پایدار هستند. در نهایت به دليل مقایسه اهميت هر یک از 
مولفه ها      از آزمون فریدمن برای رتبه بندی ابعاد استفاده شد که خروجی 
حاصل از نرم افزار نشــان می دهد که بين سه مولفه از نظر رتبه  اختالف 
معنی داری وجود دارد و به ترتيب ابعاد توليدکنندگان و زیست محيطی 
و ســپس بعد مصرف کنندگان در توليد محصوالت پایدار دارای اهميت 
می باشــد. همچنين، در پژوهش حاضر، سه فرضيه اصلی مطرح گردید. 
ســه فرضيه مورد آزمون یعنی مصرف کنندگان، توليدکنندگان و زیست  
محيطی در دســتيابی به محصوالت پایدار در طراحی مد و لباس موثر 

هستند.     
در این پژوهش که با هدف بررســی معيارهایی جهت عملکرد پایدار در 
صنعت مد و پوشــاک انجام شد، یک سلســله مراتب برای طبقه بندی 
جنبه های پایــداری در انطباق با ابعاد مصرف کنندگان، توليد کنندگان و 
زیست  محيطی ارائه شــده است که چار چوبی برای عملکرد پایداری در 
توليد محصوالت نساجی می باشد. این پژوهش تالشی برای اثبات اهميت 

بکارگيری اســتانداردهای پایداری محصول در سطح عملکردی صنایع 
نساجی است و باید بخشــی جدایی ناپذیر از شيوه های توليد در صنایع 
نساجی باشد، به گونه ای که نه تنها تقاضای مشتریان را برآورده کند، در 

عين حال پيرو پایداری بوده و در راستای کمک به محيط زیست باشد. 
در پژوهش حاضر تالش محققان بر آن بود تا موضوع پایداری را از طریق 
ابعاد ســه گانه مورد بررسی و تحليل قرار دهند. با توجه به اینکه همواره 
راه کارهایی برای نگرش و ارائه موضوعات خاص در زمينه بکارگيری عوامل 
توليد در صنایع مختلف و خصوصًا صنعت نســاجی وجود دارد، ممکن 
است در برخی موارد از نقطه نظر زیست  محيطی، چالشی بزرگ فراروی 
این صنعت به وجود آید. در این راســتا، بيان این نکته حائز اهميت است 
که می بایستی به منظور توليد، تمام موضوعات مهم بررسی شده و امکان 
پيگيری و بازبينی آنها وجود داشته باشد. با این حال الزم است همگام با 
حرکت جهانی، استانداردهای پایداری جای خود را    در صنایع نساجی و 

پوشاک ایران نهادینه نمایند.   
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