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The Challenge of Sustainable Lifestyles

چالــش سبـــک های زنــدگــی پایــدار



نده یک جهان با منابع محدود و محدودیت های زیست محیطی شـننتوان چگونه می 

برای زندگی مطـاب  سـبک زنـدگی بـه بـرای 2050میلیارد انسان در 9از توقعات

حمایت برد؟مدت طوالنی توسط مرفهین غربی نمونه قرار داده شده است 



The Math of Sustainability

ریــــاضــــی پـــــایــــــداری



تغییر سبک زندگی

ارتقای بارآمدی فناوری

باهش تعداد افراد



Table 4–1. Population and Carbon Dioxide Emissions, Selected Countries, 2004

Country               CO2                          Emissions or Region      
Population       Emissions         per Person
(million)        (million tons)    (tons of CO2 ) 

United States         294                5,815    19.8
China          1,303                4,762                   3.7
Russia         144                1,553                 10.8
Japan          128                1,271                 10.0
India           1,080                1,103                   1.0
Germany   83                   839                 10.2
United Kingdom     60                   542                   9.1
France                     62                   386               6.2
Bangladesh             139                     35               0.3
European Union
(15 countries)  386                3,317            8.6
World      6,352              26,930           4.2



بارآمدی فناورانه

اس هر پیشرفتی در بهـره وری فناورانـه بـه سـادگی توسـط مقیـ

غـر  مـی جمعیت در حال افزایش و آرزوهای درحال رشد مطل  

شود





The “Science of Desire”

علــــم مطلــــــوب



بهتـر »می بنند به مصرف فزاینـده منرـر بـه ارتقـابسیاری انسانها ادعا 

.می شود« بودن



:نماد GDPافزایش

رون قوی و پر اقتصاد •

باالخرید توان •

ترغنی تر و بامل زندگی •

خانوادهافزایش امنیت •

انتخاب واالتر•

عمومیهای بیشتر هزینه •



The Paradox of Well-being

پــــارادبــــس خـــوشـــبختــــی



خوشحال تر خواهند بود=      افرادی به بیشتر مصرف می بنند     

متصل استرشدشادی یا رضایت از زندگی به 



دارند آنچه می خواهند افراد درک خوبی از 

اما 

به آن ندارندنحوه رسیدن درک خوبی از 



علت ایراد پارادبس؟

رابطه منفی بین نگرش ماتریالیسم و سعادت ذهنی•

ــده گــرفتن اهمیــت نهادهــایی خــا • ــه ) نادی ــی ب ســعادت ذهن

.(صورت حیاتی به پایداری دوستان و قدرت جامعه دارد





Live Better by Consuming Less?

زنــدگی بهتــر بــا مصـــرف بمتـــر؟



ریب چرا افراد بمتر مصرف نمی بنند به تاثیر بمتری بر تخ

محیط زیست داشته باشند؟



Downshifter

Strong simplifiers

Dedicated, holistic

simplifiers



Competing for Status and for Survival

رقــابـت بــرای مـوقعیــت و بــرای حیــات



:توالی ژنتینی به دو فابتور بستگی دارد

زنده ماندن تا سن تولید•

(این مورد همه منط  های موجود را بمرنگ مینند) یافتن جفت •

رقابت برای موقعیت 



رقابت برای حیات

ودبقا به خودی خود با موقعیت اجتماعی تعدیل می ش





:مشنل برای جامعه سه برابر است

نسـبت جوامـع نـابرابر) رقابت شدید منرر به جوامعی با خوشحالی بمتر می شود •

(به جوامع برابر از پریشانی باالتری برخوردارند

هیچ خروجی از تردمیل لـتت گرایانـه افـزایش درآمـد و افـزایش مصـرف وجـود •

(منانیزم دستیابی به شادی نقطه پایانی ندارد ) ندارد 

ن بـه او  پیامدهای محیط زیستی و منابع طبیعی در این مسابقه عقیم برای رسید•

.منرر به چالش های متعددی برای مصرف گراها می شود



The “ Iron Cage ” of Consumerism

قفــــس آهنیـــن مصـــرف گـــرایــــی



ایـن . داصال به افراد ربطی ندارخود خواهی و نوع دوستی به بیان دیگر،تعادل بین 

:  بستگی داردشرایط اجتماعی شدیداً به 

و مرموعه نهاد هایی به جهـاندولت ، قواعد، هنرارهای فرهنگی، انتظارات، قوانین

.اجتماعی را مقید و چارچوب بندی می بند



ی خودمحـوربه صورت فزاینده، به نظر می رسد، نهادهای جامعه مصرفی 

.را تشوی  می بنندتقبیح رفتار اجتماعی و رقابتو 



. اسـتاولویت اصـلی بـرای مـدیران فنـاوری نرخ نوآوری شتاب 

تصاد نرخ نوآوری به نوبه خود توسط اتنا ساختاری ترارت ها و اق

.آیدبه حربت در می رشد مصرف بر 



Living Well and Within Limits

با محدودیت هابردن زندگی خوب 



های معین با محدودیت زندگی بردن برای پایداری درخوب 

باید تغییر بندالگوهای مصرف افراد 



؟ چه بسی توانایی تاثیر گتاری بر این ساختارهای عریض تر را دارد

بخش های جامعه باید برای تغییر مسئولیت پتیر باشندهمه 



راهنارهای پیشنهادی
م مصـرف، به حمل و نقلی عمومی قابل اعتماد، تسهیالت بازیافت، خدمات بایراد دسترسی 1.

ن خطاهــای سیســتماتیک درمقابــل ایــ. تعمیــر و نگهــداری، بــاز مهندســی و اســتفاده مرــدد

شودامنانات باید از بین برود و سیاست ها برای تشوی  آنها باید استفاده 

نهـادی و مـالی تنیـه دارد بـه سـیگنالی قـوی را بـرای ترارتهـا و مصـرفدولت بر چارچوب 2.

.بنندگان درباره مصرف پایدار ارسال می بند

اثر دولت بر هنرارهای اجتماعی و انتظارات 3.

دسـتورالعمل اهمیت براساس شاخص های اقتصادی، با دستورالعملی برای عملنرد بخش عمومی، با تهیه سیاست عمومی، با اثـربا 

اسـتخدامی زندگی، بـا اثـر سیاسـت-برنامه ریزی بر روی فضا های اجتماعی و عمومی، با اثرگتاری سیاست دستمزدی بر تعادل بار

ا درجـه قواعـد ، با اثر مبادله استاندارد های رفتار مصرف بننـدگان، بـ(و بنابراین بر روی ساختار خانواده) بر روی تحرک اقتصادی 

تبلیغات و رسانه، و با پشتیبانی پیشنهاد شده به ابتنارات انرمنی و گروه های متهبی 



وه جهان پایدار جهان فقیر نیست بلنـه جهـانی اسـت بـه بـه شـی
ت و چالشی است برای قـرن بیسـاین . های مختلف بامیاب است

این جهانینم به جهت ساخت 


