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چکيعِ
نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ،يفٕٓيي اقذ چُعثقعي اؾ رکبنيف ٔ ٔؽبيف (فؽظي ٔ اخزًبفي) کّ نٓؽَٔعاٌ
ؼا ثّ يكبئم ؾيكذيسيغي ظؼ اثقبظ يطزهف (آگبْي ؾيكذيسيغيَ ،گؽل ؾيكذيسيغي ،ؼفزبؼ ؾيكذيسيغي،
يًؽف يكئٕالَّ ٔ پبيعاؼَ ،گؽاَي ؾيكذيسيغي ٔ اضالق ؾيكذيسيغي) زكبـرؽ کؽظِ ٔ ثّ گكزؽل
يغبنجبد نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ٔ ؼفزبؼْبي يغهٕة ؾيكذيسيغي ظؼ اثقبظ فؽظي ٔ اخزًبفي ،فؽُْگي
ٔ قيبقي ٔ يبظي ٔ فؽايبظي يُدؽ نعِ اقذ .رسميك يغبنقّ زبضؽ ثب ْعف يغبنقّ ؼاثغّ ثيٍ يًؽفگؽايي ٔ
خٓذگيؽيْبي اؼؾني ثب نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ظؼ ثيٍ نٓؽَٔعاٌ رجؽيؿي اَدبو يبفزّ اقذ .ؼٔل
يٕؼظ اقزفبظِ ظؼ رسميك زبضؽ پيًبيهي اقذ .اؾ اثؿاؼ پؽقهُبيّ يسمكقبضزّ خٓذ خًـآٔؼي ظاظِْبي
يٕؼظ َيبؾ اقزفبظِ نعِ اقذ .خبيقّ آيبؼي قبکُبٌ ثيٍ  51-46قبل کالٌ نٓؽ رجؽيؿ ثّ رقعاظ َ 614فؽ ثؽ
اقبـ فؽيٕل ًََّٕگيؽي کٕکؽاٌ رقييٍ ٔ ثّ ؼٔل ًََّٕگيؽي ضٕنّاي چُعيؽزهّاي ،ثؽاي يغبنقّ
اَزطبة نعِاَعَ .زبيح َهبٌ ييظْع کّ ثيٍ ييؿاٌ يًؽفگؽايي ٔ نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ًْجكزگي
يقُيظاؼ ٔ يُفي (ٔ )-1/68خٕظ ظاؼظ ٔ َيؿ ثيٍ ييؿاٌ خٓذگيؽياؼؾني ثب نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي
ًْجكزگي يقُيظاؼ ٔ يُفي (ٔ )-1/16خٕظ ظاؼظ.
ٔاژگبٌ کهيعي :نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ،يًؽفگؽايي ،خٓذگيؽيْبي اؼؾني

 -1اقزبظ گؽِٔ خبيقّنُبقي ،ظاَهکعِ اظثيبد ٔ فهٕو اَكبَی ،ظاَهگبِ ضٕاؼؾيي ،رٓؽاٌ ،ايؽاٌ.
 -2اقزبظيبؼ گؽِٔ خبيقّنُبقي ،ظاَهکعِ اظثيبد ٔ فهٕو اَكبَی ،ظاَهگبِ ضٕاؼؾيي ،رٓؽاٌ ،ايؽاٌ.
 -3ظاَهدٕي ظکزؽي قيبقزگػاؼي فؽُْگي ،ظاَهکعِ اظثيبد ٔ فهٕو اَكبَی ،ظاَهگبِ ضٕاؼؾيي ،رٓؽاٌ ،ايؽاٌ.
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يمعيّ
آغبؾ َگؽاَي پيؽايٌٕ يسيظ ؾيكذ ثّ أايم ظّْي  5141ثؽ ييگؽظظ .ؾيبَي کّ رؽـ ٔالقي اؾ
ايٍ ٔخٕظ ظانذ کّ ييؿاٌ غضبيؽ يُبثـ عجيقي ٔ يقعَي ظؼ ظٔؼِاي يسعٔظ ظچبؼ فؽقبيم نٕظ
ًْؽاِ ثب گكزؽل رطؽيجي کّ اؾ لجم ظؼ يسيظؾيكذ ؼش ظاظِ ثٕظ ،ايٍ نُبضذ زبيم نع کّ
ؼنع الزًبظي ظاؼاي پيبيعْبي ؾيكذيسيغي اقذ ،کّ آَٓب ثبيع ثيهزؽ رٕقظ َكمْبي آيُعِ ثّ
َكجذ َكمْبي فقهي ردؽثّ نَٕع (کٓيم.)8 :5313،
ظؼ يكيؽ رٕققّي پبيعاؼ اؾ يًؽف کُُعگبٌ اَزؾبؼ ييؼٔظ کّ يًؽف پبيعاؼ ظانزّ ثبنُع ٔ
يكيؽ ؼا ثؽاي رٕققّي پبيعاؼ ًْٕاؼ کُُع .ايٍ افزمبظ کّ يًؽف کُُعگبٌ ثب رغييؽ قجک ؾَعگي ٔ
ؼفزبؼْبيهبٌ ظؼ ًّْي ؾييُّْب ييرٕاَُع ؼاِ ؼا ثؽاي رٕققّ پبيعاؼ ًْٕاؼ قبؾَع ،يک يٕلقيذ ٔيژِ
ٔ يسٕؼي ؼا ثؽاي يًؽفکُُعگبٌ ثّ فُٕاٌ فٕايم رغييؽ اخزًبفي ظؼ َؾؽ ييگيؽظ (ثٕنعؼخبٌ ٔ
ًْکبؼاٌ.)585 :3153 ، 1
ثزبگٕل ٔ يؽيذ )3153( 2اقزؽارژي نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ؼا ظؼ لبثهيذ ظقزؽقي،
يهبؼکذ ٔ يكئٕنيذپػيؽي ،فعانذ ؾيكذيسيغي ٔ العايبد ثبؾقبؾي ٔ ؼْجؽي يسيظؾيكذ ثّ
فُٕاٌ يک ؼٔل خعيع ثؽاي رفکؽ ظؼ يٕؼظ نٓؽَٔعي يسيظؾيكذ اؼائّ ظاظِاَع (ثزبگٕل ٔ يؽيذ،
.)5 :3153
اؾ عؽف ظيگؽ؛ قيبقذْبي ؾيكذيسيغي يقًٕالً ثب يمٕنّ الزًبظي ًْؽاِ ييثبنُعکّ
اؼؾل الزًبظي ،يبظيگؽايبَّ ٔ فؽظگؽايبَّ ٔ يُفقذعهجبَّ ظاؼَع .ايٍ اؼرجبط ظؼ خبي ضٕظ
چبنميسٕؼي ظيگؽي ؼا ثّ ًْؽاِ ظاؼظ يجُي ثؽ ايُکّ نٓؽَٔع ايؽٔؾي چگَّٕ ييرٕاَع ظؼ
چبؼچٕة خٓبٌٔعُي ثيٍ نػد ٔ يكئٕنيذ ؾيكذيسيغي رقبظل ثؽلؽاؼ کُع؟ ايٍ يٕضـ يکي اؾ
ظغعغّْبي ؾيكذيسيغي نٓؽَٔعاٌ ٔ ظٔنذ ييثبنع ٔ پبؼاظٔکكي اقذ کّ اًْيذ اؼرجبط
يًؽفگؽايي ٔ خٓذگيؽيْبي اؼؾني (يبظيگؽايبَّ ٔ فؽظگؽايبَّ) ثب نٓؽَٔعي ؾيكذ يسيغي
ؼا ظٔ چُعاٌ ييکُع.
ايؽٔؾِ رًبو اقزعاللْبي يؽثٕط ثّ يسيظ ؾيكذ ٔ پبيعاؼي ثبيع ايٍ زميمذ ؼا ظؼ َؾؽ
ظانزّ ثبنع کّ يب ثّ گَّٕاي فؿايُعِ ظؼ يک خبيقّي يًؽفي خٓبَي ؾَعگي ييکُيى ،ثّ ايٍ
ظنيم کّ ثكيبؼي اؾ کهٕؼْبي ظؼ زبل رٕققّ ثّ چؽضّي «کبؼ ٔ يًؽف» کّ پيمرؽ ظؼ غؽة

1. Balderjahn et al
)2. Batagol, Cheryl & Merritt, John (2013
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زبکى نعِ اقذ ،کهيعِ يينَٕع (کٓيم .)54 :5313 ،ثؽ اقبـ َزبيح رسميك ؼايُؽي ٔ 1پبئيهّ
(ٔ ،)3154لزي زفبؽذ اؾ يسيظؾيكذ رٕقظ نؽکذ ٔ يعيؽاٌ اؼؾيبثي ٔ رؽغيت يينٕظ ،افضبي
آٌ ازكبـ ظنجكزگي ٔ يكئٕنيذ َكجذ ثّ اْعاف ٔ اؼؾلْبي ؾيكذيسيغي نؽکذ ثيهزؽ ؼا
3
ردؽثّ ييکُُع ،کّ اؾ عؽيك ؼفزبؼْبي نٓؽَٔعي افًبل يينٕظَ .زبيح رسميك ربؼَذ ٔ نيَٕؿ
( )3155ثؽ يهبؼکذ ظؼ ثؽَبيّْبي آيٕؾني ٔ ربثيؽآٌ ثؽ نٓؽَٔعي ؾيكذ يسيغي ربکيع
ًَٕظِاَعُْ .ؽٔؼ ٔ ًْکبؼاٌ ( ٔ )5314ؼقزگبؼضبنع ٔ ًْکبؼاٌ ( )5314ثؽ اثؽ کبْهي يبظيگؽايي
ٔ فؽظگؽايي افمي ٔ اثؽ افؿايهي خًـ گؽايي افمي ثؽ ييؿاٌ يًؽف پبيعاؼ ربکيع ظاؼظ.
نٕاْع ردؽثي زبکي اؾ آٌ اقذ كّ نٓؽْبي رٓؽاٌ ،ايفٓبٌ ٔ رجؽيؿ ثبالرؽيٍ ْؿيُّ
الزًبظي ٔ اخزًبفي ؼا ظؼ اَزهبؼ آاليُعِْب يزسًم يينَٕع ،ايٍ ظؼ زبني اقذ كّ نٓؽْبي لى،
يهٓع ٔ كؽج اؾ ايٍ َؾؽ كًزؽيٍ ْؿيُّ ؼا پؽظاضذ ًَٕظِاَعًْ .چُيٍ َزبيح ثّ ظقذ آيعِ َهبٌ
ظُْعِ آٌ اقذ كّ رجؽيؿ ،كؽيبَهبِ ٔ يهٓع ثيهزؽيٍ ييؿاٌ فؽٔل قًٕو كهبٔؼؾي ٔ رٓؽاٌ،
اؼٔييّ ٔ ايفٓبٌ كًزؽيٍ ييؿاٌ آٌ ؼا ثّ ضٕظ اضزًبو ظاظِاَع (يُدىؾاظِ ٔ ًْکبؼاٌ.)5314 ،
ثقجبؼد ظيگؽ ،اقزفبظح ثيم اؾ زع اؾ ايٍ يُبثـ يٕخت َمًبٌ ٔ كًيبثي آٌْب يينٕظ (فُجؽي ٔ
ًْكبؼاٌ.)31 :5316 ،
اکثؽ يسممبٌ ثؽ ايٍ يكئهّ کّ ؼيهّي ًّْي ثسؽاٌْب ٔ رغييؽاد ؾيكذيسيغي فقبنيذْبي
اَكبَي ْكزُع ،ارفبق َؾؽ ظاؼَع ٔ يقزمعَع کّ ثؽاي خهٕگيؽي اؾ رطؽيت يسيظ ؾيكذ ،ثدبي
رُؾيى فٕايم يسيغي ثبيع ثيهزؽ ثؽ ؼٔي رُؾيى ٔ يسعٔظ کؽظٌ فقبنيذْبي اَكبَي رًؽکؿ ثکُيى
(ْيٕيًٍ)453 :3153 ،4؛ چيؿي کّ ثب فؽظگؽايي ،يبظيگؽاي ٔ يًؽفگؽايي فديٍ نعِ اقذ.
ايُدبقذ کّ َمم فقبل نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي يقُبي ٔالقي ضٕظ ؼا ًَبيبٌ ييکُع ،چؽا کّ
ْى ييرٕاَع يٕخت ثٓجٕظ ٔضقيذ گؽظظ ٔ ْى يٕخت رطؽيت يسيظؾيكذ نٕظ .چؽا کّ
يًؽفگؽايي ،خٓذگيؽي اؼؾني (فؽظگؽايي ،يبظيگؽايي) ْؽ کعاو ظؼ رضبظ ثب نٓؽَٔعي
ؾيكذيسيغي ييثبنُع .ظؼ ٔالـ ،قٕالْبي پژْٔهي ثّ نؽذ غيم ييثبنع:
 آيب ثيٍ يًؽفگؽايي ٔ نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ؼاثغّ ٔخٕظ ظاؼظ؟ آيب ثيٍ خٓذگيؽيْبي اؼؾني (يبظيگؽايي ،فؽظگؽايي) ٔ نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغيؼاثغّ ٔخٕظ ظاؼظ؟
1. Raineri, Nicolas
2. Paillé, Pascal
3. Michael Tarrant & Kevin Lyons
4. Huimin
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پيهيُّ ردؽثي
َزبيح رسميك اظاؼِ کم يسيظ ؾيكذ کًيكيٌٕ اؼٔپب )3154( 1ثؽ آٌ اقذ کّ َگؽل ،ظؼک
نٓؽَٔعاٌ اؾ يسيظؾيكذ ٔ يكبئم يؽثٕط ثّ يسيظؾيكذ يثجذ ثٕظِ اقذ.
َزبيح رسميك ؼايُؽي ٔ 2پبئيهّ )3154( 3ثؽ آٌ اقذ کّ ٔلزي زفبؽذ اؾ يسيظؾيكذ رٕقظ
نؽکذ ٔ يعيؽاٌ ضظ اؼؾنيبثي ٔ رؽغيت يينٕظ ،افضبي قبؾيبٌ اززًبالً ازكبـ ظنجكزگي ٔ
يكئٕنيذ َكجذ ثّ اْعاف ٔ اؼؾلْبي ؾيكذيسيغي نؽکذ ؼا ردؽثّ ييکُُع ،کّ اؾ عؽيك
ؼفزبؼْبي نٓؽَٔعي افًبل يينٕظ.
َزبيح رسميك الٔيٍ ٔ اقزؽٔپ )3153( 4زبکي اؾ آٌ اقذ کّ يمبيع ؼفزبؼي ٔ ظاَم ثّ
عٕؼ ضبو ٔ غيؽيكزمم ؼفزبؼ يسيظؾيكزي ؼا پيم ثيُي کؽظَع .يؽظْب ثيهزؽ اؾ ؾَبٌ ظؼ يٕؼظ
يكبئم ؾيكذيسيغي ظاَم ظانزُع ٔ ظاَمآيٕؾاٌ ثؿؼگرؽ َگؽلْبي يسيظ ؾيكزي ضًُي ٔ
آنکبؼ ثيهزؽي ظانزُع.
َزبيح رسميك ربؼَذ ٔ نيَٕؿَ )3155( 5هبٌ ظاظ کّ يهبؼکذ ظؼ ثؽَبيّْبي آيٕؾني ثّ عٕؼ
لبثم رٕخٓي ٔ رفبٔد يقُيظاؼي ؼا ثيٍ ًَؽاد نٓؽَٔعي يسيظ ؾيكذ ؼا ثؽاي أنيٍ ثبؼ (ظؼ
يمبيكّ ثب کكبَي کّ ردؽثّ گػنزّ ظؼ رسًيم ظؼ ضبؼج اؾ کهٕؼ) ٔ يمًع ثؽَبيّ ظاؼَع.
َزبيح رسميك کًيكيٌٕ اؼٔپبَ )3118( 6هبٌ ظاظ َگؽل ،ظؼک نٓؽَٔعاٌ اؾ يسيظؾيكذ ٔ
يكبئم يؽثٕط ثّ يسيظؾيكذ يثجذ ثٕظِ اقذ (کًيكيٌٕ اؼٔپب.)3118 ،
َزبيح رسميك ظاثكٌٕ )3114( 7ثؽ آٌ اقذ کّ زضٕؼ ظؼ ظٔيي(رغييؽ ظؼ َگؽلْب) يُدؽ ثّ
ايدبظ رغييؽاري عٕالَيرؽ ٔ عٕالَيرؽ ظؼ أني (رغييؽاد ظؼ ؼفزبؼ) نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ضٕاْع
نع .يهٕقْبي يبني ،ثّ فُٕاٌ اثؿاؼي ثؽاي رغييؽ ؼفزبؼ ،ثب نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ًْكٕ ثٕظِ
ٔني ثب رغييؽ َگؽل ظؼ رضبظ ثٕظِ اقذ کّ ؼيهّ ظؼ يالزؾبد فعانذ ٔ ثيفعانزي ظاؼظ.
ذ يبظيگؽايي اثؽي
َزبيح رسميك ُْؽٔؼ ٔ ًْکبؼاٌ(َ )5314هبٌ ظاظ کّ ثُقع يسٕؼي ِ
کبْهي ٔ يقُي ظاؼ ٔ فؽظگؽايي افمي ٔ خًـ گؽايي افمي اثؽي افؿايهي ٔ يقُي ظاؼ ثؽ ييؿاٌ
يًؽف پبيعاؼ ظاؼظ.
)1. European Commission, Directorate-General for Environment (2017
2. Raineri, Nicolas
3. Paillé, Pascal
4. Levine & Strube
5. Michael Tarrant & Kevin Lyons
6. European Commission
7. Dobson
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َزبيح رسميك يؽاظي (َ )5314هبٌ ظاظ کّ َگؽل يسيظؾيكزي ظاَهدٕيبٌ ،ثّ نسبػ لعؼد
ٔ رٕاٌ اثؽگػاؼي ثؽ ؼفزبؼ ظؼ زع يزٕقظ ثّ ثبال اقذ ٔ َگؽل يثجذ آٌْب يزًبيم ثّ قًذ رفکؽ
ؾيكذ -يسٕؼي اقذ.
َزبيح رسميك ؼقزگبؼضبنع ٔ ًْکبؼاٌ (َ )5314هبٌ ظاظ کّ ثيٍ فؽظگؽايي ٔ خًـگؽايي افمي
ٔ فًٕظي ثب نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ؼاثغّ ٔخٕظ ظاؼظ ٔ ظؼ ايٍ ثيٍ؛ رأثيؽ فؽظگؽايي افمي اؾ ًّْ
ثيهزؽ اقذ.
َزبيح رسميك آلبيبؼي ْيؽ ٔ ًْکبؼاٌ (َ )5314هبٌ ظاظ کّ يزغيؽْبي يبظيگؽايي،
يًؽفگؽايي ٔ پبيگبِ الزًبظي -اخزًبفي ،اثؽ يثجذ ٔ يقُيظاؼي ثؽ ييؿاٌ ؼظپبي اکٕنٕژيک
يًؽف ظؼ ثيٍ نٓؽَٔعاٌ نٓؽ اؼٔييّ ظانزّ اقذ.
َزبيح رسميك زبخيؾاظِ ييًُعي ٔ فهک انعيٍ (َ )5314هبٌ ظاظ کّ ثيٍ آگبْي (قٕاظ)
ؾيكذيسيغي ،قجک ؾَعگي ٔ قؽيبيّي فؽُْگي ثب ؼفزبؼْبي ؾيكذيسيغي يكئٕالَّ ؼاثغّي
يقُبظاؼي ٔخٕظ ظاؼظ.
َزبيح رسميك فهيؿاظِ العو ٔ ًْکبؼاٌ (َ )5311هبٌ ظاظ کّ کّ نٓؽَٔعي ثٕونُبضزي ثب
ييؿاٌ  48/14ظؼيع ،اؾ ٔضقيذ َكجزبً ضٕثي ظؼ ثيٍ نٓؽَٔعاٌ رجؽيؿي ثؽضٕؼظاؼ اقذ ،نيکٍ،
ييؿاٌ ثؽضٕؼظاؼي نٓؽَٔعاٌ اؾ قؽيبيّ فؽُْگي ( 13/14ظؼيع) رب زعي کى ثٕظِ اقذ.
َزبيح رسميك زبخيهٕ ٔ ًْکبؼاٌ (َ )5313هبٌ ظاظ کّ ثيٍ يزغيؽ قجک ؾَعگي يًؽفي ثب
نبضى ؼظپبي ثٕونُبضزي ؼاثغخ يكزميى ٔخٕظ ظاؼظ.
َزبيح رسميك فؿيؿي ٔ ًْکبؼاٌ (َ )5315هبٌ ظاظ کّ ؾَبٌ ضبَّظاؼ اؾ ييؿاٌ فاللّيُعي
ؾيبظي ثّ يسيظؾيكذ ثؽضٕؼظاؼ ثٕظِاَعٔ .ضقيذ ؼفزبؼْبي يسيظ ؾيكزي آٌْب َكجزبً ضٕة ٔ
ييؿاٌ يكئٕنيذپػيؽي آَبٌ ظؼ لجبل يسيظؾيكذ کى اؼؾيبثي نعِ اقذ.
َزبيح رسميك ثُيفبعًّ ٔ ًْکبؼاٌ (َ )5315هبٌ ظاظ کّ ثيٍ قؽيبيّ اخزًبفي ،قجک
ؾَعگي يسيظ ؾيكزي ٔ يًؽفگؽايي ؼاثغّ يقُيظاؼي ٔخٕظ ظاؼظ.
ثب فُبيذ ثّ اًْيذ ؼاثغّ يًؽفگؽايي ٔ خٓذگيؽي اؼؾني ثب نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ٔ
ايُکّ رقعاظ يغبنقبد يٕؼد گؽفزّ ظؼثبؼِ نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ظؼ ايؽاٌ ؾيبظ َيكزُع ،ظؼ ْيچ
يک اؾ آَٓب ثّ يٕؼد يكزميى ثّ ؼاثغّ ثيٍ ايٍ قّ يزغيؽ پؽظاضزّ َهعِ اقذ .ثعيٍ يُؾٕؼ ،اَدبو
پژْٔم زبضؽ ضؽٔؼي ثّ َؾؽ ييؼقع.
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چبؼچٕة َؾؽي
ؽٕٓؼ نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ثّ فُٕاٌ يک يفٕٓو يٓى ظؼ قيبقذْبي ؾيكذيسيغي،
قيبقذ ٔ ثٕؼـ رسًيهي ،ثّ نعد ثب گفزًبٌ رٕققّ پبيعاؼ اؼرجبط ظاؼظ .اؾ أايم ظّْ ْ 5181ؽ
ظٔ يفبْيى ظؼ قغر ثيٍانًههي يٕؼظ ثسث لؽاؼ گؽفزُع ،ثّ رعؼيح ثّ قيبقذْبي يهي ٔ ًْچُيٍ
گفزًبٌ قبؾيبٌْبي غيؽظٔنزي ،گؽِْٔبي خبيقّ يعَي ٔ نؽکذْبي ردبؼي فيهزؽ نعًْ .چُيٍ
ؽٕٓؼ نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ثب ْعف رٕققّ پبيعاؼ اؾ اْعاف يٓى رٕققّ اَكبَي ٔ زفبؽذ اؾ
يسيظ ؾيكذ ثؽضٕؼظاؼ گؽظيع (ْهٍ .)1 :3154 ،1نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي يؽؾ ثيٍ زٕؾِ فًٕيي ٔ
ضًٕيي ؼا ؾيؽ قئٕال ييثؽظ .نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي اؽٓبؼ ييکُع کّ يب رقٓعيبٌ ؼا َكجذ ثّ
خبَٕؼاٌ رهطيى ظْيى ٔ ايُکّ ظؼ ايٍ ظَيب يب رُٓب يٕخٕظاد غينقٕؼ َيكزيى ٔ ثبيع اثؽ نيِٕ
ؾَعگي اَكبٌ ؼا ثؽ زيبد خبَٕؼاٌ ٔ قبيؽ يٕخٕظاد ؾَعِ عجيقذ ظؼ َؾؽ گيؽيى (کٓيم.)581 :5313 ،
فهكفخ نٓؽَٔع ؾيكذيسيغي ثؽ ايٍ ايٕل َبؽؽ اقذ :افؽاظ ثطهي اؾ يسيظؾيكذ ْكزُع.
آيُعِ ثّ يسيظ قبنى ثكزگي ظاؼظ .خعيذ ظؼ ؼفزبؼ ؾيكذيسيغي الؾو اقذ .يسيظ ؾيكذ قبنى
ضٕاقزخ يؽظو اقذ ٔ يؽظو ؼأي ظُْعِ آگبِ ظؼ ايدبظ يسيغي قبنًزؽ ٔ يٕفمزؽ ضٕاُْع ثٕظ (ثف
ثي .)3114 ،2ييٕنؽ 3ظؼ رقؽيف نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ،ثؽ ايم رٕققخ پبيعاؼ ربکيع ظاؼَع .چؽا
کّ؛ رٕققخ پبيعاؼ َگؽني خعيع ظؼثبؼح رٕققّ اقذ کّ ظؼ آٌ ثّ ًْخ خُجّْبي الزًبظي،
ؾيكذيسيغي ،اخزًبفي ٔ فؽُْگي رٕققّ رٕخّ يينٕظ (ييٕنؽ.)3155 ،
اؾ َؾؽ ظاثكٌَٕ 4يؿ ،ظؼ يک چهىاَعاؾ پبيعاؼ ،يک نٓؽَٔع ؾيكذ يسيغي يكئٕنيذ کبؼ ظؼ
خبيقّ ثؽاي ؼقيعٌ ثّ رٕققّي پبيعاؼ ؼاثؽ فٓعِ ظاؼظ؛ ٔ ايٍ ظؼ ثؽگيؽَعِي رًبيي فقبنيذْبيي
اقذ کّ ْؽ نطى ثّعٕؼ َؽيبل ثّفُٕاٌ يک نٓؽَٔعي کّ ٔاثكزّ ثّ (ثبؾيبفذ ،ثبؾقبؾي،
ردعيع ٔ ضعيذؼقبَي ثّ يسيظ ؾيكذ يينٕظ) ،يسيظ ؾيكذقبنى اقذ ٔؽيفّي اَدبو آَٓب ؼا
ثؽ فٓعِ ظاؼظ (ظاثكٌٕ.)3114 ،
نٓؽَٔع ؾيكذيسيغي ثّ نٓؽَٔعي گفزّ يينٕظ كّ ييبٌ يكئٕنيذْبي ضٕظ ظؼ ثؽاثؽ
يسيظؾيكذ ٔ لٕاَيٍ يٕخٕظ ،ثّ ظَجبل ايدبظ رٕاؾٌ ثبنع (ثؽکپٕؼ ٔ خٓبَكيؽ.)14 :5311 ،
يغبثك قُع يسيظ ؾيكذ اقزؽانيب ( 5)3153نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ،يهبؼکذ فؽظي ٔ اخزًبفي
1. Helen
2. Don Wall Bs Ba
3. Hannah Mueller
4. Dobson
5. Environmental Evidence Australia
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اخزًبفي نٓؽَٔعاٌ ٔ ظٔنذ ييثبنع کّ نبيم اعالفبد ؾيكذ يسيغي ،قٕاظ يب ظاَم ؾيكذ
يسيغي ،ظغعغّ يب َگؽاَي ؾيكذ يسيغي ٔ ٔيژگيٓبي نطًيزي افؽاظ اقذ.
ظؼ ايٍ رسميك خٓذگيؽي اؼؾني ظؼ ظٔ ثقع فؽظگؽايبَّ ٔ يبظي گؽايبَّ) ثسث نعِاَع.
يبؼکف أنيٍ خبيقّنُبقي ثٕظ کّ ثسث يبظيگؽايي ٔ اؼؾل يبظي ؼا ظؼ ؼفـ َيبؾْبي اَكبٌ
يغؽذ ًَٕظ .اقبـ َؾؽيّي يبؼکكيكزي ايٍ ثٕظ کّ َؾبو قؽيبيّظاؼي ثب کبؼثؽظ يفؽط فهى ٔ
فٍآٔؼي َّ رُٓب ثّ ثٓؽِکهي اؾ عجيقذ ،ثهکّ ثّ ثٓؽِکهي اَكبٌْب (عجمّي پؽٔنزبؼيب) َيؿ،
يياَدبيع کّ يُدؽ ثّ نکمگيؽي َؾبو َبثؽاثؽي اخزًبفي ثيٍ يبزجبٌ قؽيبيّ ٔ کبؼگؽاٌ
ييگؽظظ (فؽٔرٍکيب ٔ َٕاذ.)83 :5314 ،
ْؽقذ ٔ ًْکبؼاٌ )3153( 1ظؼ ؼاثغّ ثب َسِٕ ٔ چگَٕگي اثؽگػاؼي اؼؾلْب (اؼؾل
يبظيگؽايي ثؽ ؼفزبؼْبي ؾيكذ يسيغي) ،رضبظ اؼؾلْب ؼا يغؽذ ييکُُعًْ .چُيٍ ييٕ ٔ
ًْکبؼاٌ )3111( 2ظؼ رسميمي َهبٌ ظاظَع کّ اؼؾلْبي يبظيگؽايي ييرٕاَُع اثؽ يطؽة
يضبففي ثؽ يسيظ ؾيكذ ظانزّ ثبنع .اؾ يک قٕ ،ثب اؼؾلْبي يطؽة ؾيكذ يسيغي يبَُع
لعؼد قبؾگبؼي ظاؼظ ٔ يٕخت افؿايم ييؿاٌ اًْيذ آٌ اؼؾل ظؼ ؾَعگي فؽظ يينٕظ ٔ اؾ قٕي
ظيگؽ ،يٕخت کبْم ييؿاٌ اًْيذ اؼؾلْبيي يبَُع فبوگؽايي يينٕظ کّ ثّ ؼفزبؼْبي ؾيكذ
يسيغي يؽرجظ اقذ (ْؽقذ ٔ ًْکبؼاٌ.)318 :3153 ،
کيكؽ ( 3)3116يغؽذ ييکُع کّ ؼفزبؼْبي َبني اؾ خٓذگيؽي اؼؾني يبظيگؽايبَّ ،ثّ
ؼٔاثظ ييبٌ فؽظي ،خًقي ٔ زفبؽذ اؾ قيبؼِ ؾييٍ اؾ خُجّي اکٕنٕژيکي نغًبد ؾيبظي ٔاؼظ کؽظِ
اقذ (کيكؽ ٔ ًْکبؼاٌ.)53 :3116 ،
خٓذگيؽي اؼؾلْبي يبظيگؽايبَّ ثب اؼؾلْبي زفبؽذ اؾ يسيظ ؾيكذ ظؼ رضبظ ْكزُع
اَكبٌْبي يبظيگؽا اؾ قيبؼِي ؾييٍ يؽالجذ ًَيکُُع ٔ يب رًبيم کًزؽي ثّ اَدبو ٔ يب ؼفبيذ
ؼفزبؼْبي ؾيكذيسيغي (ثبؾيبفذ ؾثبنّْب ،ضبيٕل کؽظٌ چؽاكْبي اضبفي ٔ اقزفبظِ اؾ ٔقبيم
زًم ٔ َمم فًٕيي ثّ خبي ٔقبيم َمهيّ نطًي) ظاؼَع (کيكؽ .)13 :3113 ،ثّؼغى ايُکّ،
انُبيجؽگ يک «رُم ظيبنکزيکي» 4ظؼ خٕايـ پيهؽفزّي يُقزي ثّ ٔخٕظ ييآٔؼظ ،ايب ييرٕاَع

1. Hurst et al
2. Maio et al
3. Kasser
4. Dialectic tension
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پيبيع کهًکم ثيٍ چؽضّي رٕنيع ٔ رمبضب ثؽاي يسبفؾذ اؾ يسيظ ؾيكذ ثبنع (ْبَيگبٌ.)3114 ،1
خٓذگيؽي اؼؾني فؽظگؽايبَّ :ثّ افزمبظ ْبفكزع ،2فؽظگؽايي رًؽکؿ ثؽ زمٕق فؽظي (کّ
فؽارؽ اؾ ٔؽبيف فؽظي ظؼ َؾؽ گؽفزّ يينٕظ) ،يكئٕل يؽالجذ اؾ ضٕظ ٔ الٕاو ظؼخّ يک ثٕظٌ،
اقزمالل نطًي ٔ ؼضبيذ نطًي اقذ .ثّ فجبؼد ظيگؽ فؽظگؽايي فجبؼد اقذ اؾ ظؼخّاي کّ
يؽظو يک کهٕؼ رؽخير ييظُْع ثّ يٕؼد اَفؽاظي العاو کُُع رب ايُکّ ثّ فُٕاٌ فضٕي اؾ گؽِٔ.
ظؼ يمبثم فؽظگؽايي ييرٕاٌ خًـگؽايي ؼا يغؽذ کؽظ کّ ثّ يقُي فؽظگؽايي اَعک اقذ (ْبفكزع،
.)81 :3151
رؽيبظَف يقزمع اقذ ظؼ گؽايمْبي فؽظگؽايبَّ رقؽيف اؾ ضٕظ غيؽ ٔاثكزّ ٔ ثّ يٕؼد يک
ْكزي خعاگبَّ ؽبْؽ نعِ ٔ ظؼ ؼٔاثظ ثؽ فمالَيذ رأکيع يينٕظ .فؽظگؽايي ثّ اقزمالل ؼأي ٔ
رکيّ ثؽ فمالَيذ انبؼِ ظاؼظ .ايٍ ظؼ زبني اقذ کّ خًـگؽايي ثب اًْيذ اْعاف گؽِٔ ثؽاي فؽظ ٔ
رجقيذ اؾ ُْدبؼْب ،فؽيبَجؽظاؼي ،پػيؽل الزعاؼ ٔ يهبؼکذ رقؽيف يينٕظ .ظؼ گؽايم خًـگؽايي،
رقؽيف اؾ ضٕظ پيٕقزّ ثب ظيگؽاٌ اقذ (رؽيبظَف.)15 :5383 ،
يکي ظيگؽ اؾ يزغيؽْبيي کّ ظؼ رضبظ ثب نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي اقذ ،يًؽف گؽايي
ييثبنع .ايؽٔؾِ ظؼ اعؽاف يب نٕاْع ثكيبؼ ؾيبظي اؾ يًؽف ٔ فؽأاَي ثّ چهى ييضٕؼظ :اؾ إَاؿ ٔ
الكبو انيبء ،ضعيبد ٔ کبالْبي يبظي کّ پعيعآٔؼَعِ َٕفي خٓم ثُيبظي ظؼ يسيظ ؾَعگي َٕؿ
ثهؽ ْكزُع( .ثٕظؼيبؼ .)5316 ،ژاٌ ثٕظؼيبؼ رغييؽ نکهي اؾ خبيقّ رٕنيعکُُعِ ثّ خبيقّ يًؽفکُُعِ
ييثيُع (ؼيزؿؼْ .)384 :5313 ،كزّ ايهي يًؽف ثيهزؽ خُجّ اخزًبفي ٔ فؽُْگي ظاؼظ رب
الزًبظي( .ريًٕري.)51 :5388 ،
4

يًؽف يزؾبْؽاَّ ثؽاي أنيٍ ثبؼ رٕقظ رٕؼنزبيٍ ٔثهٍ 3ظؼ لبنت َؾؽيّ عجمّ رٍ آقب
( )5811يغؽذ نعِ اقذٔ .ثهٍ ،يًؽف يزؾبْؽاَّ ؼا ًَبيم فًٕيي يبيًهک ،نيِٕ ؾَعگي ٔ
ؼفزبؼ ثّ گَّٕاي کّ ٔضقيذ يؽفّ ،يزؾبْؽاَّ ثّ ظيگؽاٌ فًٓبَعِ يينٕظ ٔ ايٍ ،ثّ لًع کكت
رأييع يب ثؽاَگيطزٍ ؼنک ظيگؽاٌ اَدبو يينٕظ ،رقؽيف کؽظِ اقذ (ظيهيُي.)318 :5384 ،5
يًؽف يزؾبْؽاَّ ثّ يقُبي يًؽف ثقضي اؾ کبالْب ظؼ ثيٍ عجمبد ثبال ٔ ثقع اؾ آٌْب ظؼ ظيگؽ
عجمبد َّ ،ثّ خٓذ قٕظ خكزٍ اؾ آَبٌ ٔ کبؼکؽظ آٌْب ظؼ ؾييُّ ؼفـ يهکالد ثهکّ ثؽاي
ضٕظًَبيي ٔ افؿايم افزجبؼ اخزًبفي ظؼ ثؽاثؽ ظيگؽاٌ اقذ (ثيؽٔ .)44 :5341 ،يٕنفّ يًؽف

1. Hannigan
2. Hofstede
3. Thorstein Veblen
4. Leisure Class
5. Dilini
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خبيگبِ اخزًبفي ثّ فُٕاٌ يک فؽايُع اَگيؿني ،ثّ رالل افؽاظ ظؼ خٓذ ثٓجٕظ خبيگبِ اخزًبفينبٌ
اؾ عؽيك يًؽف يزؾبْؽاَّ کبالْبي يًؽفي گفزّ يينٕظ (ايكزًًٍْ ٔ 1کبؼاٌ.)63 :5111 ،
يًؽف نػد ثطم ثّ خُجّْبي ازكبقي يًؽف ٔ يب ضؽيع انبؼِ ظاؼظ .ايٍ خُجّْب نبيم
ازكبـ نػد آَي پف اؾ ضؽيعْ ،يدبٌ ،ضيبلپؽظاؾي ٔ رفؽير ييثبنع (ثيجيٍ ٔ ًْکبؼاٌ.)5116 ،
ثٕظؼيبؼ يغؽذ ييکُع کّ ظؼ خبيقّي يًؽفي ؾَعگي کؽظٌ ٔ پيهؽفذ ظؼ ؾييُّي فؽأاَي-
ظؼ اضزيبؼ ظانزٍ ْؽ چّ ثيهزؽ کبالْب ٔ ايکبَبد يبظي ٔ ؼفبْي فؽظي ٔ خًقيًْٕ -اؼِ آقيتْبي
ثكيبؼ نعيع ؾيكذيسيغي ؼا ثّ ظَجبل ظاؼظ (ثٕظؼيبؼ .)38-63 :5316 ،ثغٕؼ کهي ًْبَغٕؼ کّ
ثٕظؼيبؼ يغؽذ ييکُع ،ثّ يقُبي ثكيبؼ ٔالقي يؽظو آٌ چيؿْبيي ْكزُع کّ يًؽف ييکُُع ٔ ثؽ
آٌ يجُب رٕقظ ظيگؽاٌ رقؽيف يينَٕع (ؼيزؿؼ.)314 :5313 ،
اؾ آَدبيي كّ يًؽف ٔ يًؽفگؽايي يؿيذ ضٕظ ؼا ظؼ اقزفبظِ ثيؼٔيّ اؾ اَؽژي ًْچٌٕ؛
گبؾَ ،فذ ٔ انكزؽيكيزّ ييظاَع (يسًعي ايم .)4 :5388 ،ثّ يكي اؾ فٕايم ايدبظ ثسؽاٌ
يسيظؾيكزي رجعيم نعِ اقذ .يًؽفگؽايي يكي اؾ ظنًُبٌ ضبيٕل عجيقذ اقذ ،ؾيؽا ْؽچّ
ييؿاٌ يًؽف ثيهزؽ ثبنع ،اقزفبظِ اثؿاؼي اؾ عجيقذ ثؽاي رٕنيع يسًٕل ٔ رٕنيع ؾثبنّ ثيهزؽ
يينٕظ .ظؼ ايٍ ييبٌ نٓؽْب يٓىرؽيٍ ضبقزگبِْبي يًؽفگؽايي ْكزُع (فهيطٕاِ.)5384 ،
ثُبثؽايٍ يًؽفگؽايي َّ رُٓب َمهي ظؼ زفؼ ٔ ثمبي اَكبٌ ٔ زيبد َعاؼظ ،ثهكّ ثّ ٔيؽاَي عجيقذ
ٔ ظؼ َٓبيذ كؽِ ؾييٍ ضٕاْع اَدبييع (ثُيفبعًّ ٔ زكيٍَژاظ.)5315 ،
رسميك زبضؽ ،انٓبو ثطم يفبْيًي خعيع «نٓؽَٔعي» ٔ «ؾيكذيسيغي» ثٕظِ اقذ ٔ
فؽضيبد رسميك ثؽ اقبـ آَٓب نکم گؽفزّاَع .ظؼ ٔالـ ،يفٕٓو نٓؽَٔعي يقؽف َمغّ ارًبني
ييبٌ إَاؿ يسيظْبي :الزًبظي ،اخزًبفي ،فؽُْگي ٔ قيبقي اقذ .ثقع ؾيكذيسيغي ثؽ ايٍ
ايٕل َبؽؽ اقذ کّ افؽاظ ثطهي اؾ يسيظؾيكذ ْكزُع .آيُعِ ثّ يسيظ قبنى ثكزگي ظاؼظ .يؽٔؼ
اظثيبد ٔ ثسث َؾؽي رسميكَ ،هبَگؽ ٔخٕظ اْعاف ٔ ٔخِٕ يهزؽکي ثيٍ اثقبظ الزًبظي،
اخزًبفي ،فؽُْگي ٔ قيبقي نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ٔ ظيگؽ فٕايم فؽُْگي اقذ .يًٓزؽيٍ
ايٍ انزؽاکبد ،ربکيع ثؽ گكزؽل ؼفزبؼْبي يغهٕة ،ظؼ قّ ثقع فؽظي ،اخزًبفي ٔ قيبقي اقذ.
يعل َؾؽي
ظؼ يعل َؾؽي رسميك ،اؾ َؾؽيّ عجمّ رٍ آقب رٕؼنزبيٍ ٔثهٍ ( )5811اقزفبظِ نعِ اقذ کّ
يًؽفگؽايي ؼا ثب اثقبظ (يًؽف يزؾبْؽاَّ ،خبيگبِاخزًبفي ٔ يًؽف نػد) يهطى ًَٕظِ اقذ.
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خٓذگيؽي اؼؾني فؽظگؽايبَّ اؾ َؾؽيّ ْبفكزع )3151( 1فؽظگؽايي رًؽکؿ ثؽ زمٕق فؽظي
(کّ فؽارؽ اؾ ٔؽبيف فؽظي ظؼ َؾؽ گؽفزّ يينٕظ) ،خٓذگيؽي اؼؾني يبظي گؽايبَّ اؾ َؾؽيّ ثهک
( )5181اؾ اًْيزي کّ يک يًؽف کُُعِ ثؽاي ظاؼاييْبي يبظي لبئم اقذ ،اقزفبظِ نعِ اقذ
(ثهک .)341 :5181 ،نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي کّ اؾ َؾؽيّ ظاثكٌٕ ( )3114اضػ نعِ ،ثّ فُٕاٌ
يزغيؽ ٔاثكزّ ظؼ يعل َؾؽي ٔاؼظ گؽظيعِ اقذ.
يًٓزؽيٍ ظقزبٔؼظ رسميك زبضؽ ييرٕاَع گكزؽل ؼفزبؼْبي يغهٕة نٓؽَٔعي ظؼ رًبيي
اثقبظ آٌ ثبنع ،چؽا کّ ثّ َؾؽ ييؼقع نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي اقذ ؼاْي کّ ثّ ٔقيهّ آٌ
خٕايـ يًؽفي ثّ خٕايقي رجعيم نَٕع کّ ظؼ آٌ رأکيع فًعِ ثؽ يسيظ ؾيكذ ثبنع .ظؼ يًؽف
يكئٕالَّ ٔ پبيعاؼ ْعف ايهي ،افؿايم آگبْي يًؽفکُُعگبٌ اؾ پيَٕعْبي پُٓبٌ ييبٌ يًؽف ٔ
رٕنيع ٔ ْؿيُّْبي ؾيبظ َبني اؾ ظَجبل کؽظٌ قجک ؾَعگي يًؽفي اقذ .زبل رضبظ ثيٍ اؼؾلْبي
يبظي ٔ اؼؾلْبي فؽايبظي ٔ يٕاؾي ثب آٌ يًؽفگؽايي ٔ ظغعغّْب ٔ َگؽاَيْبي ؾيكذيسيغي
ٔ يًؽف يكئٕالَّ ٔ پبيعاؼ اؾ عؽفي ظيگؽ ظال ثؽ پيٕقزگي رفکيکَبپػيؽ نٓؽَٔعي ؾيكذ
يسيغي ٔ ظيگؽ فٕايم اقذٔ .خّ رًبيؿ َؾؽي ايٍ رسميك رمبثم ظٔگبَّ ثيٍ اؼؾلْبي يبظي ٔ
اؼؾلْبي فؽايبظي ،يًؽفگؽايي ٔ خٓذگيؽيْبي اؼؾني(يبظيگؽايي ،فؽظگؽايي) ظؼ رمبثم ثب
اثقبظ يطزهف نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي (آگبْي ؾيكذيسيغيَ ،گؽل ؾيكذيسيغي ،ؼفزبؼ ؾيكذ-
يسيغي ،يًؽف يكئٕالَّ ٔ پبيعاؼَ ،گؽاَي ؾيكذيسيغي ٔ اضالق ؾيكذيسيغي) ييثبنع.
يعل َؾؽي رسميك ثّ يٕؼد نکم نًبؼِ 5رُؾيى نعِ اقذ.

مصزف گزايي
شهزوند

مصزف متظاهزانه،
جايگاهاجتماعي
مصزف لذت

سيستمحیطي
جهتگیزيهاي
ارسشي

ماديگزايي
فزدگزايي

نکم  .5يعل َؾؽي رسميك
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ثؽ ايٍ اقبـ ،ثب رٕخّ ثّ َؾؽيبد يغؽذ نعِ ظؼ ثطم َؾؽي پژْٔم زبضؽ ظؼ يٕؼظ
اؼرجبط نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ثب يًؽفگؽايي (يًؽف يزؾبْؽاَّ ،خبيگبِ اخزًبفي ٔ يًؽف
نػد) ،خٓذگيؽيْبي اؼؾني (يبظيگؽايي ،فؽظگؽايي) فؽضيّْبي پژْٔم ثّ نؽذ غيم ييثبنُع:
 ثيٍ يًؽفگؽايي ٔ نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ؼاثغّ ٔخٕظ ظاؼظ. ثيٍ خٓذگيؽيْبي اؼؾني(يبظيگؽايي ،فؽظگؽايي) ٔ نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ؼاثغّٔخٕظ ظاؼظ.
 ثيٍ فؽظگؽايي ٔ نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ؼاثغّ ٔخٕظ ظاؼظ. -ثيٍ يبظيگؽايي ٔ نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ؼاثغّ ٔخٕظ ظاؼظ.

ؼٔل رسميك
ؼٔل يٕؼظ اقزفبظِ ظؼ رسميك زبضؽ پيًبيهي اقذ .اؾ نسبػ يقيبؼ کبؼثؽظ پژْٔم فقهي اؾ َٕؿ
رسميك كبؼثؽظي ،اؾ نسبػ يقيبؼ ؾيبَي ،اؾ َٕؿ رسميمبد يمغقي ثٕظِ اقذ .خبيقّ آيبؼي ثطم
کًي رسميك زبضؽ قبکُبٌ  51قبل ثّ ثبالي کالٌ نٓؽ رجؽيؿ ؼا رهکيم ييظْع .ثؽ اقبـ آيبؼ
ٔ اؼلبو قؽنًبؼي فًٕيي َفٕـ ٔ يكکٍ قبل  5311ثؽاثؽ َ 5531136فؽ ثٕظِ اقذ کّ اؾ ايٍ
رقعاظ َ 146166فؽ يؽظ ٔ َ 141111فؽ ؾٌ ييثبنُع .ثؽاي رقييٍ رقعاظ ًََّٕ ظؼ ثطم کًي
رسميك اؾ فؽيٕل ؾيؽ اقزفبظِ نع .قغر اعًيُبٌ ثؽاي رقييٍ رقعاظ ًََّٕ  11ظؼيع ييثبنع.
NpqT 2
Nd 2  pqT 2

n

1125534.0 / 5.0 / 5.1/ 962
 384  407
1125534.0 / 052  0 / 5.0 / 5.1/ 96 2

N= 5531136

T=1/96

q=0/5



P=0/5

ثؽ اقبـ فؽيٕل کٕکؽاٌ ،رقعاظ ًََّٕ يُبقت ثؽاي پژْٔم زبضؽ َ 386فؽ اؾ افؽاظ ثبالي
 51قبل ييثبنع .ثب رٕخّ ثّ ايُکّ ًََّٕگيؽي اؾ کم يُبعك ظِگبَّ اَدبو نعِ اقذ ،پف اؾ
زػف پؽقهُبيّْبي ظاؼاي َمى ًََّٕ 614 ،يٕؼظ ثؽؼقي َٓبيي لؽاؼ گؽفزّ اقذ.
ثب رٕخّ ثّ ايُکّْ ،يچ فٓؽقزي اؾ خبيقّ آيبؼي ظؼ ظقذ َيكذ ،نػا اَزطبة ًََّٕ اززًبني ثب
ؼٔل ًََّٕگيؽي رًبظفي قبظِ يب قيكزًبريک اؾ افؽاظ ييكؽ َيكذ .ثُبثؽايٍ يُبقترؽيٍ ؼٔل
ًََّٕگيؽي ثؽاي ايٍ رسميكًََّٕ ،گيؽي ضٕنّاي چُعيؽزهّاي ثٕظِ اقذ .ثؽاي اقزفبظِ اؾ ايٍ
نيِٕ ،ثب ظؼ َؾؽ گؽفزٍ ايٍ َکزّ کّ نٓؽ رجؽيؿ ،اؾ نسبػ کبؼثؽي نبيم 51يُغمّ ييثبنع ،اؾ ثيٍ
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 51يُغمّ ثغٕؼ رًبظفي اَزطبة نعِ پف اؾ رقييٍ زدى ًََّٕ ٔ رمكيى نٓؽ رجؽيؿ ثّ يُبعك
ظِگبَّ ثّ َكجذ خًقيذ ْؽ يُغمًََّّْٕ ،ب رطًيى يبفزّ اقذ .قپف اؾ ْؽ يُغمّ ثهٕنْبيي
ثّ يٕؼد رًبظفي اَزطبة نعِ ٔ ظؼ يؽزهّ آضؽ اؾ ْؽ ثهٕنٔ ،ازعْبي يكکَٕي ثّ يٕؼد
رًبظفي اَزطبة گؽظيعَعٔ .ازع يغبنقّ ظؼ ايٍ رسميك فؽظ ييثبنع.
ظؼ اظايّ ثّ رقؽيف يفٕٓيي ٔ فًهيبري يزغيؽْبي رسميك پؽظاضزّ يينٕظ:
نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ،يفٕٓيي اقذ چُعثقعي اؾ رکبنيف ٔ ٔؽبيف (فؽظي ٔ اخزًبفي)
کّ نٓؽَٔعاٌ ؼا ثّ يكبئم ؾيكذيسيغي ظؼ اثقبظ يطزهف (آگبْي ؾيكذيسيغيَ ،گؽل
ؾيكذيسيغي ،ؼفزبؼ ؾيكذيسيغي ،يًؽف يكئٕالَّ ٔ پبيعاؼَ ،گؽاَي ؾيكذيسيغي ٔ اضالق
ؾيكذيسيغي) زكبـرؽ کؽظِ ٔ ثّ گكزؽل يغبنجبد نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ٔ ؼفزبؼْبي
يغهٕة ؾيكذيسيغي ظؼ اثقبظ فؽظي ٔ اخزًبفي ،فؽُْگي ٔ قيبقي ٔ يبظي ٔ فؽايبظي يُدؽ
نعِ اقذ( .يٕنفبٌ .)5318 ،نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ثّ فُٕاٌ يک قبؾِ ظؼ نم ثقع َگؽل
ؾيكذيسيغي ثب  56گٕيّ ،ؼفزبؼ ؾيكذيسيغي ثب  8گٕيّ قٕاظ ؾيكذيسيغي ثب  53گٕيَّ ،گؽاَي
ؾيكذيسيغي ثب  1گٕيّ ،يًؽف يكئٕالَّ ٔ پبيعاؼ ثب  53گٕيّ ٔ اضالق ؾيكذيسيغي ثب 53
گٕيّ ثب يميبـ  1گؿيُّاي ٔ ظؼ لبنت عيف نيکؽد يٕؼظ قُدم لؽاؼ گؽفزّ اقذ.
َگؽل ؾيكذيسيغي :ثب گٕيّْبي ًْبُْگي اَكبٌْب خٓذ ثمب ثب عجيقذ ،ظضبنذ اَكبٌ ظؼ
عجيقذ رٕاو ثب َزبيح فبخقّثبؼ ،زفؼ الزًبظ قبنى َيبؾيُع َٕفي رٕققّ الزًبظ پبيعاؼ ٔ کُزؽل ؼنع
يُقزي ،زکٕيذ اَكبٌ ثؽاي قبيؽ يٕخٕظاد ،قٕء اقزفبظِ ثيم اؾ زع اَكبٌْب اؾ يسيظؾيكذ ،ثّ
قؽفذ ثّْى ضٕؼظٌ رقبظل ثكيبؼ زكبـ عجيقذ ،يسعٔظيذ يُبثـ ٔ فضبي کؽِ ؾييٍ نجيّ يک
قفيُّ فضبييْ ،عف أنيّ اؾ ضهمذ گيبْبٌ ٔ خبَٕؼاٌ ،اقزفبظِ آَٓب رٕقظ ثهؽ ثٕظَِ ،برٕاَي کؽِ
ؾييٍ ظؼ ثؽآٔؼظِ قبضزٍ َيبؾْبي خًقيذ ،فؽارؽ اؾ خبيقّ يُقزي ،يسعٔظيذْبيي ثؽاي ؼنع ٔخٕظ
ظاؼظ کّ ًَيرٕاٌ افؿايم ظاظ ٔ زك اَكبٌْب ثؽ ظقزکبؼي يسيظ عجيقي عجك َيبؾْبي ضٕظنبٌ.).
ؼفزبؼ ؾيكذيسيغي :ثب گٕيّْبي يبَُع (ؼيطزٍ ؾثبنّ ظؼ عجيقذ ،اقزفبظِ اؾ ٔقبيم َمهيّ
فًٕيي ،رفکيک ؾثبنّ ظؼ يسم ؾَعگي ،اقزفبظِ اؾ يسًٕالد ثبؾيبفذ نعِ ،زفبؽذ اؾ يُبثـ
عجيقي ،يهبؼکذ ظؼ يؽاقى يؽرجظ ثب يسيظ ؾيكذ ،فاللّيُعي ثّ افؿايم آگبْي ظؼثبؼِ
يسيظؾيكذ ٔ اقزفبظِ اؾ يسًٕالد اؼگبَيگ.).
قٕاظ ؾيكذيسيغي :ثب گٕيّْبي يبَُع (زك زيبد لبئم نعٌ ثؽاي زيٕاَبد ٔ گيبْبٌ،
افؿايم اعالفبد ؾيكذيسيغي ،زم يهکالد ؾيكذيسيغي اؾ عؽيك رکُٕنٕژي ،ؼاي ظاظٌ ثّ
کبَعيعاْبي ظاؼاي ظغعغّي ؾيكذيسيغي ظؼ اَزطبثبد ،کًک يبني ثؽاي زم يهکالد ؾيكذ-
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يسيغي يُغمّٔ ،القيذ َعانزٍ يكبئهي يبَُع گؽو نعٌ کؽِ ؾييٍ ،رٕخّ ثّ ثؽچكت يًؽف
اَؽژي کبالْب ،ثسث ثب ظيگؽاٌ ظؼ يٕؼظ يكبئم ؾيكذيسيغي ،رٕخّ ثّ ثبؾيبفذ ؾثبنّْب ،افزمبظ ثّ
زفبؽذ اؾ يسيظؾيكذ ثّ فُٕاٌ يکي اؾ ٔؽبيف ظٔنذ ٔ رًبنب کؽظٌ ثؽَبيّْبي رهٕيؿيَٕي ظؼ
يٕؼظ يسيظؾيكذ).
َگؽاَي ؾيكذيسيغي :ثب گٕيّْبي يبَُع (َگؽاَي اؾ َسِٕ ثؽضٕؼظ اَكبٌ ثب عجيقذٔ ،ؼٔظ
ثيؼٔيّ ظاو ثّ يؽارـ ثبفث رطؽيت يسيظ ؾيكذ يينٕظٔ ،خٕظ ؾثبنّ ظؼ کُبؼ يؿاؼؿ ،قٕء اقزفبظِ
ثيؽٔيّ اَكبٌ اؾ عجيقذ ،فًهيبد ضبنٔؼؾي ؾيبظ ٔ اؾ ثيٍ ؼفزٍ زبيهطيؿي ضبن يُغمّ ،اقزفبظِ
ثيم اؾ زع اؾ اظٔاد کهبٔؼؾي کّ يٕخت فؽقبيم ضبن يينٕظَ ،گؽاَي اؾ ييؿاٌ يًؽف قًٕو
لجم اؾ اقزفبظِ آٌ ظؼ يؿاؼؿ ،آرم ؾظٌ کبِ ٔ کُهَم يؿاؼؿ رٕقظ ؾاؼفبٌ ظيگؽ ٔ آقيتْبي آٌ،
َگؽاَي اؾ اقزفبظِ ثيؼٔيّ کٕظ نيًيبيي ظؼ يؿاؼؿ کّ ثبفث نٕؼي ضبن نٕظ).
يًؽف يكئٕالَّ ٔ پبيعاؼ :ثب گٕيّْبي يبَُع (يبَُع يک کبال ؼا ثّ نؽعي ضؽيعاؼي ييکُى
کّ اؾ يٕاظ ثبؾيبفذ نعِ رٕنيع نٕظ ،ظؼ عجيقذ ؾٔظرؽ ردؿيّ نٕظ ،ثّ يسيظ ؾيكذ کًزؽ آقيت
ثؿَع ٔ ظؼ ثقع اخزًبفي اؾ گٕيّْبيي يبَُع ؼفبيذ زمٕق اَكبَي کبؼگؽاٌ ،اقزفبظِ َکؽظٌ اؾ
کٕظکبٌ کبؼ ظؼ خؽيبٌ رٕنيع ٔ ثؽضٕؼظ يًُفبَّ ثب کبؼگؽاٌ ٔ ظؼ ثقع الزًبظي ثب گٕيّْبيي َؾيؽ؛
ثّ نؽعي يک کبال ؼا ييضؽو :ثّ آٌ اززيبج ظانزّ ثبنى ،ثؽايى يفيع ثبنع ،ثب ضؽيع آٌ يدجٕؼ
َهٕو ٔاو ثگيؽو ،ضؽيع آٌ يٕخت چهىپٕني يٍ اؾ قبيؽ کبالْب َهٕظ ٔ ْؿيُّ ثييٕؼظ ؼٔي
ظقذ يٍ َگػاؼظ).
اضالق ؾيكذيسيغي :ثب گٕيّْبي يبَُع (اگؽ يب اَكبٌْب ظؼ يسم ضٕظيبٌ ثّ يسيظؾيكذ
ضكبؼد ثؿَيى َزيدّ آٌ ؼا ظؼ خبي ظيگؽ ييثيُيى ،يسيظؾيكذ ؼا فمظ ثبيع يٕلقي زفؼ ًَٕظ کّ
ايٍ کبؼ قٕظ الزًبظي ظانزّ ثبنع ،يًؽف کٕظ نيًيبيي ظؼ يؿؼفّ ثؽاي رٕنيع ثيهزؽ الؾو اقذ ٔ
ضؽؼي ثؽاي يسيظ ؾيكذ َعاؼظ ،يُقزي نعٌ ٔ يًؽفگؽا نعٌ اَكبٌْب ثبفث آقيت ثّ يسيظ
ؾيكذ نعِ اقذ ،عجيقزي کّ ظؼ آٌ ؾَعگي ييکُيى ؼا ضعا ضهك کؽظِ پف ثبيع ثّ آٌ اززؽاو
گػانذ ،يب ثبيع اؾ خبَعاؼاٌ يسبفؾذ کُيى يطًٕيبً خبَعاؼاَي کّ ثؽاي اَكبٌ يفيعَع ،يب َجبيع ثؽ
يسيظؾيكذ يعيّ ثؿَيى ايب ثبيع اؾ آٌ ظؼقذ اقزفبظِ کُيى ،اَكبٌ ثؽاي ؼقيعٌ ثّ ؼفبِ ٔ
آقبيم َجبيع يٕخت آنٕظگي يسيظ ؾيكذ نٕظ ،اَكبٌ َكجذ ثّ آيُعِ يسيظ ؾيكذ يكئٕل
اقذ ًّْ ،ثبيع يغًئٍ نٕيى کبؼْبيي کّ اَدبو ييظْيى کٕچکزؽيٍ آقيت ٔ يعيّاي ثّ
يسيظؾيكذ ًَيؼقبَع ،يُبفـ زفؼ يسيظؾيكذ نبيع ايؽٔؾ ثّ چهى َيبيع ٔني ظؼ آيُعِ
فؽؾَعاًَبٌ اؾ آٌ ثٓؽِيُع يينَٕع ،يب ثبيع يسيظؾيكذ ؼا قبنى ثّ َكمْبي آيُعِ رسٕيم ظْيى).
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يبظيگؽايي :عجك رقؽيف ثهک يبظيگؽايي فجبؼد اقذ اؾ اًْيزي کّ يک يًؽف کُُعِ
ثؽاي ظاؼاييْبي يبظي لبئم اقذ .ظؼ قغٕذ ثبالي يبظيگؽايي ،ايٍ رًبيم ثّ ظانزٍ ثؽٔد ٔ
يبنکيذ ،ظؼ يؽکؿ ؾَعگي فؽظ لؽاؼ ظاؼظ ٔ ييرٕاَع يُهب ؼضبيذ ٔ َبؼضبيزي ظؼ ؾَعگي فؽظ ثبنع
(ثهک .)341 :5181 ،ظؼ پژْٔم زبضؽ يبظيگؽايي ثب  53گٕيّ يبَُع؛ رسكيٍ افؽاظ ثطبعؽ ظانزٍ
يبنيٍ ٔ نجبـگؽاٌ ليًذ ،کكت ايٕال يبظي ،يُقکف کؽظٌ خبيگبِ افؽاظ اؾ عؽيك ظاؼاييْبي
يبظي ،کكت ايٕال يبظي خٓذ ربثيؽ ثؽ ظيگؽاٌ ،قبظِ ٔ ثيآاليم ثٕظٌ ،يٓى َجٕظٌ کبالْبي
يبظي ظؼ ؾَعگي ،رًبيم ثّ ظانزٍ ؾَعگي ردًالري ،ظؼ ليبـ ثب ظيگؽاٌ اًْيذ کًزؽ ظاظٌ ثّ
يبظيبد ،ظانزٍ ٔقبيم الؾو ثؽاي نػد ثؽظٌ اؾ ؾَعگي ،نبظي ثيهزؽ ثب ضؽيع ثيهزؽَ ،بؼازذ نعٌ
اؾ َعانزٍ رٕاٌ يبني ثؽاي ضؽيع کبالْبيي کّ ظٔقذ ظاؼو ٔ رغييؽ ؾَعگي اؾ عؽيك ضؽيع ٔقبيم ٔ
ايکبَبري کّ االٌ َعاؼو ،يٕؼظ قُدم لؽاؼ گؽفزّ اقذ.
فؽظگؽايي ثّ ْؽ َؾؽيّ ،آييٍ يب فًهي کّ فؽظ اَكبٌ ٔ ثقع فؽظي اَكبٌ ؼا ،اقبـ َؾبو
رجييُي ٔ يب لبفعِ فًم لؽاؼ ظْع ٔ اَكبٌ ؼا ًْچٌٕ ٔالقيزي اقبقي يب ٔاالرؽيٍ اؼؾل ثهُبقع،
انبؼِ ييکُع (ثيؽٔ .)541 :5341 ،ظؼ پژْٔم زبضؽ فؽظگؽايي ثب  8گٕيّ يبَُع؛ ظٔؼ اؾ فبييم
ؾَعگي کؽظٌ ،قؽرؽ اؾ ثميّ ثٕظٌ ،نػد ثؽظٌ اؾ يكبثمّ ،ضٕظ ؼا يزفبٔد اؾ ظيگؽاٌ ظاَكزٍ ،رک ٔ
يزفبٔد ثٕظٌ ،يكئٕنيذپػيؽ ثٕظٌ ،اَدبو ظاظٌ کبؼْب ثّ رُٓبيي ،ثؽعؽف کؽظٌ َيبؾْبي نطًي،
ثّ ضٕظ يزکي ثٕظٌ ٔ رٕخّ کؽظٌ ثّ ًَيسذْبي ظيگؽاٌ ،يٕؼظ قُدم لؽاؼ گؽفزّ اقذ.
يًؽفگؽايي :يبيهف 1يًؽفگؽايي ؼا زبنذ ؼٔاَي  -اخزًبفي رقبيم ثيٍ فؽظ ٔ قبضزبؼ ظؼ
لهًؽٔ يًؽف ييظاَع ٔ يقزمع اقذ فؽظ ٔ خبيقّ ؼا ثّ ْى پيَٕع ييظْع (يبيهف .)1 :5118 ،ظؼ
پژْٔم زبضؽ يًؽفگؽايي ظؼ قّ ثقع يًؽف يزؾبْؽاَّ ،يًؽف خبيگبِ اخزًبفي ٔ يًؽف
نػد ثطم ثب 54گٕيّ يبَُع؛ ثؽاي قُدم يزغيؽ يًؽفگؽايي ظؼ ثقع يًؽف نػد ثطم اؾ
گٕيّْبيي يبَُع نػد ثطم ثٕظٌ ضؽيع ،ظانزٍ ازكبـ ْيدبٌ ُْگبو ضؽيع کؽظٌ ،ظانزٍ زف
آؼايم ٔ ؼاززي زيٍ ضؽيع ،ضؽيعٌ کبالْبي يع ؼٔؾ ،يٓى ثٕظٌ ضٕظ ضؽيع َكجذ ثّ ضؽيع کبال،
نػد ثطم ثٕظٌ ضؽيع ثّ فُٕاٌ يک ردؽثّي خعيع ،ظانزٍ ؾَعگي يٓيح ٔ پؽيبخؽا اؾ عؽيك
ضؽيع کؽظٌ؛ ٔ ثؽاي قُدم ثقع يًؽف خبيگبِ اخزًبفي اؾ گٕيّْبيي يبَُع ضؽيع کبالْبيي کّ
ظٔقزبٌ ربييعنبٌ کُُع ،اَزطبة ضؽيعْبيي کّ رقؽيف ٔ رًديع ظيگؽاٌ ؼا ثّ ًْؽاِ ظانزّ ثبنُع،
ضؽيع کباليي کّ ثيبَگؽ پؽقزيژ اخزًبفي ثباليي ثبنع ،ضؽيع کبالْبي نيک ٔ نٕکف؛ ٔ ثؽاي
قُدم ثقع يًؽف يزؾبْؽاَّ اؾ گٕيّْبيي يبَُع پؽقيعٌ َؾؽاد ظٔقزبٌ ظؼ يٕؼظ يبؼک کبالْب،
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ظاَكزٍ ايُکّ کعاو لهؽ اؾ آٌ کبال اقزفبظِ ييکُُع ،ظاَكزٍ ايُکّ کعاو يبؼک ظؼ خبيقّ يغؽذ
اقذ ٔ اَزطبة نجبـْب اؾ ييبٌ آضؽيٍ يعلْبي يٕخٕظ ظؼ ثبؾاؼ ،يٕؼظ قُدم لؽاؼ گؽفزّ اقذ.
پبيبيي 1پؽقهُبيّ اؾ عؽيك آنفبي كؽَٔجبش 2يسبقجّ گؽظيع .ظؼ ايٍ ؼٔل ،کّ ثؽ اقبـ
ًْجكزگي ظؼَٔي قٕاالد يمعاؼ آنفبي كؽَٔجبش اقزطؽاج يينٕظ .چُبٌ چّ ايٍ يمعاؼ ثيمرؽ اؾ
 1/4ثبنع ييرٕاٌ گفذ کّ اثؿاؼ ظاؼاي پبيبيي ثباليي اقذ (زجيتپٕؼ ٔ يفؽي .)311 :5388 ،ظؼ
پژْٔم زبضؽ ثؽاي قُدم افزجبؼ يميبـْب ،اؾ ؼٔل افزجبؼ يسزٕايي اقزفبظِ نعِ اقذ ،ثّ ايٍ
َسٕکّ رالل نعِ اقذ يقؽفْبي رٓيّ نعِ ،ثؽ اقبـ َؾؽ کبؼنُبقبٌ ظؼ ظقزؽـ ،قبؾِْبي
يٕؼظ ثؽؼقي ؼا ظؼ زع لبثم لجٕني پٕنم ظُْعًْ .چُيٍ ،ثؽاي اعًيُبٌ اؾ پبيبيي اثؿاؼ قُدم،
ظؼ يؽزهّ پيم آؾيٌٕ ،اؾ ضؽيت آنفبي کؽَٔجبش اقزفبظِ نعَ .زبيح زبيهّ َهبٌ ظاظ کّ گٕيّْبي
يغؽذ نعِ ثّ رفکيک قبؾِْب اؾ ًْجكزگي ظؼَٔي ثباليي ثؽضٕؼظاؼ ثٕظِاَع اؼؾيبثي ٔ ثؽؼقي
رًبيي يمبظيؽ يزغيؽْبي رسميك ظؼ خعٔل ( )5فًٕيبً ثبالي  1/4ؼا َهبٌ ييظُْع.
خعٔل( :)5پبيبيي پؽقهُبيّ ٔ يزغيؽْب

اثقبظ نٓؽَٔعي ؾيكذ يسيغي

فُٕاٌ يزغيؽ
قٕاظ ؾيكذيسيغي
َگؽل ؾيكذيسيغي
ؼفزبؼ ؾيكذ يسيغي
َگؽاَي ؾيكذيسيغي
يًؽف يكئٕالَّ ٔ پبيعاؼ
اضالق ؾيكذيسيغي
يًؽف گؽايي
فؽظگؽايي
خٓذگيؽيْبي اؼؾني
يبظيگؽايي

َٕؿ يزغيؽ
ٔاثكزّ
ٔاثكزّ
ٔاثكزّ
ٔاثكزّ
ٔاثكزّ
ٔاثكزّ
يكزمم
يكزمم
يكزمم

يمعاؼ آنفبي كؽَٔجبش
1/84
1/81
1/84
1/84
1/83
1/11
1/13
1/84
1/86

اعالفبد ٔ ظاظِْب
رٕييف ًََّٕ

ًََّٕ رسميك زبضؽ نبيم َ 614فؽ اؾ نٓؽَٔعاٌ رجؽيؿ ثيٍ  51-46قبل ثٕظِ اقذ کّ ثّرفکيک
خُكيذ َ 356فؽ يؽظ ظؼ زعٔظ  13/4ظؼيع ٔ َ 513فؽ ؾٌ ظؼ زعٔظ  64/6ظؼيع ييثبنع .ثؽ
اقبـ ٔضقيذ ربْم َ 581فؽ يدؽظ ظؼ زعٔظ  66/3ظؼيع ٔ َ 334فؽ يزبْم ظؼ زعٔظ 11/8
1. Reliability
2. Cronbach Alpha Test
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ظؼيع ييثبنع .ثؽ اقبـ ٔضقيذ انزغبل َ 564فؽ نبغم ظؼ ثطم ظٔنزي ظؼ زعٔظ  34/5ظؼيع ٔ
َ 341فؽ نغم آؾاظ ظؼ زعٔظ  43/1ظؼيع ييثبنع.
آيبؼِْبي رٕييفي يؽثٕط ثّ يزغيؽْبي نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ٔ ييؿاٌ يًؽفگؽايي ٔ
خٓذگيؽياؼؾني (فؽظگؽايي ٔ يبظيگؽايي) (خعٔلَ ) 3هبٌ ييظْع کّ يمعاؼ ييبَگيٍ ثعقذ
آيعِ ثؽاي يزغيؽْبي نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ( )3/44ظؼ يک يميبـ ( ،)5-1يًؽفگؽايي
( ٔ )3/88خٓذگيؽي اؼؾني (فؽظگؽايي ( ٔ )3/46يبظيگؽايي ( )3/45ظؼ يک يميبـ ( )5-1ثٕظِ
ٔ ظؼ ْؽ قّ يٕؼظ ،ثبالرؽ اؾ يمعاؼ يزٕقظ عيف ييثبنع.
خعٔل( :)3آيبؼِْبي رٕييفي نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ،يًؽفگؽايي ٔ ...
َٕؿ يزغيؽ کًيُّ

فُٕاٌ يزغيؽ

ثيهيُّ

ييبَگيٍ

چٕنگي اَسؽاف يقيبؼ

اثقبظ نٓؽَٔعي ؾيكذ يسيغي

قٕاظ ؾيكذيسيغي

ٔاثكزّ

5

1

3/38

1/33

1/11

َگؽل ؾيكذيسيغي

ٔاثكزّ

5

1

3/64

1/31

1/41

ؼفزبؼ ؾيكذ يسيغي

ٔاثكزّ

5

1

6/58

1/34

1/64

َگؽاَي ؾيكذيسيغي

ٔاثكزّ

5

1

3/16

1/11

1/14

يًؽف يكئٕالَّ ٔ پبيعاؼ

ٔاثكزّ

5

1

3/85

1/14

1/41

اضالق ؾيكذيسيغي

ٔاثكزّ

5

1

3/43

1/63

1/44

نٓؽَٔعي ؾيكذ يسيغي

ٔاثكزّ

5

1

3/44

1/34

1/33

يًؽف گؽايي

يكزمم

5

1

3/83

-1/35

1/33

فؽظگؽايي

يكزمم

5

1

3/46

-1/56

1/46

يبظيگؽايي

يكزمم

5

1

3/45

1/31

1/48

خٓذگيؽيْبي اؼؾني

ثؽؼقي ييبَگيٍْبي يؽثٕط ثّ يؤنفّْبي قبؾَعِ يزغيؽ ٔاثكزّ (نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي)
َهبٌ ييظْع نٓؽَٔعاٌ رجؽيؿي ثّ رؽريت ظؼ اثقبظ ؼفزبؼ ؾيكذيسيغي ،يًؽف يكئٕالَّ ٔ
پبيعاؼ ،اضالق ؾيكذيسيغيَ ،گؽاَي ؾيكذيسيغيَ ،گؽل ؾيكذيسيغي ٔ قٕاظ ؾيكذيسيغي
ظاؼاي ييبَگيٍ ثبالرؽي ْكزُع؛ ثّ فجبؼري ظيگؽ ،آَٓب کًزؽيٍ ًَؽِ ؼا ظؼ ثقع نٓؽَٔعي
ؾيكذيسيغي نبضى قٕاظ ؾيكذيسيغي ظؼيبفذ کؽظِاَع .ظؼ نم ثقع نبضى نٓؽَٔعي
ؾيكذيسيغي َيؿ ثبالرؽيٍ ييبَگيٍ يؽثٕط ثّ ثقع ؼفزبؼ ؾيكذيسيغي ثٕظِ ٔ چٓبؼ ثقع يًؽف
يكئٕالَّ ٔ پبيعاؼ ،اضالق ؾيكذيسيغيَ ،گؽاَي ؾيكذيسيغيَ ،گؽل ؾيكذيسيغي اؾ ايٍ
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خٓذ ظؼ ؼرجّْبي ثقعي لؽاؼ گؽفزّاَع .ثؽؼقي ييبَگيٍْبي يؽثٕط ثّ يؤنفّْبي قبؾَعِ
يزغيؽْبي يكزمم يًؽفگؽايي ٔ خٓذگيؽيْبي اؼؾني َهبٌ ييظْع ًَؽِ يًؽفگؽايي ثبالرؽ
اؾ خٓذگيؽي اؼؾني ظؼ ْؽ ظٔ ثقع ييثبنع.
َزبيح رسهيم ًْجكزگي ثيٍ ييؿاٌ يًؽفگؽايي (قّ نبضى يًؽف يزؾبْؽاَّ ،يًؽف
خبيگبِ اخزًبفي ٔ يًؽف نػد ثطم) ٔ نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ٔ اثقبظ آَٓب (خعٔل نًبؼِ )3
ثيبَگؽ ايٍ اقذ کّ ثيٍ نبضى کم نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ٔ نبضى کم يًؽفگؽايي ًْجكزگي
يقُيظاؼ ٔ يُفي (ٔ )-1/68خٕظ ظاؼظ .ثّ ثيبٌ ظيگؽ ،نٓؽَٔعاَي کّ ًَؽِ نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي
ثيهزؽي ظاؼَع ،يًؽفگؽايي کًزؽي ؼا ردؽثّ کؽظِاَع ٔ ثؽفکف لضيّ ْى يبظق اقذ.
َزبيح رسهيم ًْجكزگي ثيٍ ييؿاٌ خٓذگيؽياؼؾني ٔ اثقبظ آَٓب ثب نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي
خعٔل نًبؼِ( )3ثيبَگؽ ايٍ اقذ کّ ثيٍ نبضى کم نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ٔ نبضى کم
خٓذگيؽياؼؾني ًْجكزگي يقُيظاؼ ٔ يُفي (ٔ )-1/16خٕظ ظاؼظ ،ثّ ثيبٌ ظيگؽ ،نٓؽَٔعاَي کّ
ًَؽِ نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ثيهزؽي ظاؼَع ،خٓذگيؽياؼؾني (فؽظگؽايي ٔ يبظيگؽايي)
کًزؽي ؼا ردؽثّ کؽظِاَع ٔ ثؽفکف لضيّ ْى يبظق اقذ.
خعٔل(َ :)3زبيح آؾيٌٕ ًْجكزگي پيؽقٌٕ نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ثب ييؿاٌ يًؽفگؽايي ٔ
خٓذگيؽياؼؾني ٔ اثقبظ آَٓب
فُٕاٌ يزغيؽ
نٓؽَٔعي ؾيكذ
يسيغي
قٕاظ

ًْجكزگي
ٔ قغر
يقُيظاؼي
r
sig
r
sig

اثقبظ نٓؽَٔعي ؾيكذ يسيغي

َگؽل

r
sig

ؼفزبؼ

r
sig

َگؽاَي

r
sig

يًؽف
يكئٕالَّ

r
sig

يًؽف
گؽايي
-1/68
1/111
-1/351
1/111
-1/643
1/111
-1/338
1/111
-1/343
1/111
-1/588
1/111

اثقبظ يًؽف گؽايي
نػد
خبيگبِ
يزؾبْؽاَّ
اخزًبفي ثطم
-1/33 -1/61 -1/35
1/111 1/111 1/111
-1/353 -1/331 -1/548
1/111 1/111 1/115
-1/561 -1/133 -1/341
1/113 1/111 1/111
1-/535 1-/581 1-/584
1/118 1/111 1/111
-1/311 -1/343 -1/516
1/118 1/111 1/111
-1/531 -1/511 -1/531
1/111 1/113 1/111

اثقبظ خٓذگيؽياؼؾني
خٓذگيؽي
يبظي
اؼؾني فؽظگؽايي
گؽايي
-1/64 -1/61 -1/16
1/111 1/111 1/111
-1/631 -1/614 -1/111
1/111 1/111 1/111
-1/315 -1/331 -1/338
1/111 1/111 1/111
-1/348 -1/353 -1/333
1/111 1/111 1/111
-1/411 -1/138 -1/434
1/111 1/111 1/111
-1/534 -1/516 -1/584
1/155 1/111 1/111
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اضالق

r
sig

-1/531 -1/333 -1/341 -1/514 -1/358
1/1153 1/111 1/111 1/111 1/111

-1/11
1/111

-1/533
1/114

**:يقُيظاؼي ظؼ قغر  :*1/001يقُيظاؼي ظؼ قغر  1/005ثعٌٔ قزبؼِ :فعو يقُيظاؼي

َزبيح رسهيم ًْجكزگي ثيٍ اثقبظ خٓذگيؽياؼؾني يقُي؛ فؽظگؽايي ٔ يبظگؽايي ثب
نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي خعٔل نًبؼِ( )3ثيبَگؽ ايٍ اقذ کّ ثيٍ نبضى کم نٓؽَٔعي
ؾيكذيسيغي ٔ نبضى فؽظگؽايي ( ٔ )-1/61يبظگؽايي ( )-1/64ثّ رؽريت ًْجكزگي يقُيظاؼ ٔ
يُفي ٔخٕظ ظاؼظ ،ثّ ثيبٌ ظيگؽ ،نٓؽَٔعاَي کّ ًَؽِ نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ثيهزؽي ظاؼَع،
خٓذگيؽياؼؾني (فؽظگؽايي ٔ يبظيگؽايي) کًزؽي ؼا ردؽثّ کؽظِاَع ٔ ثؽفکف لضيّ ْى
يبظق اقذ يقُي؛ نٓؽَٔعاَي کّ ًَؽِ نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي کًزؽي ظاؼَع ،خٓذگيؽياؼؾني
(فؽظگؽايي ٔ يبظيگؽايي) ثيهزؽي ؼا ردؽثّ کؽظِاَع .يبفزّْب ايٍ رسميك ثب َزبيح رسميك
ؼقزگبؼضبنع ٔ ًْکبؼاٌ (ًْ )5314كٕ ثٕظِ اقذٔ .ني ظؼ ايٍ رسميك فالِٔ ثؽ اثقبظ خٓذگيؽياؼؾني
يقُي؛ فؽظگؽايي ٔ يبظگؽايي ثب نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ثّ رفکيک اؼرجبط ثيٍ رک رک اثقبظ ثب
نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ْى پؽظاضزّ نعِ اقذ.
َزبيح رسهيم ًْجكزگي ثيٍ اثقبظ يًؽفگؽايي (قّ نبضى؛ ييؿاٌ يًؽف يزؾبْؽاَّ،
يًؽف خبيگبِ اخزًبفي ٔ يًؽف نػدثطم) ٔ نبضى کم نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي خعٔل
نًبؼِ ( )3ثيبَگؽ ايٍ اقذ کّ ثيٍ نبضى کم نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ٔ اثقبظ يًؽفگؽايي
(قّ نبضى؛ ييؿاٌ يًؽف يزؾبْؽاَّ ( ،)-1/35يًؽف خبيگبِ اخزًبفي ( ٔ )-1/61يًؽف
نػدثطم (ًْ )-1/33جكزگي يقُيظاؼ ٔ يُفي ٔخٕظ ظاؼظ ،ثّ ثيبٌ ظيگؽ ،نٓؽَٔعاَي کّ ًَؽِ
نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ثيهزؽي ظاؼَع ،يًؽفگؽايي کًزؽي ؼا ردؽثّ کؽظِاَع ٔ ثؽفکف لضيّ
ْى يبظق اقذ .يبفزّْب ايٍ رسميك ثب َزبيح رسميك ثُي فبعًّ ٔ ًْکبؼاٌ(ًْ )5315كٕ ثٕظِ
اقذٔ .ني ظؼ ايٍ رسميك فالِٔ ثؽ يًؽفگؽايي ثّ رفکيک اؼرجبط ثيٍ اثقبظ يًؽف گؽايي ٔ
يقکٕـ ٔ يقُيظاؼ ثٕظٌ ؼاثغّ ثب نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ْى يهطى نعِ اقذ.
ظؼ َٓبيذ ثب اقزفبظِ اؾ رسهيم ؼگؽقيَٕي قٓى ٔ ربثيؽ اثقبظ خٓذگيؽياؼؾني ٔ يًؽفگؽايي
ظؼ رجييٍ ٔ پيمثيُي نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ثؽؼقي نعِ اقذ .آيبؼِ آؾيٌٕ ظٔؼثيٍ ٔاركٌٕ
ثعقذ آيعِ ثؽاي ايٍ يعل 5/15 ،اقذ کّ ثيبَگؽ اقزمالل ضغبْب يب ثبلي يبَعِْب ثؽاي ايٍ يعل
ؼگؽقيَٕي اقذ .ثب ثؽآٔؼظِ نعِ پيمفؽٌْبي رسهيم ؼگؽقيَٕي چُعيزغيؽِ ثّ ؼٔل گبو ثّ گبو
اقزفبظِ نعِ اقذَ .زبيح ثعقذ آيعِ اؾ رسهيم ؼگؽقيَٕي َهبَگؽ ايٍ اقذ کّ اؾ ييبٌ اثقبظ 3
گبَّ خٓذگيؽياؼؾني ٔ اثقبظ  3گبَّ يًؽفگؽايي کّ ٔاؼظ يقبظنّ نعِاَع ،رًبيي اثقبظ ظؼ يعل

رابطه بين مصرفگرايي و جهتگيريهاي ارزشي با شهروندي زيستمحيطي در بين شهروندان تبريس

A9

ثبلي يبَعِاَع ٔ  63ظؼيع ٔاؼيبَف يزغيؽ ٔاثكزّ (نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي) ؼا رجييٍ کؽظِاَع.
ًْبَگَّٕ کّ ظؼ خعٔل نًبؼِ( )6يهبْعِ يينٕظ ضؽيت ًْجكزگي چُعگبَّ ثؽاي ايٍ يعل
ؼگؽقيٌٕ  ،1/414ضؽيت رجييٍ  ،1/635ضؽيت رجييٍ رًسير نعِ  ،1/636ثعقذ آيعِ اقذ،
يقُي  63ظؼيع ضؽيت رجييٍ رقعيم نعِ رغييؽاد نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي رٕقظ اثقبظ ظٔ يزغيؽ
ثبال اقذ .ثُبثؽايٍ يقبظنّ ؼگؽقيَٕي نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ثّ نؽذ ؾيؽ اقذ:
نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي = 1/533 +فؽظگؽايي )-1/331( +يبظگؽايي )-1/331( +يًؽف
يزؾبْؽاَّ  )-1/341( +يًؽف خبيگبِ اخزًبفي  )-1/541( +يًؽف نػدثطم (.)-1/511
ثؽ اقبـ يقبظنّ ثبال ،يالزؾّ يينٕظ کّ ثقع يًؽف يزؾبْؽاَّ ثب ثزبي ()-1/341
ثيهزؽيٍ قٓى ؼا ظؼ رجييٍ نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ٔ ثقع يًؽف نػدثطم ثب ثزبي ()-1/511
کًزؽيٍ قٓى ؼا ظؼ رجييٍ نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ظاؼظ.
خعٔل( :)6آيبؼِْبي رسهيم ؼگؽقيٌٕ چُعگبَّ ٔ ضاليّ يعل ؼگؽقيَٕي ثؽاؾل نعِ
ضؽيت ْجكزگي چُعگبَّ
1/414

ضؽيت رقييٍ

ضؽيت رقييٍ رًسير نعِ

ضغبي يقيبؼ

ظٔؼثيٍ ٔاركٌٕ

1/635

1/636

1/356

5/15

َزيدّ آؾيٌٕ رسهيم ٔاؼيبَف

F=41/44

Sig=1/111

خعٔل(َ :)1زبيح رسهيم ؼگؽقيٌٕ چُعگبَّ نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي
Sig

َبو يزغيؽ

B

Std.B

Beta

T

يمعاؼ ثبثذ

1/533

-

-

16/34

1/111

فؽظگؽايي

-1/534

1/11

-1/331

6/15

1/111

يبظگؽايي

-1/135

1/34

-1/338

1/16

1/111

يًؽف يزؾبْؽاَّ

-1/513

1/16

-1/341

1/41

1/111

يًؽف خبيگبِ اخزًبفي

-1/155

1/33

-1/541

6/58

1/111

يًؽف نػدثطم

-1/118

1/13

-1/511

3/63

1/154

A:
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ثسث ٔ َزيدّگيؽي
ثّ َؾؽ ييؼقع نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ؼاْي اقذ کّ ثّ ٔقيهّ آٌ خٕايـ يًؽفي ثّ خٕايقي
رجعيم نَٕع کّ ظؼ آٌ رأکيع فًعِ ثؽ يسيظ ؾيكذ ثبنع .ايٍ ظاؼاي رأکيع نعيعي ثؽ ؼٔي
رقٓعاد افؽاظ نٓؽَٔع اقذ ثّ قٕي يٕخٕظاد غيؽاَكبَيَ ،1كمْبي آيُعِ ٔ افؽاظ ضبؼخي کّ
رسذ رأثيؽ افًبل يب لؽاؼ ظاؼَعًْ .بٌگَّٕ کّ ثؽي )5111( 2ييَٕيكع« :نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي
ثّ يٕؼد آَچّ ظؼ َؾؽيّ يؽظوقبالؼاَّ قجؿ رهمي يينٕظ ،ثؽ ؼٔي ٔؽيفّ ٔ رقٓع نٓؽَٔعاٌ ثؽاي
گؽفزٍ يكئٕنيذ ظؼ يمبثم افًبنهبٌ ٔ اَزطبةْبيهبٌ رقٓع ثّ «اَدبو کٕچکرؽيٍ کبؼ» ظؼ
يدًٕفّاي اؾ العايبد ثؽاي پبيعاؼي» رأکيع ييکُع .ظؼ ايٍ يفٕٓو ،ظٔنذْب ييرٕاَُع ثؽضٕؼظ
يًٓي ظانزّ ثبنُع ،ايب آَٓب ثّ افؽاظي َيبؾ ظاؼَع کّ يكئٕنيذْبيهبٌ ؼا ظؼ چُيٍ زٕؾِْبيي ثّ
فُٕاٌ زفبؽذ اؾ اَؽژي ،يًؽف آگبْبَّ ثبؾيبفزي ٔ ؾيكذيسيغي ثّ فٓعِ ثگيؽَع (کٓيم:5313 ،
َ .)584زبيح ثعقذ آيعِ اؾ رسميك ،يمعاؼ ييبَگيٍ ثعقذ آيعِ ثؽاي يزغيؽْبي نٓؽَٔعي
ؾيكذيسيغي (َ )3/44هبٌ ييظْع کّ َكجذ ثّ ييبَگيٍ ييؿاٌ يًؽفگؽايي (ٔ )3/88
خٓذگيؽي اؼؾني (فؽظگؽايي ( ٔ )3/46يبظيگؽايي ( )3/45ثٓزؽ اقذ .نبيع ظنيم ايٍ ايؽ رقٓع
نٓؽَٔعاٌ رجؽيؿي ثؽاي گؽفزٍ يكئٕنيذ ظؼ يمبثم افًبنهبٌ ٔ اَزطبةْبيهبٌ ظؼ زٕؾِ يًؽف
گؽايي ٔ يبظي گؽايي ٔ فؽظگؽايي ثبنع کّ َگؽاٌ ٔضقيذ ؾيكذيسيغي نٓؽ ضٕظ ْكزُع .اؼرجبط
يُفي ٔ يقُيظاؼ َگؽاَي ؾيكذيسيغي ثب يًؽفگؽايي ٔ يبظيگؽايي ٔ فؽظگؽايي ظال ثؽ ايٍ
لضيّ ْكذ.
اگؽ يٕضٕؿ ؼا اؾ ؾأيّ ظيگؽي َگبِ کُيى ييرٕاَيى ثگٕييى کّ خبيقّْبي يًؽفي خعيع،
خًقيذ ظؼ چؽضّاي اؾ «کبؼ ٔ يًؽف» لؽاؼ ظاؼظ کّ ثب ايدبظ َيبؾ اؾ ؼاِ ظقزگبِْبي رجهيغبري ثّ
َفـ يُبيـ رٕنيعکُُعِ کبالْبي يًؽفي اظاؼِ يينَٕع .قبيؽ ؼضبيزًُعيْب ظؼ ؾَعگي -ضبَٕاظِ،
ظٔقزبٌ ٔ قؽگؽييْب -لؽثبَي رمبضبْبي کبؼيؿظي ْكزُع ،کّ يؽظو ؼا رٕاَب ييقبؾظ رب ثب ظيگؽاٌ
ثّ فُٕاٌ يًؽفکُُعگبٌ ؼلبثذ ًَبيُع (کٓيمَ .)584 :5313 ،زبيح رسهيم ًْجكزگي َهبٌ ظاظ
ثيٍ اثقبظ يًؽفگؽايي (قّ نبضى؛ ييؿاٌ يًؽف يزؾبْؽاَّ ،يًؽف خبيگبِ اخزًبفي ٔ يًؽف
نػدثطم) ٔ نبضى کم نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ًْجكزگي يقُيظاؼ ٔ يُفي ٔخٕظ ظاؼظ ،ثّ
ثيبٌ ظيگؽ ،نٓؽَٔعاَي کّ ًَؽِ نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ثيهزؽي ظاؼَع ،يًؽفگؽايي کًزؽي ؼا
ردؽثّ کؽظِاَع ٔ ثؽفکف لضيّ ْى يبظق اقذ.

1. Non-Human
2. Barry

رابطه بين مصرفگرايي و جهتگيريهاي ارزشي با شهروندي زيستمحيطي در بين شهروندان تبريس

;A

ًْبٌعٕؼي کّ ظؼ ثسث َؾؽي ْى يغؽذ گؽظيع ،يًؽفگؽايي يزغيؽي ْكذ کّ ثب
فؽظگؽايي ٔ يبظيگؽايي فديٍ نعِ اقذْ .ؽقذ ٔ ًْکبؼاٌ )3153( 1ظؼ ؼاثغّ ثب َسِٕ ٔ
چگَٕگي اثؽگػاؼي اؼؾلْب (اؼؾل يبظيگؽايي ثؽ ؼفزبؼْبي ؾيكذيسيغي) ،رضبظ اؼؾلْب ؼا
يغؽذ ييکُُع .ثّ افزمبظ آٌْب ظؼ يعل يعٔؼ اؼؾلْبي نٕاؼرؿ ،اؼؾلْبي قبؾگبؼ ظؼ يدبٔؼد ٔ
َؿظيکي ْى لؽاؼ ظاؼَع ٔني اؼؾلْبيي کّ ثب ْى ظؼ رضبظ ْكزُع ظؼ آٌ قٕي يعل ٔ ظؼ رمبثم ثب
اؼؾلْبي لجهي لؽاؼ ظاؼَع .ظؼ يعل يعٔؼ اؼؾلْبي نٕاؼرؿ ،اؼؾل لعؼد ٔ ظقزيبثي ثّ يٕفميذ،2
ثبْى قبؾگبؼ ْكزُع ٔ ظؼ يدبٔؼد ْى ٔ ظؼ يک يكيؽ لؽاؼ ظاؼَع ٔ ظؼ يمبثم آٌْب اؼؾل
خٓبٌگؽايي يب فبوگؽايئ 3خٕظ ظاؼظ کّ ثّ فعانذ اخزًبفي ٔ يسيظ ؾيكذ يؽثٕط يينٕظ.
يغؽذ کؽظٌ ايٍ رمبثم ثعيٍ ضبعؽ اقذ کّ ربييع کؽظٌ ْؽ ظٔ َٕؿ اؼؾلْبي يغؽذ نعِ ثؽاي
افؽاظ غيؽ يقًٕل ٔ َكجزبً ظنٕاؼ اقذ ٔ فؽظ ظؼ ؾَعگي ضٕظ ًَيرٕاَع ْىؾيبٌ ايٍ ظٔ اؼؾل ؼا
ثبْى ظانزّ ثبنعًْ .چُيٍ ييٕ ٔ ًْکبؼاٌ )3111( 4ظؼ رسميمي َهبٌ ظاظَع کّ اؼؾلْبي
يبظيگؽايي ييرٕاَُع اثؽ يطؽة يضبففي ثؽ يسيظؾيكذ ظانزّ ثبنع .اؾ يک قٕ ،ثب اؼؾلْبي
يطؽة ؾيكذ يسيغي يبَُع لعؼد قبؾگبؼي ظاؼظ ٔ يٕخت افؿايم ييؿاٌ اًْيذ آٌ اؼؾل ظؼ
ؾَعگي فؽظ يينٕظ ٔ اؾ قٕي ظيگؽ ،يٕخت کبْم ييؿاٌ اًْيذ اؼؾلْبيي يبَُع فبوگؽايي
يينٕظ کّ ثّ ؼفزبؼْبي ؾيكذ يسيغي يؽرجظ اقذ (ْؽقذ ٔ ًْکبؼاٌ.)318 :3153 ،
ًْچُيٍ َزبيح رسهيم ًْجكزگي َهبٌ ظاظ کّ ثيٍ اثقبظ خٓذگيؽياؼؾني يقُي؛ فؽظگؽايي
ٔ يبظگؽايي ثب نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ًْجكزگي يقُيظاؼ ٔ يُفي ٔخٕظ ظاؼظ ،ثّ ثيبٌ ظيگؽ،
نٓؽَٔعاَي کّ ًَؽِ نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي ثيهزؽي ظاؼَع ،خٓذگيؽياؼؾني (فؽظگؽايي ٔ
يبظيگؽايي) کًزؽي ؼا ردؽثّ کؽظِاَع ٔ ثؽفکف لضيّ ْى يبظق اقذ يقُي؛ نٓؽَٔعاَي کّ
ًَؽِ نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي کًزؽي ظاؼَع ،خٓذگيؽياؼؾني (فؽظگؽايي ٔ يبظيگؽايي)
ثيهزؽي ؼا ردؽثّ کؽظِاَع .خٓذگيؽي اؼؾلْبي يبظيگؽايبَّ ثب اؼؾلْبي زفبؽذ اؾ يسيظ
ؾيكذ ظؼ رضبظ ْكزُع ٔ ظؼ افؽاظي ثب چُيٍ اؼؾلْبيي ،فاللّي کًزؽي ثّ زفبؽذ اؾ يسيظ
ؾيكذ ٔخٕظ ظاؼظ ٔ َگؽلنبٌ َكجذ ثّ يسيظؾيكذ يُفي اقذ .يبظيگؽايي ٔ ثّ يثبثّي آٌ
يًؽفگؽايي يکي اؾ فٕايم ايهي رٓعيع کُُعِ ؾَعگي ثهؽ ظؼ کؽِي ؾييٍ ييثبنع .اَكبٌْبي
يبظيگؽا اؾ قيبؼِي ؾييٍ يؽالجذ ًَيکُُع ٔ يب کًزؽ ثعاٌ رٕخّ ييکُُع ٔ رًبيم کًزؽي ثّ
1. Hurst et al
2. Power and Achievement
3. Universalism.
4. Maio et al
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اَدبو ٔ يب ؼفبيذ ؼفزبؼْبي ؾيكذ يسيغي (ثبؾيبفذ ؾثبنّْب ،ضبيٕل کؽظٌ چؽاكْبي اضبفي ٔ
اقزفبظِ اؾ ٔقبيم زًم ٔ َمم فًٕيي ثّ خبي ٔقبيم َمهيّ نطًي) ظاؼَع (کيكؽ .)13 :3113 ،ثّ
ؼغى ايُکّ ،انُبيجؽگ يک «رُم ظيبنکزيکي» 1ظؼ خٕايـ پيهؽفزّي يُقزي ثّ ٔخٕظ ييآٔؼظ ،ايب
ييرٕاَع پيبيع کهًکم ثيٍ چؽضّي رٕنيع ٔ رمبضب ثؽاي يسبفؾذ اؾ يسيظؾيكذ ثبنع
(ْبَيگبٌ.)5316 ،
َزبيح يؽثٕط ثّ نبضىْبي قبؾَعِ يزغيؽ ٔاثكزّ (نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي) ثبالرؽيٍ
ييبَگيٍ ؼفزبؼ ؾيكذ يسيغي ( ٔ )6/58پبييٍرؽيٍ ييبَگيٍ قٕاظ ؾيكذيسيغي ( ٔ )3/38چٓبؼ
ثقع يًؽف يكئٕالَّ ٔ پبيعاؼ ،اضالق ؾيكذيسيغيَ ،گؽاَي ؾيكذيسيغيَ ،گؽل ؾيكذيسيغي
2
اؾ ايٍ خٓذ ظؼ ؼرجّْبي ثقعي لؽاؼ گؽفزّاَعَ .زبيح زبيهّ ثب َزبيح رسميمبد الٔيٍ ٔ اقزؽٔپ
( ،)3153ربؼَذ ٔ نيَٕؿ ٔ )3155( 3ظاثكًٌْٕ )3114( 4كٕ ييثبنُع.
ْؽ چُع ثؽ اقبـ َزبيح ثعقذ آيعِ ،ييبَگيٍ ؼفزبؼ ؾيكذيسيغي ثبال ْكذ .اؾ عؽف ظيگؽ،
ييبَگيٍ فؽظگؽايي ،يبظيگؽايي ٔ ثّ يثبثّي آٌ يًؽفگؽايي يکي اؾ فٕايم ايهي رٓعيع کُُعِ
ؾَعگي ثهؽ ٔ يسيظ ؾيكذ ْكُزع کبيالً ظؼ رضبظ ثب يزغيؽ نٓؽَٔع ؾيكذيسيغي ييثبنُع .ثب
رٕخّ ثّ يطبعؽِآييؿ ثٕظٌ يكبئم ؾيكذيسيغي ظؼ ايٍ نٓؽ اَزؾبؼ ييؼٔظ کّ يكئٕنيٍ ايؽ
يٕضـ ؼا خعي ثگيؽَع ٔ ثؽَبيّؼيؿي الؾو ؼا ثؽاي کى کؽظٌ فبيهّ ثيٍ يبظگؽايي ٔ يًؽفگؽايي
ٔ زؽکذ ظؼ يكيؽ خًـگؽايي ٔ رسمك انگٕي يغهٕة نٓؽَٔعي ؾيكذيسيغي کؽظِ ثبنُع.

1. Dialectic Tension
2. Levine & Strube
3. Michael Tarrant & Kevin Lyons
4. Dobson
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يُبثـ
آلبيبؼي ْيؽ ،د؛ ُْؽٔؼ ،ذ ٔ فهيؿاظِ العو ،و (َ ،)5314مم ٔاقغّاي يًؽفگؽايي ظؼ اؼرجبط ثيٍ يبظيگؽايي ٔ
ؼظپبي اکٕنٕژيک (يٕؼظ يغبنقّ :نٓؽَٔعاٌ اؼٔييّ) ،فًهُبيّ آيٕؾل يسيظ ؾيكذ ٔ رٕققّ پبيعاؼ.5-58 ،)5(4 ،
ثؽک پٕؼ ٔ ٌ ،خٓبَكيؽ ،ف ( ،)5311نٓؽَٔعي يسيظ ؾيكزي ٔ رسهيم ؼفزبؼ نٓؽَٔعي ظؼ نٓؽ لؿٔيٍ ،فًهُبيّ
ْٕيذ نٓؽ.13- 44 ،)31(51 ،

ثُي فبعًّ ،ذ؛ ؼٔقزبيي ،ل؛ فهيؿاظِ العو ،و ٔ زكيٍَژاظ ،ف ( ،)5315ثؽؼقي اؼرجبط ثيٍ قؽيبيّ اخزًبفي ٔ
قجک ؾَعگي يسيظؾيكزي ظؼ ثيٍ نٓؽَٔعاٌ نٓؽ رجؽيؿ ،ظٔ فًهُبيّ خبيقّنُبقي الزًبظي ٔ رٕققّ،)3(5 ،
.14-33
ثُيفبعًّ ،ذ ٔ زكيٍَژاظ ،ف ( ،)5315يًؽفگؽايي ظؼ خبيقّ ٔ رأثيؽ آٌ ثؽ يسيظؾيكذ نٓؽي :ؼٔيكؽظي َٕيٍ،
فًهُبيّ ؼاْجؽظ اخزًبفي ٔ فؽُْگي.31-45 ،)3(5 ،
ثٕظؼيبؼ ،ژ( ،)5316خبيقّي يًؽفي :اقغٕؼِْب ٔ قبضزبؼْب ،رؽخًّ :پيؽٔؾ ايؿظيَ ،هؽ ثبنث ،چبپ پُدى.
ثيؽٔ ،آ ( .)5341فؽُْگ فهٕو اخزًبفي ،رؽخًّي ثبلؽ قبؼٔضبَي ،رٓؽاٌ :اَزهبؼاد کيٓبٌ.
رؽيبَعيف ،)5383( ِ ،فؽُْگ ٔ ؼفزبؼ اخزًبفي ،رؽخًًَّ :ؽد فزي ،رٓؽاٌ :اَزهبؼاد ؼقبَم.
ريًٕري ،ظ( ،)5388خبيقّنُبقي يًؽف :گؽظنگؽي ٔ ضؽيع ،رؽخًّ :فهيايغؽ ققيعي ٔ يٓعي زكيٍآثبظي ،رٓؽاٌ:
اَزهبؼاد خبيقّ نُبقبٌ.
زبخيؾاظِ ييًُعي ،و؛ قيبؼضهح ،ذ؛ نکْٕيفؽ ،ک ( ،)5313ثؽؼقي فٕايم فؽُْگي يؽرجظ ثب ؼفزبؼْبي ؾيكذ
يسيغي ،فًهُبيّي يغبنقبد رٕققّي اخزًبفي فؽُْگي.1-33 ،)3(3 ،
زبخيهٕ ،ف؛ يؿظضٕاقزي ،ة ٔ فهيؿاظِ العو ،و ( ،)5313ثؽؼقي ؼاثغخ قجک ؾَعگي يًؽفي ثب نبضى ؼظپبي
ثٕونُبضزي ،فًهُبيّ يسيظنُبقي.181-413 ،)3(61 ،
زجيتپٕؼ ،ک ٔ يفؽينبني ،ؼ ( ،)5388ؼاًُْبي خبيـ کبؼثؽظ  SPSSظؼ رسميمبد پيًبيهي (رسهيم ظاظِْبي کًي)،
يٕقكّ ؼاْجؽظ پژْٔم.
ظيهيُي ،د (َ .)5384ؾؽيّْبي کالقيک خبيقّنُبقي ،رؽخًّي ثٓؽَگ يعيمئ ،زيع عهٕفي ،رٓؽاٌَ :هؽ َي.
ؼقزگبؼ ضبنع ،ا؛ يهکيُي ،ق ٔ يبنسي و ( ،)5314ثؽؼقي ؼاثغّ خّ گيؽي اؼؾني ثب نٓؽَٔعي ؾيكذ يسيغي ظؼ
ثيٍ نٓؽَٔعاٌ يُبعك  51 ٔ 55 ،3رٓؽاٌ ،فًهُبيّ رٕققّ اخزًبفي.34-18 ،)5(53 ،
ؼقزگبؼ ،ؿ؛ ْبنًيبٌ ،ـ ٔ فهٕي ،ـ ( ،)5314اؼؾلْبي ؾيكذ يسيغي ٔ قجک ؾَعگي؛ فٕايم رقييٍ کُُعِ
ؼفزبؼ (ثٕو نُبضزي) يًؽف کُُعِ ،فًهُبيّ فهًي – پژْٔهي يغبنقبد يعيؽيذ (ثٓجٕظ ٔ رسٕل).41-13 ،)3(31 ،
ؼيزؿؼ ،ج (َ ،)5313ؾؽيّ خبيقّ نُبقي يقبيؽ ٔ ؼيهّْبي کالقيک آٌ ،رؽخًّ :ضهيم ييؽؾايي ٔ فجبـ نغفي ؾاظِ،
اَزهبؼاد خبيقّ نُبقبٌ.
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فؿيؿي ،و؛ يٓعيؾاظِ ،ذ ٔ نجيؽي ،ـ ( .)5315ثؽؼقي ٔضقيذ ؼٔيکؽظ يسيظ ؾيكزي ؾَبٌ ضبَّظاؼ نٓؽ ايالو،
فًهُبيّ اَكبٌ ٔ يسيظ ؾيكذ.44-84 ،)3(51،
فهيؿاظِ العو ،و؛ ثُيفبعًّ ،ذ؛ فجبـؾاظِ؛ و ٔ قهغبَي ثٓؽاو ،ـ (َ ،)5311مم قؽيبيّ فؽُْگي ظؼ رسمك
نٓؽَٔعي ثٕو نُبضزي ،فًهُبيّ يغبنقبد ييبٌ ؼنزّاي ظؼ فهٕو اَكبَي.514-533 ،)3(1 ،
فهيطٕاِ ،ف ( .)5384پيبيعْبي قيبقي يًؽفگؽايي ،فًهُبيّ رسميمبد فؽُْگي.335-314 ،)5(5 ،
فُجؽي ،و؛ يسًعي ،ا ٔ ؼقزًي ،و ( ،)5316خبيقّنُبقي يسيظ ؾيكذ (خبٌ ْبَيکبٌ) .چبپ ظٔو ،رٓؽاٌ :اَزهبؼاد
ظاَهگبِ رٓؽاٌ.
فؽٔرٍکيب ،ل ٔ َٕاذ ،ؿ ( ،)5314خبيقّنُبقي يسيظ ؾيكذ .چبپ أل ،رٓؽاٌ :اَزهبؼاد اَعيهّ ازكبٌ.
کٓيم ،و ( ،)5313يسيظ ؾيكذ ٔ قيبقذ اخزًبفي ،رؽخًّ :قٓؽاة اييؽيبٌ ٔ زكيٍ زبرًي َژاظ ،رٓؽاٌ :اَزهبؼاد
ظاَهگبِ رٓؽاٌ.
يسًعي ايم ،ؿ ( ،)5388ؾَبٌ ٔ يسيظ ؾيكذ ،رٓؽاٌَ :هؽ نيؽاؾِ.
يؽاظي ،ـ ( ،)5314اؼؾيبثي ظاَمَ ،گؽل ٔ ؼفزبؼ يكئٕالَّ ظاَهدٕيبٌ َكجذ ثّ يسيظؾيكذ (يغبنقّ يٕؼظي:
ظاَهدٕيبٌ ظاَهگبِ پيبوَٕؼ) .فًهُبيّ اَكبٌ ٔ يسيظؾيكذ.84-18 ،)6(51 ،
يُدىؾاظِ ،ـ؛ ؾيبؼي ،ک ٔ يبخعي ،ذ ( .)5314ثؽؼقي نبضىْبي ؾيكذيسيغي رٕققّ پبيعاؼ ٔ قغر
ثؽضٕؼظاؼي آٌ ظؼ کالٌ نٓؽْبي ايؽاٌ ،فًهُبيّ فهًي -پژْٔهي َگؽلْبي َٕ ظؼ خغؽافيبي اَكبَي،)51( 5 ،
.318-341
ْبَيگبٌ ،ج ( ،)5316خبيقّنُبقي يسيظ ؾيكذ ،رؽخًّي يٕقي فُجؽي ٔ ًْکبؼاٌ ،اَزهبؼاد ظاَهگبِ رٓؽاٌ ،چبپ ظٔو.
ُْؽٔؼ ،ذ؛ آلبيبؼي ْيؽ ،رٕ فهيؿاظِ العو ،و ( ،)5314يغبنقّ اؼرجبط ثيٍ خٓذگيؽيْبي اؼؾني اخزًبفي ٔ يًؽف
پبيعاؼ ظؼ ثيٍ نٓؽَٔعاٌ اؼٔييّ ،فًهُبيّ يغبنقبد ييبٌ ؼنزّاي ظؼ فهٕو اَكبَي.)6(51،
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