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ثكط زض َ َٛزٚضاٖ ظیؿت ذٛز تغییطات ثؿیبضی زض شائم ٚ ٝاضظـٞبی ظیجبییقٙبذتی ذٛیف تزطثٝ
ٕ٘ٛز ٜاؾت .ثٕٞ ٝیٗ ؾجت زض تبضید ا٘سیك ٝضٚیىطزٞبی ٔرتّفی ثطای تجییٗ ایٗ تغییطات ػطي ٝقس ٜوٝ
زض ایٗ پػٞٚف ث ٝزیسٌبٜٞبی ربٔؼٝقٙبذتی اقبض ٜقس ٜاؾت .ایٗ تحمیك ثب ٞسف ؾٙزف  ٚتحّیُ
شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ  ٚثطضؾی ػٛأُ ٔتٕبیعوٙٙسٜی آٖ ٓٞ ٚچٙیٗ ثطضؾی ٍٕ٘ٛٞی
آٖ تحت تأحیط قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی ا٘زبْ پصیطفت ٝاؾت و ٝپؽ اظ ٔهبحج ٝثب نبحت٘ظطاٖ حٛظٜی
فطٙٞ ٚ ًٙٞط ٟٔٓتطیٗ قبذمٞب ٔ ٚهبزیك شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی ٔكرم قس ٚ ٜؾپؽ ثب ضٚـ
پیٕبیف  ٚاثعاض پطؾكٙبٔ ،ٝرٕؼیت ٔٛضز ُٔبِؼ ٝثب ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ذٛقٝای چٙسٔطحّٝای ٔٛضز ثطضؾی
لطاض ٌطفت ٚ ٝایٗ ٘تبیذ ثٝزؾت آٔس :ثب آظٔ ٖٛفطيیبت تحمیك ٔكرم قس ؤ 7 ٝتغیط رٙؿیتٛ٘ ،ع قغُ،
لٔٛیت ،ؾُح آٔٛظقی ،ؾطٔبیٝی التهبزی ،ؾطٔبیٝی فطٍٙٞی َ ٚجمٝی التهبزی ارتٕبػی ثط ضٚی
شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ تأحیط ٌصاض٘س  ٚػٛأُ ٔتٕبیعوٙٙسٜی شائمٝی آ٘بٖ ٔیثبقٙس .أب ثب
تأییس فطيیٝای و ٝاؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی ضا ثبػج ٔكبثٟت زض شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی
قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ ثطٔیقٕطز ،ثبیس ٌفت ػّیضغٓ تٕبیعاتی و ٝتحت تأحیط ثطذی ػٛأُ زض شائمٝی ایٗ افطاز
ٚرٛز زاضز ،ثٛٔ ٝاظات افعایف اؾتفبز ٚ ٜوٙكٍطی زض قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی ،شائم ٚ ٝؾالیك آ٘بٖ ضٚ
ثٔ ٝكبثٟت ٍٕ٘ٛٞ ٚی فعآیٙسٔ ٜیُ ٔیٕ٘بیس.
ياضگان کلیدی :شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی ،قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی ،تٕبیع ،تكبث.ٝ
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مقدمٍ

ثب تٛر ٝث٘ ٝمف  ٚربیٍب ٜفطٙٞ ٚ ًٙٞط زض تؼبِی  ٚتٛؾؼٝی یه ربٔؼ ،ٝقٙبذت شائمٝی فطٍٙٞی ٚ
ٙٞطی قٟط٘ٚساٖ ٔیتٛا٘س اظرّٕٟٓٔ ٝتطیٗ قط ٌٚپبی ٝثطای ا٘زبْ ثط٘بٔٝضیعیٞبی ٔٙبؾت فطٍٙٞی ٚ
ٙٞطی زضرٟت ٘یُ ث ٝپیكطفت  ٚتٛؾؼ ٝثبقس .ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛض پػٞٚف حبيط زض پی ایٗ اؾت و ٝثب ٍ٘بٞی
ربٔؼٝقٙبذتی يٕٗ ؾٙزف شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ  ٚثطضؾی ػٛأُ ٔإحط ثط آٖ ،تأحیط
اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی ضا ٘یع ثط ایٗ شائمٔ ٝرهٛنبً اظ آٖ حیج ؤ ٝیتٛا٘س ٔٙزط ثٝ
ٍٕ٘ٛٞی ٔ ٚكبثٟت شائمٝی آ٘بٖ قٛز ٔٛضز ثطضؾی لطاض زٞس .ایٗ ٘ٛع ثطضؾی اظ آٖ ض ٚحبئع إٞیت اؾت وٝ
اضتجبَبت زض ز٘یبی أطٚظٌ ٜؿتطزٌی ضٚظافع٘ٚی یبفت ٚ ٝا٘ؿبِٖ ػهط حبيط زض یه فطایٙس ضؾب٘ٝای قسٖ
فعایٙس ٜلطاض ٌطفت ٝاؾت  ٚتغییطات ثیقٕبض ٔ ٚؿتٕطی ضا زض شائم ٚ ٝؾجه ظ٘سٌی ذٛیف تزطثٔ ٝیٕ٘بیس.
أطٚظ ٜثب ٌؿتطـ زأٝٙی ٘فٛش ایٙتط٘ت ،اؾتفبز ٜاظ اثعاضٞبی ٘ٛیٗ اضتجبَی ٌٕٝٞیط قس ٚ ٜثٟطٜٙٔسی ٚ
حًٛض زض قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی ثٝنٛضت چكٌٓیطی ض ٚث ٝافعایف زاقت ٝاؾت ثٌٝ٘ٛٝای وٝ
ا٘ؿبٖٞب ػال ٜٚثط حًٛض زض قجىٞٝبی ارتٕبػی ٚالؼی ،ثؿیبضی اظ تؼبٔالت ذٛیف ضا زض فًبی ٔزبظی ٚ
زیزیتبِی ا٘زبْ ٔیزٙٞس .ایٗ ٔٛيٛع تأحیطات ثؿیبضی ثط ظ٘سٌی ثكط أطٚظ ثطربی ٌصاقت ٚ ٝزض احط آٖ
قبٞس ثطٚظ تغییطات ٔتؼسزی زض ػالیك  ٚشائمٝی ٔربَجیٗ ایٗ قجىٞٝب  ٚزض ٘تیز ٝزض ؾجهٞبی ظ٘سٌی ٚ
٘ٛع ٔهبضف فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی آ٘بٖ ٞؿتیٓ٘ .ىتٝی حبئع إٞیت ایٗ اؾت و ٝزض ػهط ضؾب٘ٞٝبی زیزیتبِی
 ٚقجىٞٝبی ٔزبظی ایٗ تأحیطٌصاضی  ٚتغییطات ِ ایزبز قس ٜزیٍط نطفبً یهؾٛی ٚ ٝاظ ثبال ث ٝپبییٗ ٕ٘یثبقس
ٕ٘ ٚیتٛاٖ ٌفت ا٘حهبضاً تٛؾٍ لسضتٞبی ثطتط نٛضت ٔیپصیطز .ثَٛٝضی و ٝاٍِٞٛبیی و ٝلسضت انّی ضا
ث ٝفطؾتٙسٌبٖ (یب ٕٞبٖ ٟ٘بزٞبی ضؾب٘ٝای) ٔیزٙٞس ث ٝچبِف وكیس ٜقس ٚ ٜاٍِٞٛبیی ٕ٘ٛز پیسا وطز ٜاؾت
و ٝثط لسضت تأحیطٌصاض ٔربَجبٖ زض تفؿیط  ٚحتی تِٛیس  ٚا٘تمبَ پیبْٞب تأویس ٔیوٙٙس (اؾٕیت:1394 ،
 .)296زض ضٚظٌبض و٘ٛٙی ٘ٝتٟٙب زیٍط ٕ٘یتٛاٖ اظ ضاثُٝای یهؾٛیٔ ٝیبٖ ٌطٜٞٚبی ٘رج ٚ ٝتٛزٜی ٔطزْ ٚ
حتی ٔیبٖ ؾبذتبض  ٚوٙكٍط زفبع ٕ٘ٛز ثّى ٝحتی ضاثُٝی تأحیط  ٚتأحطی ٔیبٖ ؾبذتبض  ٚوٙكٍط (اقبض ٜثٝ
٘ظطیٝی ٌیس٘ع)  ٓٞزض فطْ  ٚقىُ  ٓٞ ٚاظ ٘ظط ػٕك زؾترٛـ تفبٚتٞبی ثؿیبضی قس ٜاؾت .ثٌٝ٘ٛ ٝای
و ٝظٟٛض ایٗ فٙبٚضیٞبی اضتجبَی رسیس لسضت ؾٛغٌٜی ثیكتطی ث ٝوٙكٍطاٖ زاز ٚ ٜث ٝآ٘بٖ أىبٖ اثطاظ
٘ظط ،تِٛیس  ٚاضؾبَ پیبْ ثهٛضت افمی  ٝ٘ ٚنطفبً ٕٞچ ٖٛاثػٜای و ٝثٝنٛضت ػٕٛزی  ٚاظ ثبال ث ٝپبییٗ
پیبْ ضا زضیبفت ٔیٕ٘بیس ،زاز ٜاؾت .ثٙبثطایٗ ثبیس ٌفت فط ٚ ًٙٞشائمٝی ا٘ؿبٖٞب  ٚاظ رّٕ ٝشائمٝی
فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی آ٘بٖ زض احط ػٛأُ  ٚقطایٍ ٔرتّفی ٔٗرّٕ ٝتحت تأحیط ؾٛغ ٚ ٜوٙكٍط زؾترٛـ تغییط
ٔیقٛز و ٝایٗ تغییط ثبتٛر ٝثٌٕٝٞ ٝیط قسٖ ضؾب٘ٞٝبی ٘ٛیٗ اضتجبَی  ٚاظرّٕ ٝقجىٞٝبی ارتٕبػی
ٔزبظی قتبة ثؿیبض ثیكتطی یبفت ٝاؾت .أطٚظ ٜقجىٞٝبی ارتٕبػی ظٔی ٝٙضا ثطای وٙف اضتجبَی ٔٛضز ٘ظط
ٞبثطٔبؼ  ٚثطلطاضی ٔفب ٕٝٞاظ ضاٌ ٜفتٍٔ ٛیبٖ افطازِ زضٌیط زض ایٗ وٙف  ٚزض ٟ٘بیت ٘عزیىی ٍٕ٘ٛٞ ٚی
شائمٝی آ٘بٖ زض رٙجٞٝبی ٌ٘ٛبٌٔ ٚ ٖٛرهٛنبً اظ ثؼس فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی ،ثٝنٛضت ًٔبػفی فطإٛ٘ ٓٞزٜ
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اؾت  ٚایٗ فطآیٙس ثٛٔ ٝاظات ٌؿتطـ تىِٛٛٙغی ،أىب٘بت  ٚاثعاضٞبی اضتجبَی زض حبَ فطاٌیطیِ ضٚظافعٖٚ
زض أبوٗ  ٚرٛأغ ٔرتّف ٔیثبقس.
قٟط اٛٞاظ و ٝایٗ پػٞٚف زض آٖ نٛضت پصیطفت٘ ٝیع اظ ایٗ ٔٛيٛع ٔؿتخٙی ٕ٘یثبقس .ایٗ قٟط ٌطٜٞٚب
 ٚالٛاْ ٌ٘ٛبٌ ٖٛثب ا٘سیكٞٝب ،ؾالیك  ٚؾجهٞبی ظ٘سٌی ٔرتّفی ضا زض ذٛز ربی زاز ٜاؾت وٞ ٝط وساْ
زاضای ؾبثمٝای فطٍٙٞی ٔرتم ث ٝذٛز ثٛزٚ ٚ ٜاضث اضظـٞب ٙٞ ٚزبضٞبیی ٔتفبٚت (ِ ٝ٘ ٚعٔٚبً ٔتًبز) ثب
زیٍط الٛاْ ٌ ٚطٜٞٚبی ؾبوٗ زض ایٗ قٟطؾتبٖ ٔیثبقس ،أب ثب ٌؿتطـ ضٚظافع ٖٚػٙبنطٕ٘ ،بزٞب ٚ ٚؾبیُ
ز٘یبی ٔسضٖ ،ذهٛنبً اثعاضٞب  ٚضؾب٘ٞٝبی زیزیتبِی  ٚاِىتط٘ٚیىی ٕٞچ ٖٛقجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی وٝ
ظٔیٝٙی تجبزَ اَالػبت  ٚا٘سیكٞٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛضا ثطای قٟط٘ٚساٖ ٟٔیب ٕ٘ٛز ٜاؾتٌٛ ،یی شائمٚ ٝ
ؾجهٞبی ظ٘سٌی قٟط٘ٚساٖ ایٗ قٟط ٘یع اظ اثؼبز ٔرتّف ذهٛنبً اظ ٘ظط فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی زض حبَ تغییط
اؾت  ٚایٗ تغییط شائم ٝث ٝؾٕت ٔكبثٟت ٍٕ٘ٛٞ ٚی ثیفتط زض تٕبیالت  ٚؾالیك آ٘بٖ زض حطوت اؾت.
ثٙبثطایٗ ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝاقبض ٜضفت پػٞٚف حبيط ثس٘جبَ ایٗ اؾت و ٝيٕٗ ؾٙزف شائمٝی فطٍٙٞی ٚ
ٙٞطی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ  ٚثطضؾی ػٛأُ ٔإحط ثط آٖ یؼٙی ػٛأّی و ٝث ٝتٕبیع زض شائمٙٔ ٝزط ٔیق٘ٛس ،تأحیط
اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی ضا ثط ایٗ شائمٔ ٝرهٛنبً اظ آٖ حیج ؤ ٝیتٛا٘س ٔٙزط ثٍٕ٘ٛٞ ٝی
شائمٝی آ٘بٖ قٛز ٔٛضز ثطضؾی لطاض زٞس .و ٝثب تٛر ٝث ٝایٗ ٔجبحج ُٔطٚح ،ٝؾإاَ انّی  ٚآغبظیٗ پػٞٚف
حبيط ثسیٗ لطاض ٔیثبقس :آیب شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ ث ٝقىُ ٔؼٙبزاضی ٔتٕبیع ٔیثبقس
یب ایٙى ٝزض احط ٌؿتطـ ٌٕٝٞ ٚیط قسٖ قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی ض ٚثٔ ٝكبثٟت زاضز؟
ثطای یبفتٗ پبؾد ایٗ ؾٛاَِ تحمیك  ٚاٞسافی و ٝزض پی تحمك آٖ ثط آٔسٜایٓ ،ث ٝتحمیمبت پیكیٗ ٚ
٘ظطیٞٝبی ربٔؼٝقٙبذتی و ٝزض ایٗ ظٔی ٝٙثیبٖ قس ٚ ٜیب ث٘ ٝحٛی ٔیتٛاٖ اظ آٖٞب ثطای تحّیُ ایٗ ٔؿئّٝ
اؾتفبزٕٛ٘ ٜز ،ضرٛع ٌطزیس و ٝزض ازأ ٝث ٝآٖٞب اقبضٔ ٜیقٛز:
فطلب٘ی ٟٔ ٚبرطی زض پػٞٚكی تحت ػٛٙاٖ «ضاثُٝی ثیٗ ٔیعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی
 ٚتغییط زض ؾجه ظ٘سٌی رٛا٘بٖ» ث ٝثطضؾی ضاثُ ٝثیٗ ٔیعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی  ٚتغییط
ؾجه ظ٘سٌی رٛا٘بٖ 15تب  29قٟط تٟطاٖ ثب ضٚـ پیٕبیف ٌٕٝ٘ٛ٘ ٚیطی ذٛقٝای چٙسٔطحّٝای پطزاذتٝا٘س
و٘ ٝتبیذ حبنُ اظ آٖ ثسیٗ لطاض اؾت :ثیٗ ٔإِفٞٝبی ؾجه ظ٘سٌی ٕٞچ ٖٛؾّیم ٝزض ٘ٛع پٛقف ،قیٜٛی
تغصی ،ٝذٛزآضایی ،ا٘تربة زوٛضاؾی ٚ ٖٛاحبحیٙٔ ٝعَ ،ؾجه ذطیس ،قیٜٞٛبی ٌصضاٖ اٚلبت فطاغت  ٚتفطیح ٚ
تؼبٔالت  ٚاضتجبَبت ض ٚزض ضٚی وبضثطاٖ ثب ٔیعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی ضاثُٚ ٝرٛز زاضز
ثَٛٝضی و ٝثب افعایف ؾبػبت اؾتفبز ٜاظ ایٗ قجىٞٝب تغییط زض ٞط یه اظ ٔإِفٞٝبی ؾجه ظ٘سٌی ٘یع ثیكتط
ٔیقٛز (فطلب٘ی.)1397 ،
وال٘تطی ٘ ٚؿیٓافعا زض تحمیمی ثب ػٛٙاٖ «ثطضؾی ٔ ٚمبیؿٝی شائمٝی فطٍٙٞی زض والٖقٟطٞب ،قٟطٞب
 ٚضٚؾتبٞب» ث ٝتحّیُ  ٚثطضؾی تفبٚتٞب زض ٘ٛع وبالٞبی فطٍٙٞیِ ٔهطفی زض ربٔؼٝی ایطا٘ی پطزاذتٝا٘س
و ٝثب ضٚـ تحّیُ حب٘ٛی ٚ ٝثب اؾتفبز ٜاظ زازٜٞبی آٔبضی یه َطح ّّٔی تحت ػٛٙاٖ «ثطضؾی  ٚؾٙزف
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قبذمٞبی فط ًٙٞػٕٔٛی وكٛض» ارطا قس ٜاظ ؾٛی قٛضای فط ًٙٞػٕٔٛی ،ث ٝثطضؾی ٔ ٚمبیؿٝی
شائم ٝی فطٍٙٞی افطاز ربٔؼ ٝزض قٟط ،والٖ قٟط  ٚضٚؾتب پطزاذت ٝو ٝاثتٙبی ٘ظطی آٖ ثط ضٚیىطز ٕٞؿب٘ی
پیط ثٛضزی ٛثٛز ٜاؾت چطا و ٝث ٝاػتمبز پػٞٚفٌط ٘ظطیٝی ثٛضزیٔ ٛیتٛا٘س ث ٝزِیُ تأویس ثط ارتٕبػیقسٖ
ٌطٜٞٚبی ذبل زض زٚضاٖ ظ٘سٌی  ٚتأحیط ٔحیٍ  ٚذبؾتٍب ٜذب٘ٛازٌی ثط ا٘تربةٞبی شٚلی افطاز ،تجییٗ
وٙٙسٜی تفبٚت ٘ٛع ٔهطف فطٍٙٞی زض ٌطٜٞٚبی والٖقٟط ،قٟط  ٚضٚؾتب ثبقس .ایٗ تحمیك زض ٟ٘بیت
٘تیزٔ ٝیٌیطز وٕ٘ ٝیتٛاٖ ٌفت وٛ٘ ٝع شائمٝی فطٍٙٞی زض ربٔؼٝی ایطاٖ فطزی قس ٜاؾت  ٚزض ربٔؼٝی
ایطاٖ شائمٝی فطٍٙٞی افطاز ٛٙٞظ اظ ؾبذتبضٞبی ربٔؼ ٝاظ رّٕٔ ٝحُ ؾى٘ٛت تأحیط ٔیپصیطز (وال٘تطی،
.)1392
پػٞٚفِ «تفبٚتٞبی شٚلی  ٚؾّؿّٔٝطاتت ٔٛرٛز زض فط ًٙٞػٕٔٛی (ٔٛضز ُٔبِؼٛٔ :ٝؾیمی ؾبِؿب)»
و ٝتٛؾٍ تیت ٛثچٕبیط ا٘زبْ پصیطفت ٝث ٝتطریحبت  ٚػالیك شٚلی زضذهٛل یه غا٘ط ٔٛؾیمی ٔحجٛة
یؼٙی ؾبِؿب پطزاذت ٝاؾت  ٚیبفتٞ ٝبی آٖ اظ اضتجبٌ ٚايح ٘ ٚؿجتبً ٔحىٕی ثیٗ شائمٝی افطاز  ٚقبذم
ٞبیی چَ ٖٛجم ٝالتهبزی ارتٕبػی ،تحهیالت  ٚتب حسٚزی ٚيؼیت قغّی  ٚضیكٞ ٝبی ارتٕبػی افطاز
ٔٛضز ثطضؾی حىبیت زاضز و ٝث ٝاػتمبز پػٞٚكٍط ،ایٗ ٘تبیذ تب حس ظیبزی تئٛضی تٕبیع ثٛضزی ٛضا ثطای ایٗ
غا٘ط ذبل تأییس ٔی وٙس (.)Bachmayer, 2014
ٚیطتب٘ٗ ٘یع زض پػٞٚكی ثب ػٛٙاٖ «اثؼبز شائم ٝزض ٔهطف فطٍٙٞیُٔ -بِؼٝای ثیٗ فطٍٙٞی زض ٔٛضز
رٛا٘بٖ اضٚپبیی» اثؼبز شائمٝی فطٍٙٞی رٛا٘بٖ  20تب  35ؾبِٝی اضٚپبیی ضا ثب تٛر ٝثٔ ٝهبضف فطٍٙٞی ٚ
ٙٞطی آ٘بٖ  ٚثب ضٚقی وٕی ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز ٜاؾت و ٝزض آٖ ؾبذتبض شائم ٚ ٝضاثُ ٝآٖ ثب اٍِٞٛبی
ٔهطف فطٍٙٞی زض  15وكٛض ػً ٛاتحبزی ٝاضٚپب ثطضؾی قس٘ ٚ ٜتیزٔ ٝیٌیطز و ٝأطٚظٔ ٜهطف فطٍٙٞی
ثؿیبض ٔتٛٙع اؾت و ٝایٗ ٔیتٛا٘س یىی اظ ذهبیم ربٔؼٝی پؿت ٔسضٖ تّمی قٛز  ٚاٌط زض پی تمؿیٓ
ٔهطف فطٍٙٞی ث ٝاٍِٞٛبی ٔرتّف ثبقیٓ ،ث٘ ٝظط ٔی ضؾس ٔىب٘یؿٓٞبی ٔتٕبیعی ثسؾت آیس ثٌٝ٘ٛ ٝای
وٌ ٝبٞی َجم٘ ٝمف ٕٟٔی زاضزٌ ،بٞی رٙؿیت ٌ ٚبٞی آٔٛظـ .أب آ٘چ ٝو ٝپبیساض اؾت ،إٞیت ٘ٛع
پطٚضـ ٚآٔٛظـ  ٚیبزٌیطی اؾت ،ظیطا ث ٝوٕه آٔٛظـ اؾت ؤ ٝهطف وٙٙسٌبٖ ارتٕبػی ٔیق٘ٛس،
شائمٝی آ٘بٖ قىُ ٔیٌیطز ٕٛ٘ ٚزٞبی فطٍٙٞی ٔتؼسز ضا ثب تٛر ٝثٛ٘ ٝع ارتٕبػی قسٖ ٛ٘ ٚع شائمٞٝبیكبٖ
ازضان ٔیٕ٘بیٙس (.)Virtanen, 2005
ثٙٔ ٝظٛض ؾٙزف شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ  ٚػٛأُ ٔٛحط ثط آٖ (ػٛأُ
ٔتٕبیعوٙٙسٜی شائمٔ )ٝیتٛاٖ اظ ٔجبحج ٘ظطیٝپطزاظا٘ی چ ٖٛثٛضزیٔ ،ٛیكُ الٔ ،ٖٛت٘ٛی ثٙتٔ ،بیىُ
أیؿ ٚ ٖٛربٖ فطاٚ ،ٚثٌّٗ ،ب٘ع  ... ٚثٟط ٜرؿت وٞ ٝط وساْ ثٛ٘ ٝػی ث ٝایٗ ٔؿئّ ٝپطزاذت ٚ ٝػٛأّی ضا ثط
آٖ احطٌصاض ٔیزا٘ٙس .زض ازأ ٝثٔ ٝجبحج ؾ ٝتٗ اظ ایٗ ٘ظطیٝپطزاظاٖ اقبضٔ ٜیقٛز  ٚزیسٌب ٜؾبیط
٘ظطیٝپطزاظاٖ ایٗ حٛظ ٜثَٛ ٝض ذالن ٝزض رس َٚقٕبض ٜیه اضائٔ ٝیقٛز:
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ثٛضزی 1ٛزض وتبة «تٕبیع» ث ٝثطضؾی ا٘ٛاع تطریحٞبی ظیجبییقٙبذتی ٌطٜٞٚب َ ٚجمبت ربٔؼٔ ٝیپطزاظز.
شائم ،ٝثٝظػٓ ثٛضزی ٛیه ٘ٛع ػبزت اؾت و ٝث ٝافطاز ازضاوی اظ ربیٍبٞكبٖ زض ٘ظبْ ارتٕبػی ٔیزٞس ٚ
افطازی ثب ػبزات  ٚذهٛنیبت ٔكتطن ضا ثب ٔ ٓٞتحس  ٚآٖٞبیی و ٝؾّیمٞٝبی ٔرتّفی زاض٘س ضا اظ ٓٞ
ٔتٕبیع ٔیٕ٘بیس ( .)Ritzer, 2011: 534أ ٚسِی ؾٚ ٝرٟی اظ ؾّیمٞٝبی فطٍٙٞی ُٔطح ٔیٕ٘بیس :ؾّیمٝی
ٔكطٚع و ٝزض ٔیبٖ ثرف فطٞیرتٝی َجمٝی ٔؿٍّ ضٚاد زاضز ،ؾّیمٝی ٔیبٖٔبی ٝو ٝزض ٔیبٖ َجمٝی
ٔتٛؾٍ ضایذ اؾت  ٚؾّیمٝی ػبْ  ٚشائمٝی ػبٔٝپؿٙس و ٝزض َجمبت وبضٌط  ٚپبییٗ ربٔؼٚ ٝرٛز زاضز .زض ایٗ
ٔسَِ ثٛضزیٛ٘ ٛع ٔهبضف فطٍٙٞی ُٔٙجك ثب ؾالیك ٔیتٛا٘ٙس ؾجه ظ٘سٌی ٞط قرهی ضا ٔكرم ٕ٘بیٙس
(رٙىیٙع ،211 :1385 ،ث٘ ٝمُ اظ نبِحی أیطی .)25 :1394 ،أ ٚیٌٛیس ٕٝٞی آٖچ ٝؾّیمٝی فطٍٙٞی ٚ
ا٘تربةٞبی ٙٞطی ٘بٔیسٔ ٜیقٛز ٕٔ ٚىٗ اؾت وبٔالً َجیؼی ٘ ٚبقی اظ لطیحٝی شاتی افطاز قٕطز ٜقٛز،
ضاثُٝی ٔؿتمیٓ  ٚلبثُ احجبتی ثب ٚيؼیت ٛٔ ٚلؼیت ارتٕبػی افطاز زاضز زض ٚالغ ث٘ ٝظط ا ٚاػًبی َجمبت
ارتٕبػی ٔرتّف اظ ٘ظط ٔیعاٖ آقٙبیی ثب فطٔ ٚ ًٙٞیعاٖ ثطذٛضزاضی اظ ؾطٔبیٞٝبی فطٍٙٞی  ٚالتهبزی ٚ
ث ٝتجغ آٖ زض شٚق  ٚؾّیم ٚ ٝؾجهٞبی ظ٘سٌی ثب ٔ ٓٞتفبٚتا٘س (ثٛضزی .)437 :1395 ،ٛزضٔزٕٛع ثٛضزی ٛثب
تأویس ثط إٞیت تحهیُ  ٚآٔٛظـ َ ٚجمٝی افطاز ثیبٖ ٔیوٙس وٕٝٞ ٝی فؼبِیتٞبی فطٍٙٞی (ثبظزیس اظ
ٔٛظٜٞب ،ضفتٗ ث ٝوٙؿطتٞبُٔ ،بِؼ ٚ ٝاظ ایٗ لجیُ)  ٚتطریحبت  ٚؾّیمٞٝب زض ازثیبت ٘ ٚمبقی یب ٔٛؾیمی،
٘رؿت پی٘ٛس تٍٙبتٍٙی ثب ؾُح تحهیُ  ٚزض زضرٝی ز ْٚثب ذبؾتٍب ٜارتٕبػی زاضز (ثٛضزی)24 :1395 ،ٛ
تٛضقتبیٗ ٚثّٗ٘ 2یع ثب زیسٌبٞی ٔطتجٍ ثب ٘ظبْ لكطثٙسی ارتٕبػی ٔیٌٛیس ٔهطف فمٍ ثطای ضفغ
٘یبظٞبی ٚالؼی ٘یؿت ثّىٕٞ ٝچٙیٗ وبضوطزی پٟٙبٖ زاضز  ٚثطای اضيبی ٘یبظ ِ ثٔ ٝطاتت ٟٔٓتط اضتمب زازٖ یب
تخجیت پبیٍب ٜارتٕبػی (الِٕبٖ ٚ )148-149 :1394 ،ایزبز ٔجٙبیی ثطای تٕبیعات تجؼیىآٔیع ٔیبٖ ٔطزْ
ٔیثبقس .ثٙبثطایٗ َجمٝی تٗآؾب ثٙٔٝظٛض وؿت اػتجبض  ٚایزبز تٕبیع ثب ؾبیط افطاز ربٔؼ ٝثٔ ٝهطف
ٔتظبٞطا٘ٔ ٝكغٔ َٛیقٛز (ضیتعضٚ )110 :1389 ،ثّٗ ٘ظطیٝی «َجمٝی تٗآؾب»  ٚانُالح «ٔهطف
ٔتظبٞطا٘ »ٝضا ثطای تٛنیف ٔهطف ِوبالٞب  ٚذسٔبت ِٛوؽ اذتطاع وطز ٘ ٚكبٖ زاز وٞ ٝسف ایٗ زؾت
ٔهبضف ِٛوؽ ثطای ٕ٘بیف حطٚت ٚ ٚيؼیت ارتٕبػی اؾت ( .)Mao, 2017: 3زض٘ظط ٚی ایٗ شائمٚ ٝ
ٔهطف ٔتظبٞطا٘ٝی َجمٝی تٗآؾب ٟ٘بیتبً ثط ٞط وؽ زیٍط زض ٘ظبْ لكطثٙسی احط ٔیٌصاضز .و ٝایٗ فطآیٙس
اؾبؼ ثحج ٚثّٗ زض ٔٛضز قجیٝؾبظی زض ٘ظطیٝی ٔهطف ٔتظبٞطا٘ٝی َجمٝی تٗآؾب ٔیثبقس ( Almeida,
 .)2016: 348زض تحّیُ ٚثّٗ چیعٞبیی ٔٛضز پؿٙس شائمٝی افطاز ربٔؼ ٝلطاض ٔیٌیط٘س  ٚزض ٔؼیبض ؾالیك آ٘بٖ
ظیجب ُّٛٔ ٚة ث٘ ٝظط ٔیآیٙس و ٝتٛؾٍ َجمبت ثبالی ربٔؼ ٝثٝنٛضت ٔتظبٞطا٘ٝای ثٔ ٝهطف ٔیضؾٙس ٚ
تجسیُ ث ٝػطف ٔهطف افتربضآٔیعی ٔیق٘ٛس و ٝشٚق  ٚؾّیمٞٝبی ػٕٔٛی ضا قىُ ٔیزٞس (ٚثّٗ:1386 ،
.)149
1- Bourdieu
2- Thorstein Bunde Veblen
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ٌب٘ع ثیبٖ ٔیزاضز وٙٞ ٝط ،اَالػبت  ٚشائم ٝافطاز ربٔؼ ٝاظ اضظـٞب٘ ،یبظٞب  ٚذهٛنیبت ٔكتطن
اػًبی ٞط ٌط ٚ ٜٚربٔؼ٘ ٝكأت ٔیٌیطز  ٚزضٚالغ اؾتب٘ساضزٞبی ظیجبییقٙبذتی ٞط ربٔؼ ٝیب ٌطٞٚی ثٝ
ؾبیط ٚیػٌیٞبی آٖ ٔطث ٌٛاؾت (ٌ .)Gans, 2010: 78-79ب٘ع پٙذ قیٜٛی تفىط ،زضن فطٚ ًٙٞ
ظیجبییقٙبذتی (فطًٞٙٞبی شٚلی) ضا ٔتٕبیع ؾبذت ٝاؾتٞ .طیه اظ ایٗ قیٜٞٛبی ٔتٕبیع ثب ظیطٔزٕٛػٝی
ذبنی اظ ٘ظبْ َجمبتی ،لٔٛیتٚ ،يؼیت تحهیّی  ٚقغّی پی٘ٛس زاضز؛ ٌب٘ع ایٗ ٌطٜٞٚب یب ظیطٔزٕٛػٞٝب ضا
رٕبػتٞبی شٚلی ٘بٔیسٞ .ط فط ًٙٞشٚلی زض ٟ٘بیت زض ثؿتط یه قیٜٛی اذاللی ٍ٘ ٚطیؿتٗ ذبل ثٝ
رٟبٖ قىُ ٌطفت ٝاؾت و ٝػجبضتٙس اظ -1 :فطٚ ًٙٞاال -2 .فطٔ ًٙٞتٛؾٍ ض ٚث ٝثبال -3 .فطٔ ًٙٞتٛؾٍ
ض ٚث ٝپبییٗ -4 .فط ًٙٞپبییٗ -5 .فط ًٙٞپبییٗ  ٚقجٝذّمی (اؾٕیت.)307-308 :1394 ،
ٓٞچٙیٗ ٟٔٓتطیٗ ٘ظطیٞٝبی ربٔؼٝقٙبذتی و ٝثطای ثطضؾی تأحیط قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی ثط
ٔكبثٟت ٍٕ٘ٛٞ ٚی شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ ٔیتٛاٖ اظ آٖٞب ثٟطٌ ٜطفت ث ٝقطح ظیط
ٔیثبقٙس:
زض ٘ظطیٝی ػبزتٚاضٔ ٚ ٜیساٖ ثٛضزی ٛوٙكٍطی پٛیب ٚرٛز زاضز ،وٙكٍطی و ٝلبزض ثط اثساع ٚ
ثسیٌٟٛٝیی اؾت .لّت وبض ثٛضزی ٚ ٛتالـ ا ٚثطای پُ ظزٖ ثیٗ ؾٛثػوتیٛیؿٓ  ٚاثػوتیٛیؿٓ  ٚضاثُٝی
زیبِىتیىی آٖٞب ،زض ٔفبٞیٓ ػبزتٚاضٔ ٚ ٜیساٖ لطاض زاضز (ضیتعض .)311-313 :1389 ،ثٛضزی ٛاظ حٛظ ٜیب
ٔیساٖٞبی ارتٕبػی 1ؾرٗ ٔیٌٛیس .ؾطٔبیٞٝبی افطاز  ٚاظرّٕٝی آٖٞب ؾطٔبیٝی فطٍٙٞی زض ذأل ػُٕ
ٕ٘یوٙس ،ثّى٘ ٝیطٚیی اؾت و ٝزض یه ؾبذتبض ارتٕبػی ٌؿتطزٜتط وبض ٔیوٙس .ث٘ ٝظط ثٛضزیٔ ،ٛیساٖ،
پٟٝٙی ظ٘سٌی ارتٕبػی اؾت و ٝوٙكٍطاٖ زض زاذُ ایٗ ٔیساٖٞب ثطای وؿت لسضت ٙٔ ٚعِت تالـ
ٔیوٙٙسٙٔ .فٞب ث ٝآٖٞب زض ثسؾتآٚضزٖ  ٚوبضثطز نٛضتٞبی ذبنی اظ ؾطٔبیٝی فطٍٙٞی و ٝثطای
ٔٛفمیت زض ٞط حٛظ ٜالظْ اؾت ،وٕه ٔیوٙٙس یب ٔب٘غ ٔیق٘ٛس .زض ٔیبٖ ٔیساٖٞب ،ظیطٔیساٖٞب  ٚوٙكٍطاٖ
آٖٞب ،وكبوف ٔساْ زض رطیبٖ اؾت (اؾٕیت.)251 :1394 ،
فًبی ٔزبظی  ٚقجىٞٝبی ارتٕبػی ایٙتط٘تی ثؿتط ،فًب  ٚث ٝتؼجیط ثٛضزیٔ ٛیساٖٞبی ٔٙبؾجی ثطای
وٙكٍطی افطاز  ٚضلبثت ٔ ٚجبزِٝی ٔٙفٞب ،ػبزتٚاضٜٞب  ٚؾطٔبیٞٝبی آ٘بٖ (فطٍٙٞی ،ارتٕبػی  ٚقبیس
التهبزی) زض ایٗ ٔیبزیٗ ٔزبظی ضا فطإٛ٘ ٓٞز ٜاؾت و ٝایٗ ٔجبزِٛٔ ٚ ٝارٔ ٟٝیتٛا٘س ث ٝا٘تمبَ ؾجهٞبی
ظ٘سٌی ٔیبٖ وٙكٍطاٖ زضٌیط زض ایٗ اضتجبٌ قس ٚ ٜزض ٟ٘بیت ثب تأحیط  ٚتأحطی و ٝثط ضٚی ٕٞسیٍط ٔیٌصاض٘س
 ٚزض احط یبزٌیطی  ٚآٔٛظـٞبی ٔؿتمیٓ  ٚیب غیطٔؿتمیٕی و ٝزض ایٗ ثؿتط ثٛرٛز آٔس ،ٜآ٘چٙبٖ و ٝثٛضزیٛ
وؿت  ٚافعایف ؾطٔبیٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی  ٚث ٝتجغ شائم ،ٝؾّیم٘ ٚ ٝیبظٞبی فطٍٙٞی ضا ٔحه َٛتؼّیٓ ٚ
تطثیت  ٚآٔٛظـ  ٚیبزٌیطی ٔیزا٘س (ثٛضزیٔ ،)23-25 :1395 ،ٛیتٛا٘س ثبػج ایزبز ػالیك ،ؾالیك ٚ
شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی ٘ؿجتبً ٔكتطن  ٚقٛز.
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اِجت ٝث ٝاػتمبز ثٛضزی ٛآٖٞبیی وَ ٝجمبت ارتٕبػی ثبالتطی زاض٘س ثؿیبض ثٟتط ٔیتٛا٘ٙس شائمٞٝبیكبٖ ضا
ٔمجَ َٛجغ زیٍطاٖ ؾبظ٘س (ضیتعض ٚ )727 :1384 ،زض ٚالغ ایٗ ٌطٜٞٚبی ٘رجٞ ٝؿتٙس و ٝأط پصیطفتٙی یب
ؾطٔبیٝی فطٍٙٞی ثباضظـ  ٚثی اضظـ ضا تؼطیف ٔیوٙٙس .ث ٝثبٚض ثٛضزی ٛپصیطـ  ٚث ٝضؾٕیت قٙبذتٗ آحبض
ٙٞطی یب فؼبِیتٞبی ٔكطٚع ٕٞیك ٝزض ٟ٘بیت ث ٝوطؾی ٔی٘كیٙس (ثٛضزی .)437 :1395 ،ٛثٙبثطایٗ ثب تٛرٝ
ث ٝایٗ اؾتسالَ ثٛضزی ٛثبیس ا٘تظبض زاقت ٔكبثٟت زض شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی افطاز زض ایٗ وكٕىف ٚ
ضٚاثٍ زیبِىتیىی ،ثیكتط تحت تأحیط ؾجهظ٘سٌی َجمبت ثبالی ربٔؼ ٝثبقس.
٘ٛضثطت اِیبؼ ٘یع ٔؼتمس اؾت و ٝزض فطایٙس ٔتٕسٖقسٖ ،زٌطٌ٘ٛی زض حؿبؾیت ،شائمٔ ٚ ٝؼیبضٞبی
شٚلی اثتسا زض زضثبضٞبی قبٞبٖ ظبٞط ٔیقس  ٚؾپؽ اظ َطیك اقطاف ثَ ٝجمٝی ٔتٛؾٍ  ٚاظ آٖرب ثٝ
َجمٝی وبضٌط ؾطایت ٔیوطز وَ ٝی ایٗ فطایٙس قیٜٞٛب  ٚأٛض ٙٞطی َجمبت ٕٔتبظ ث ٝنٛضت ان َٛػبْ
زاٚضیٞبی شٚلی ثب احىبْ ظیجبییقٙبؾب٘ ٝزض ربٔؼ ٝتجسیُ ثٟ٘ ٝبز ٔیقس (آٚتٛیت .)463 :1392 ،اِجتٝ
اِیبؼ زض تحّیُ ٟ٘بیی ذٛیف اظ فطایٙس تٕسٖ ،ایٗ أط ضا یه ٔمِٝٛی ثط٘بٔٝضیعی قسٜی آٌبٞبٕ٘٘ ٝیزا٘س.
ثّىٔ ٝؼتمس اؾت ثٝنٛضتی تبضیری شائم ،ٝؾالیك ،قیٜٛی ػُٕ  ٚوٙفٞب  ٚتحطوبت ػمال٘ی  ٚاحؿبؾی
تهته ا٘ؿبٖٞب ث ٝنٛضتی زٚؾتب٘ ٝیب زقٕٙب٘ ٝزض  ٓٞآٔیرتٔ ٝیق٘ٛسٕٞ .یٗ زضٓٞآٔیرتٍی ثٙیبزیٗ
٘مكٞٝب  ٚوٙفٞبی آزٔیبٖ اؾت ؤ ٝیتٛا٘س نٛضتثٙسیٞب  ٚزٌطٌ٘ٛیٞبیی ضا ایزبز وٙس وٞ ٝیچ ا٘ؿب٘ی
آٖ ضا ثط٘بٔٝضیعی  ٚیب ذّك ٘ىطز ٜاؾت .اظ ایٗ زضٓٞآٔیرتٍی  ٚاظ ٚاثؿتٍی ٔتمبثُ ا٘ؿبٖٞب ث ٝیىسیٍط
اؾت و٘ ٝظٕی اظ ٘ٛػی وبٔالً ذبل قىُ ٔیٌیطز٘ .ظٕی و ٝثؿیبض اِعاْآٚضتط  ٚثؿیبض لسضتٕٙستط اظ اضازٚ ٜ
ذطز تهته ا٘ؿبٖٞبیی اؾت و ٝآٖ ضا قىُ ٔیزٙٞس (اِیبؼ .)291 :1392 ،ث ٝوٕه ایٗ ٘ظطیٝی اِیبؼ
ٔیتٛاٖ ث ٝوٙفٞب  ٚاضتجبٌ  ٚزض ٓٞآٔیرتٍی افطاز زض قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی اقبضٕٛ٘ ٜز و ٝث ٝتؼجیط
اِیبؼ ایٗ وٙفٞب  ٚتحطوبت  ٚزضٓٞآٔیرتٍی آ٘بٖ ث ٝنٛضت زٚؾتب٘ ٚ ٝیب زقٕٙب٘ ٝنٛضتثٙسی ٘ ٚظٕی
ضا ایزبز ٔیٕ٘بیس و ٝثٞ ٝیچٚر ٝثط٘بٔٝضیعی قس ٚ ٜاظ ثبال ث ٝپبییٗ ٕ٘یثبقس أب زض ٟ٘بیت ٔیتٛا٘س ثٝ
ٔجبزِٝی ػالیك  ٚؾجهٞبی ظ٘سٌی ٘ ٚعزیىی ٍٕ٘ٛٞ ٚی زض شائمٝی آ٘بٖ  ٚایزبز یه ٘ظٓ غبِت زض ایٗ
ظٔیٙٔ ٝٙزط قٛز .و ٝایٗ فطایٙس ثٝنٛضت تبضیری ٔ ٚؿتٕط ٕٞچٙبٖ زض حبَ ازأ ٝیبفتٗ ذٛاٞس ثٛز.
ٛٞضوٟبیٕط  ٚآزٚض٘ ٛثب تأویس ثط ضقس تىِٛٛٙغی  ٚثب ٚيغ انُالح نٙؼت فطٔ ًٙٞؼتمس٘س زض ضٚظٌبض
و٘ٛٙی فط ًٙٞزض ذسٔت ٞػٔ٘ٛی غبِت ربٔؼ ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت .نٙؼت فط ًٙٞثٔ ٝؼٙبی تِٛیس ٞسفٕٙس
یه فط ًٙٞاؾتب٘ساضز  ٚلبِجی اؾت و ٝتٛؾٍ ٘ظبْ حبوٓ تِٛیس ٔیقٛز  ٚاظ َطیك ٘فٛش ضؾب٘ٞٝب ث ٝذٛضز
تٛزٜٞب زازٔ ٜیقٛز تب آٟ٘ب ضا زض رٟتی ٕٞؿ ٛثب تٕبیالت ٙٔ ٚبفغ ایٗ ٘ظبْ ٞسایت وٙس .ثٙبثطایٗ ػٙهط
انّی نٙؼت فط ،ًٙٞیىؿبٖؾبظی اؾت و ٝث ٕٝٞ ٝچیع ٘مف ُٟٔ ٚطی یىؿبٖ ٔ ٚكبثٔ ٝیظ٘س
(ٞ .)Horkheimer & Adorno, 2002: 94طچٙس تِٛیسات ایٗ نٙؼت زض ظبٞط ثؿیبض ٔتٛٙعا٘س ،أب ثِ ٝحبِ
ٔحتٛا یىؿب٘ٙس  ٚػٕالً ؾّیمٔ ٝهطفوٙٙسٌبٖ ضا ث ٝیه قىُقسٖ ؾٛق ٔیزٙٞس  ٚثبػج اظ ٔیبٖ ضفتٗ
شٚق زض ٔیبٖ افطازِ یىسؾت  ٚیىؿبِٖ ربٔؼٔ ٝیق٘ٛس (٘ٛاثرف .)99 :1385 ،اؾتفبز ٜاظ تىِٛٛٙغی ،ث٘ ٝظبْ

124

تغییرات اجتماعی -فرهنگی ،سال هفدهم ،شماره شصت و چهارم ،بهار 9311

ؾطٔبیٝزاضی وٕه ٔیوٙس تب ثَٛ ٝض وبُٔ ُّٔ ٚك زض  ٕٝٞػطنٞٝب  ٚرٛا٘ت ظ٘سٌی ا٘ؿبٖٞب ٚضٚز وطزٚ ٜ
 ٕٝٞقئ ٖٛظ٘سٌی تٛزٔ ٜطزْ  ٚػطنٞٝبی ذٛزآٌب٘ ٚ ٜبذٛزآٌب ٜآ٘بٖ ضا تحت ٘ظبضت  ٚوٙتطَ ذٛز زضآٚضز
( .)Adorno, 1991: 169ثٌٝ٘ٛ ٝای وٞ ٝطوؿی ثبیس ث٘ ٝحٛی ظبٞطاً ذٛزاٍ٘یرت ،ٝثط َجك ٕٞبٖ ؾُحی اظ
شٚق  ٚؾّیم ٝضفتبض وٙس و ٝاظ لجُ تؼییٗ  ٚقبذمٌصاضی قس ٜاؾت ٕٞ ٚبٖ ٔم ِٝٛیب زؾتٝای اظ
ٔحهٛالت تِٛیس ا٘ج ٜٛضا ثطٌعیٙس و ٝثطای افطازی اظ ٘ٛع ا ٚػطي ٝقس ٜاؾت (آزٚض٘ٛٞ ٚ ٛضوٟبیٕط:1384 ،
.)214
یىی اظ ٟٔٓتطیٗ تالـٞبی ٘ظطی ثطای ثطضؾی تأحیط ضؾب٘ٞٝب زض تغییطات ارتٕبػی  ٚفطٍٙٞیٔ ،فْٟٛ
حٛظ ٜػٕٔٛی اؾت وٞ ٝبثطٔبؼ َطح وطز ٜاؾت .اظ زیسٌبٞ ٜبثطٔبؼ ،حٛظ ٜػٕٔٛی ثركی اظ حیبت
ارتٕبػی اؾت و ٝزض آٖ قٟط٘ٚساٖ ٔیتٛا٘ٙس ث ٝتجبزَ ٘ظط زضثبضٜی ٔٛيٛػبت ٔ ٚؿبئُ ٔٔ ٟٓطث ٌٛث ٝذیط
ػٕٔٛی ثپطزاظ٘س و٘ ٝتیزٝی ایٗ أط ،قىٌُیطی افىبضػٕٔٛی اؾت .یىی اظ ٔٛيٛػبت ٔ ٟٓزض ایٗ ٘ظطی،ٝ
اثعاضٞبی اضتجبَی حٛظٜی ػٕٔٛی اؾت .اظ زیسٌبٞ ٜبثطٔبؼ ،اظ آ٘زب ؤ ٝحسٚزٜی ربٔؼٝی رسیس فمٍ
أىبٖ حًٛض فیعیىی تؼساز ث٘ ٝؿجت ا٘سوی اظ قٟط٘ٚساٖ ضا أىبٖپصیط ٔیؾبظز ،ضؾب٘ٞٝبی ٍٕٞب٘ی ثـٝ
ٟ٘بزٞبی انّی حٛظٜی ػٕٔٛی تجسیُ قسٜا٘س  ٚاظ آ٘زبیی و ٝحٛظٜی ػٕٔٛی زض ربٔؼٝی رسیس ٌؿتطزٌی
فطاٚا٘ی یبفت ،ٝاضتجبٌ ٔ ٚفبٔ ٕٝٞیبٖ افطازٔ ،ؿتّعْ اثعاض ٔؼیٙی ثطای پـطاوٙف  ٚا٘تكبض ػمیس ٚ ٜاحطٌصاضی
اؾت .اثعاضٞبی اضتجبَی حٛظ ٜػٕٔٛی ،ث ٝز ٚثرف اَالػـبت  ٚضؾب٘ٞٝب تمؿیٓ ٔیق٘ٛس و ٝضؾب٘ٞٝب،
أىبٖ ثطلطاضی اضتجبٌ ضا ٟٔیب ٔیؾبظ٘س  ٚاَالػبت ٔٛرٛز ضا ث ٝاقتطان ٘ظط ٔیٌصاض٘س ثط ایٗ اؾبؼ،
أطٚظٟٓٔ ٜتطیٗ ضؾب٘ٞٝب ،فٙبٚضیٞبی ٘ٛیٗ اضتجبَی ٞؿتٙس و ٝتحٛالت ثٙیبزیٗ زض تٕبٔی اثؼبز لّٕطٚ
حیبت ثكطی ایزبز وطزٜا٘س (ذسایبضی .)174-175 :1393 ،ایٗ ضؾب٘ٞٝب  ٚاظرّٕٝی آٖٞب قجىٞٝبی
ارتٕبػی ٔزبظی أىبٖ تحمك حٛظٜی ػٕٔٛی  ٚوٙف اضتجبَی ٔٛضز ٘ظط ٞبثطٔبؼ ضا فطإٛ٘ ٓٞزٜا٘س وٝ
زض آٖ أىبٖ ثحج ٌ ٚفتٍ ٚ ٛتجبزَ ٘ظط ٍٕٞب٘ی  ٚایٗ أىبٖ و ٝاظ َطیك آٖ تفبٛٔ ٓٞضز ٘ظط ٞبثطٔبؼ
ثطلطاض قس ٚ ٜوٙكٍطاٖ ثٔ ٝفب٘ ٚ ٕٝٞعزیىی زض ثطزاقتٞبیكبٖ زض أٛض ٔرتّفٔ ،رهٛنبً زض شائمٞٝبی
فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی ثطؾٙس ثؿیبض ثیكتط ٔحمك ٌكت ٝاؾت.
زض ٔزٕٛع ثب تٛر ٝث٘ ٝظطیٞٝبی ُٔطٚح ٝزض ؾُٛض  ٚنفحبت ثبال ٓٞ ٚچٙیٗ ثب ِحبِ ٕ٘ٛزٖ ؾبیط
٘ظطیٞٝبیی و ٝزض ایٗ ٔٛيٛع اضائ ٝقس ٜاؾت ،چبضچٛة ٘ظطیِ تحمیك حبيط ضا ٔیتٛاٖ ثٝنٛضت ذالنٝ
زض لبِت رس َٚظیط ث ٝتهٛیط وكیس.
جديل ( :)1چازچًب وظسی

مجاصی

َىشی شُشيوذان اًَاص

تا تأکیذ تش تأثیش شثکٍَای اجتماػی

قًمیت
سغح آمًصشی
جىسیت
وًع شغل
میضان تشخًسداسی اص سشمايٍَای فشَىگی

میشل المًن َ -شتشت گاوض
تمايض دس ساليق ي رائقٍَا

تحلیل جامؼٍشىاختی رائقٍی فشَىگی ي

ػًامل مؤثش تش رائقٍ فشَىگی ي َىشی

وًع تأثیشگزاسی

وظشيٍ پشداص مشتًعٍ

ي اقتصادی  /عثقٍی اقتصادی اجتماػی
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تًسديً  -میشل المًن – سيچاسد پیتشسًنَ ،شتشت گاوض -ييشتاوه
تشی اليل -تًوی تىت -مايکل امیسًن ي جان فشاسي -ييشتاوه
میشل المًن -تًسديً  -سيچاسد پیتشسًن َ -شتشت گاوض
تشی اليل  -تًسديً -سيچاسد پیتشسًن  -يتله– َشتشت گاوض -ييشتاوه
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شثکٍَای اجتماػی مجاصی

ًَسکُايمش ي آديسوً – تًسديً َ -اتشماس  -الیاس

مشاتُت ي َمگًوی رائقٍی
فشَىگی ي َىشی

سلیقٍی عثقات تاالی جامؼٍ

يتله -الیاس  -تًسديًًَ -سکُايمش ي آديسوً

َمگًوی رائقٍی فشَىگی ي َىشی
تحت تأثیش سلیقٍ عثقات تاال

ثب ثٟطٌٜیطی اظ چبضچٛة ٘ظطی و ٝزض ثبال ثساٖ اقبض ٜضفت ،فطيیٞٝبی تحمیك ػجبضتٙس اظ:
 -1تفبٚت زض ٘ٛع یب ٔیعاٖ ثطذٛضزاضی اظ ٔإِفٞٝبی ارتٕبػی ٔٙزط ث ٝتٕبیع زض شائمٝی فطٍٙٞی ٚ
ٙٞطی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ ٔیقٛز.
 -1-1رٙؿیت قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ ثط ضٚی شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی آ٘بٖ تأحیطٌصاض اؾت.
ٛ٘ -2-1ع قغُ قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ ثط ضٚی شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی آ٘بٖ تأحیطٌصاض اؾت.
 -3-1لٔٛیت قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ ثط ضٚی شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی آ٘بٖ تأحیطٌصاض اؾت.
 -4-1ؾُح آٔٛظقی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ ثط ضٚی شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی آ٘بٖ تأحیطٌصاض اؾت.
 -5-1ؾطٔبیٝی التهبزی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ ثط ضٚی شائم ٝفطٍٙٞی ٙٞ ٚطی آ٘بٖ تأحیطٌصاض اؾت.
 -6-1ؾطٔبیٝی فطٍٙٞی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ ثط ضٚی شائم ٝفطٍٙٞی ٙٞ ٚطی آ٘بٖ تأحیطٌصاض اؾت.
َ -7-1جم ٝالتهبزی ارتٕبػی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ ثط ضٚی شائم ٝفطٍٙٞی ٙٞ ٚطی آ٘بٖ تأحیطٌصاض اؾت.
 -2اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی ارتٕبػیِ ٔزبظی ثط شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ تأحیطٌصاض اؾت.
ٔ -1-2یعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی تٛؾٍ قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ ثط شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی
آ٘بٖ تأحیطٌصاض اؾت.
ٔ -2-2یعاٖ حًٛض/ػسْ حًٛض فؼبَ  ٚوٙكٍطا٘ٝی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ زض قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی ثط
شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی آ٘بٖ تأحیطٌصاض اؾت.
 -3شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ ٔتأحط اظ ؾّیمٝی َجمبت ثبالی ایٗ قٟط ٔیثبقس.
ثبتٛر ٝث ٝفطيیٞٝب  ٚچبضچٛة ٘ظطی پػٞٚفٔ ،سَ ٘ظطی تحمیك ٘یع ثسیٗنٛضت ٔیثبقس:
ػًامل متمايضکىىذٌی رائقٍ:

میضان استفادٌ اص
شثکٍَای
اجتماػی مجاصی

سشمايٍ اقتصادی
استفادٌ اص شثکٍَای

رائقٍی فشَىگی ي

اجتماػیِ مجاصی

َىشی شُشيوذان
اًَاص

سشمايٍ فشَىگی
عثقٍی اقتصادی اجتماػی
قًمیت

میضان حضًس فؼال ي

سغح آمًصشی

کىشگشاوٍدس شثکٍَای
اجتماػی مجاصی

جىسیت
وًع شغل

َمگًوی ِ رائقٍی فشَىگی ي َىشی متأثش اص سلیقٍی عثقات تاال

شکل ( :)1مدل وظسی تحقیق
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زيش

ُٔبِؼٝی حبيط ُٔبِؼٝای تٛنیفی  ٚتحّیّی اؾت ،زض ایٗ پػٞٚف اظ ٞط ز ٚضٚـ وّٕی  ٚویفی
ثهٛضت ضٚـ تطویجی 1اؾتفبز ٜقس ٜاؾت ،یؼٙی ٘رؿت ثطای ٍ٘بضـ ازثیبت ٔ ٚجب٘ی ٘ظطی ،اظ ضٚـ
اؾٙبزی ٙٔ ٚبثغ وتبثرب٘ٝای اؾتفبز ٜقس ٚ ٜؾپؽ ثب ثٟطٌٜیطی اظ ٔهبحج ٝثب ا ُٞفٗ ٔ ٚترههیٗ ٔطثَٝٛ
ٟٔٓتطیٗ قبذمٞب ٔ ٚهبزیك ٔطث ٌٛث ٝشائم ٚ ٝؾّیمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی و ٝث ٝثٟتطیٗ ٚر ٝثتٛا٘س
شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی ربٔؼٝی ٔٛضز ٘ظط ضا ٔٛضز ثطضؾی لطاض زٞس تؼییٗ قس ٜاؾت .ث ٝایٗ َطیك و ٝثب
ٔطارؼ ٝثٞ ٝط وساْ اظ نبحت٘ظطاٖ ٔطث ٚ َٝٛوؿت ٘ظط آ٘بٖ قبذمٞبی ٔٛضز ٘ظط ٚی زؾتٝثٙسی ٔیقس
 ٚاظ ا ٚزضذٛاؾت ٔیقس ٔترههیٗ زیٍطی و ٝنالحیت اػالْ٘ظط زض ایٗ ٔٛيٛع ضا زاض٘س ٔؼطفی قٛز،
و ٝزض ٔطحّٝی ثؼس ثب ٔطارؼ ٝث ٝایٗ افطاز ػال ٜٚثط ٚیطایف قبذمٞبی احهب قس ٜزض ٔهبحجٞٝبی لجّی،
قبذمٞبی زیٍطی ؤ ٝغفٔ َٛب٘سٜا٘س ٘یع ث ٝفٟطؾت افعٚزٔ ٜیقس ،ایٗ فطآیٙس تب ربیی ازأ ٝیبفت وٝ
فٟطؾت ٟ٘بیی ٔٛضز اتفبق٘ظط ٔهبحجٝق٘ٛسٌبٖ ثؼسی لطاض ٌطفت ٚ ٝآ٘بٖ ایٗ قبذمٞب ضا وبُٔ زا٘ؿتٚ ٝ
٘یبظی ث ٝافعٚزٖ ٔإِفٝی رسیسی زض آٖ اػالْ ٘ساقتٙس .زضٔزٕٛع ثطای احهبی قبذمٞب  ٚظیط
قبذمٞبی شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی ثب ٘ 18فط ٔترهم  ٚنبحت٘ظط زض حٛظٜٞبی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی
ٔهبحج ٝقس ٜاؾت  ٚزض ازأ ٝثطاؾبؼ قبذمٞبی ثٝزؾت آٔس ٜپطؾكٙبٔٝی تحمیك تٙظیٓ قس ،و ٝایٗ
پطؾكٙبٔ ٝثطای ثطضؾی ثیكتط ٔزسزاً ث ٝضؤیت نبحت٘ظطاٖ حٛظٜی فطٙٞ ٚ ًٙٞط ضؾیس ٚ ٜزض ا٘تٟب پؽ اظ
تٟیٝی پطؾكٙبٔٝی ٟ٘بیی ،ث ٝوٕه ضٚـ پیٕبیف٘ 2ؿجت ث ٝرٕغآٚضی اَالػبت  ٚزازٜٞبی ٔطث ٌٛثٝ
ٕ٘ٝ٘ٛی ٔٛضز ثطضؾی الساْ قس.
ربٔؼٝی آٔبضی تحمیك حبيط وّیٝی قٟط٘ٚساٖ ثبالی  18ؾبَ قٟط اٛٞاظ ٔیثبقٙس و844194 ٝ
٘فط ٞؿتٙس .حزٓ ٕ٘٘ ٝ٘ٛیع ثب تٛر ٝث ٝفطٔ َٛوٛوطاٖ ٘ 384فط ا٘تربة ٌطزیس و ٝثٚٝؾیّٝی ضٚـ ٕ٘-ٝ٘ٛ
ٌیطی ذٛقٝای چٙس ٔطحّٝای  ٚثبتٛر ٝثُٙٔ ٝمٝثٙسی قٟط اٛٞاظ و ٝایٗ قٟط ضا ثُٙٔ 8 ٝم ٝتمؿیٓثٙسی
ٔیٕ٘بیس ،ثب اثعاض پطؾكٙبٔٛٔ ٝضز ثطضؾی لطاض ٌطفتٝا٘س .ثطای ثٝزؾت آٚضزٖ ضٚایی یب اػتجبض٘ 3یع پطؾكٙبٔٝ
َطاحی قس ٜزض اذتیبض اؾبتیس ا ُٞفٗ لطاضٌطفت ،و ٝپؽ اظ اػٕبَ ٘ظطات آ٘بٖ  ٚا٘زبْ ثطذی انالحبت،
پطؾكٙبٟٔ٘ ٝبیی آٔبزٌ ٜطزیس ٚ ٜضٚایی یب اػتجبض آٖ ثٛؾیّٝی اػتجبض نٛضی یؼٙی تأییس  ٚارٕبع ٘ظط
5
ٔترههیٗ زض ٔٛضز ضٚا ثٛزٖ اثعاض ا٘ساظٌٜیطی ثسؾت آٔس .ثطای زؾتیبثی ث ٝپبیبیی٘ 4یع ثب ا٘زبْ پیفآظٖٔٛ
 ٚثب اؾتفبز ٜاظ آٔبضٜی آِفبی وط٘ٚجبخٕٞ ،6ؿبظی ٌٛیٞٝب  ٚؾبظٌبضی زض٘ٚی پطؾكٙبٔ ٝثطضؾی  ٚثب حصف

1- Mix method
2 - Survey
3- Validity
4- Reliability
5- Pre-Test
6- Cronbach's Alpha
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چٙس ٌٛی ٝزض ٟ٘بیت تأییس قس .رس 2 َٚپبیبیی اثعاض ٔٛضز اؾتفبز ٜضا ثب تٛر ٝثٔ ٝمساض آٔبض ٜآِفبی وط٘ٚجبخ ثٝ
ٕ٘بیف ٔیٌصاضز:
جديل ( :)2وتایج آشمًن آلفای کسيوثاخ دزتازٌ ذائقٍی فسَىگی ي َىسی شُسيودان اًَاش
شاخص َا

تؼذاد گًيٍ

مقذاس آلفا

رائقٍی فشَىگی ي َىشی

21

0/927

سشمايٍی اقتصادی

5

0/708

سشمايٍی فشَىگی

39

0/934

عثقٍی اقتصادی اجتماػی

44

0/934

استفادٌ اص شثکٍَای اجتماػی مجاصی

2

0/705

یافتٍَا

یافتههای توصیفی؛ ٚيؼیت ٔتغیطٞبی تأحیطٌصاض ثط شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ ثسیٗ
لطاض ٔیثبقس :رٙؿیت  53/4زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ظٖ  44/8 ٚزضنس ٔطز ٔیثبقس ( 1/8زضنس ثی پبؾد).
٘129فط ( 33/6زضنس) اظ ٘ 382فطی و ٝلٔٛیت ذٛز ضا اػالْ وطزٜا٘س ثرتیبضی ٔیثبقٙس٘121 ،فط (31/5
زضنس) ػطة٘122 ،فط ( 31/8زضنس) فبضؼ ٘ 10 ٚفط ( 2/6زضنس) ٘یع رعء ؾبیط الٛاْ ٔیثبقٙس٘ 139 .فط
( 36/2زضنس) اظ ٕ٘ٝ٘ٛی ٔٛضز ثطضؾی فبلس قغُِ زاضای زضآٔس ٞؿتٙس (و٘ 72 ٝفط اظ آ٘بٖ ضا ظ٘بٖ ذب٘ٝزاض
تكىیُ ٔیزٞس ٘ 67 ٚفط ٘یع ذٛز ضا ثیىبض ٔؼطفی ٕ٘ٛزٜا٘س)٘ 241 ،فط اظ پبؾرٍٛیبٖ قبغُ ٔیثبقٙس و70 ٝ
٘فط اظ آ٘بٖ زاضای قغُ زِٚتی ثٛز٘ 43 ،ٜفط ثٔ ٝكبغُ فٙی  ٚذسٔبتی ٔكغٞ َٛؿتٙس٘ 15 ،فط قغُ ذٛز ضا
زض حٛظٜی ٔكبغُ فطٍٙٞی  ٚآٔٛظقی ػٛٙاٖ وطزٜا٘س٘ 40،فط وبضٌط ٘ 74 ٚفط ٘یع ؾبیط ٔكبغُ آظاز اػالْ
وطزٜا٘س٘ 3 .فط ٘یع ٘ٛع قغُ ذٛز ضا اػالْ ٘ىطزٜا٘س 27/3 .زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ؾُح آٔٛظقی ذیّی پبییٙی
زاض٘س 25/3 ،زضنس پبییٗ 20/1 ،زضنس ٔتٛؾٍ 22/9 ،زضنس ثبال  4/2 ٚزضنس ٘یع اظ ؾُح آٔٛظقی ذیّی
ثبالیی ثطذٛضزاض٘س .ؾطٔبیٝی التهبزی  11/3زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ذیّی پبییٗ ٔیثبقس 28/2 ،زضنس
ؾطٔبیٝی التهبزی پبییٗ 32/6 ،زضنس زض ؾُح ٔتٛؾٍ 25/3 ،زضنس ثبال  2/6 ٚزضنس ؾطٔبیٝی التهبزی
ذیّی ثبالیی زاقتٝا٘س 26/5 .زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ؾطٔبیٝی فطٍٙٞی ذیّی پبییٙی زاقت24/1،ٝزضنس پبییٗ،
 35/7زضنس ؾطٔبیٝی فطٍٙٞی ٔتٛؾٍ 10 ،زضنس ثبال  3/7 ٚزضنس ؾطٔبیٝی فطٍٙٞی ذیّی ثبالیی
زاقتٝا٘س 37/8 .زضنس (٘ 143فط) اظ ٕ٘ٝ٘ٛی ٔٛضز ثطضؾی زض َجمٝی التهبزی ارتٕبػی پبییٗ ربی
ٔیٌیط٘س 51/1 ،زضنس (٘193فط) اظ آ٘بٖ ثَ ٝجمٝی ٔتٛؾٍ تؼّك زاض٘س 11/1 ٚزضنس (٘ 42فط) ٘یع اظ افطاز
َجمٝی التهبزی ارتٕبػی ثبالی ربٔؼ ٝثٝقٕبض ٔیآیٙس.
 2/3زضنس اظ افطاز ٔٛضز ثطضؾی انالً اظ قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی اؾتفبزٕ٘ ٜیٕ٘بیٙس 13/8 ،زضنس
وٕتط اظ  1ؾبػت زض ضٚظ 17/7 ،زضنس 1تب  2ؾبػت زض ضٚظ 24 ،زضنس  2تب  3ؾبػت 22/1 ،زضنس  3تب 4
ؾبػت  19/5 ٚزضنس اظ آ٘بٖ ٘یع ثیفتط اظ  4ؾبػت اظ ٚلت ذٛز ضا زض ضٚظ ث ٝاؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی ارتٕبػی
ٔزبظی ٔیٌصضا٘ٙسٛ٘ .ع یب ٔیعاٖ حًٛض فؼبال٘ ٚ ٝوٙكٍطا٘ٝی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ زض قجىٞٝبی ارتٕبػی
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ٔزبظی ٘یع ثسیٗ لطاض ٔیثبقس :ثزع  2/3زضنسی و ٝاظٟبض زاقتٝا٘س زض قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی حًٛض
٘ساض٘س 22/7 ،زضنس اظ قجىٞٝبی ارتٕبػی نطفبً ثطای اضتجبٌ ثب ٘عزیىبٖ  ٚثؿتٍبٖ اؾتفبزٔ ٜیٕ٘بیٙس25/3 ،
زضنس ػال ٜٚثط اضتجبٌ ثب ٘عزیىبٖٕٞ ،چٙیٗ اظ آٖ ثطای ٔكبٞس ٚ ٜاؾتفبز ٜاظ ُٔبِت زیٍطاٖ ٘یع اؾتفبزٜ
ٔیٕ٘بیٙس 26 ،زضنس اظ قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظی اظ ایٗ قجىٞٝبی ٔزبظی  ٓٞثطای اضتجبٌ ثب ٘عزیىبٖ ٓٞ ،ثطای
اؾتفبز ٜاظ ُٔبِت زیٍطاٖ ٓٞ ٚچٙیٗ ٌبٞی ٘یع اضؾبَ ُّٔت  ٚاظٟبض ٘ظط اؾتفبزٔ ٜیٕ٘بیٙس 22/9 ،زضنس
٘یع اػالْ زاقتٝا٘س و ٝحًٛضی فؼبَ زض قجىٞٝبی ارتٕبػی زاض٘س  ٚثهٛضت ٔسا ْٚث ٝاضؾبَ  ٚزضیبفت
ُّٔت ٘ ٚظط ٔیپطزاظ٘س.
شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ ثسیٗ لطاض ٔیثبقسٔ :یعاٖ تٕبیُ  1زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ثٝ
ثٟطٜٙٔسی اظ قبذمٞبی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی ذیّی پبییٗ ٔیثبقس 13/1 ،زضنس پبییٗ 41/3 ،زضنس ٔتٛؾٍ،
 38/1زضنس ثبال  6/5 ٚزضنس ٘یع ث ٝثٟطٜٙٔسی ٔ ٚهطف وبالٞبی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی تٕبیُ ذیّی ثبالیی
زاض٘س.

ومًداز ( :)1ذائقٍی فسَىگی ي َىسی شُسيودان اًَاش (میصان تمایل تٍ تُسٌمىدی ي مصسف کاالَای فسَىگی ي َىسی)

یافتههای استنباطی؛ فطيیٝی  :1تفبٚت زض ٘ٛع یب ٔیعاٖ ثطذٛضزاضی اظ ٔإِفٞٝبی ارتٕبػی ٔٙزط
ث ٝتٕبیع زض شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ ٔیقٛز.
ایٗ فطيی ٝذٛز ث 7 ٝظیط فطيی ٝتمؿیٓ ٔیقٛز و ٝثطاؾبؼ آٖ فطو ثط ایٗ اؾت ؤ ٝیبٖ ٔإِفٞٝبی
رٙؿیتٛ٘ ،ع قغُ ،لٔٛیت ،ؾُح آٔٛظقی ،ؾطٔبیٝی التهبزی ،ؾطٔبیٝی فطٍٙٞیَ ،جمٝی التهبزی
ارتٕبػی  ٚشائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ ضاثُ ٝثطلطاض اؾت  ٚتفبٚت زض ٘ٛع ٔ ٚیعاٖ
ثطذٛضزاضی اظ ایٗ ٔإِفٞٝب ث ٝتفبٚت  ٚتٕبیع زض شائمٙٔ ٝزط ٔیقٛز .زض رس 3 َٚضٚاثٍ ٔیبٖ ٞطوساْ اظ
ٔإِفٞٝبی فٛقاِصوط  ٚشائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ ث ٝوٕه آظٖٔٞٛبی آٔبضی ٔتٙبؾت ثب
ؾُح ؾٙزف آٖٞب ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ٝاؾت.
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جديل ( :)3تسزسی آمازی متغیسَای تأثیسگراز تس ذائقٍی فسَىگی ي َىسی شُسيودان اًَاش
سديف

متغیش مستقل

1

جىسیت

متغیش ياتستٍ

آصمًن آماسی

سغح مؼىی داسی

تی دي ومًوٍ مستقل

0/000

صن

2

تحلیل ياسياوس يک

وًع شغل

0/000

عشفٍ

قًمیت

4

سغح آمًصشی

رائقٍ فشَىگی ي َىشی شُشيوذان اًَاص

3

میاوگیه رائقٍ فشَىگی ي َىشی/شذت َمثستگی

تحلیل ياسياوس يک

0/015

62/5902

مشد

55/9532

مشاغل اداسی

71/1429

مشاغل فشَىگی ي آمًصشی

66/5

صوان خاوٍداس

62/413

مشاغل آصاد

57/2333

مشاغل فىی ي خذماتی

57/2162

شُشيوذان تیکاس

56/3125

کاسگشان

48/2308

فاسس

61/4406

تختیاسی

61/4341

عشفٍ

تحلیل ياسياوس يک

0/000

سايش اقًام

56/8250

ػشب

55/6771

سغح آمًصشی ِ خیلی تاال

76/7813

سغح آمًصشی تاال

67/4282

سغح آمًصشی متًسظ

60/9383

عشفٍ
سغح آمًصشی پايیه

59/9356

سغح آمًصشی خیلی پايیه

49/0405

5

سشمايٍ اقتصادی

َمثستگی پیشسًن

0/000

شذت َمثستگی

0/249

6

سشمايٍ فشَىگی

َمثستگی پیشسًن

0/000

شذت َمثستگی

0/675

7

عثقٍ اقتصادی

عثقٍی پايیه

50/1818

اجتماػی
تحلیل ياسياوس يک

0/000

عثقٍی متًسظ

63/487

عثقٍی تاال

74/5417

عشفٍ

ثب آظٔ ٖٛایٗ ظیط فطيیٞٝب  ٚثب ثطضؾی ضٚاثٍ ٔیبٖ ٔ 7تغیط ٔٛضز ٘ظط  ٚشائمٝی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ
ٔكرم قس وٕٝٞ ٝی ٔ 7تغیط ٔٛضز ثطضؾی ثط ضٚی شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ تأحیطٌصاض
ٔیثبقٙس .ثٙبثطایٗ زیسٌب٘ ٜظطیٝپطزاظاٖ ٔرتّفی و ٝایٗ ٔإِفٞٝب ضا ثط ضٚی شائمٝی افطاز تأحیطٌصاض زا٘ؿتٚ ٝ
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آٖٞب ضا ػبُٔ تٕبیع زض شائم ٚ ٝؾّیمٝی افطاز ثطٔیقٕطز٘س ثطای قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ ٘یع نسق ٔیٕ٘بیس .ثطای
ٔخبَ ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض رس َٚفٛق ٔكبٞسٔ ٜیقٛز ثب تٛر ٝث ٝؾُح ٔؼٙیزاضی ٔ ٚیبٍ٘یٗٞبی ثٝزؾت
آٔسٔ ٜیتٛاٖ ٘تیزٌ ٝطفت شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ ثط حؿت رٙؿیت آٖٞب ثٔ ٝیعاٖ لبثُ
ٔالحظٝای ٔتٕبیع ٔ ٚتفبٚت اظ ٔ ٓٞیثبقس  ٚظ٘بٖ ؾُح شائمٝی ثبالتطی زاض٘س ثسیٗنٛضت ؤ ٝیبٍ٘یٗ
تٕبیُ  ٚػالل ٝث ٝثٟطٜٙٔسی ٔ ٚهطف قبذمٞب  ٚوبالٞبی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی زض ثیٗ ٕ٘ٝ٘ٛای و ٝرٙؿیت
ظٖ زاقتٙس  ٚ 62/5902ثطای آ٘ب٘ی و ٝرٙؿیت ٔطز زاقتٙس  55/9532ثٝزؾت آٔس.
ؾبیط زازٜٞبی ٔٛرٛز زض رس٘ َٚیع ،ؾُح ٔؼٙیزاضی ٔ ٚیبٍ٘یٗ شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی قٟط٘ٚساٖ
اٛٞاظ ثبتٛر ٝثٛ٘ ٝع ٔ ٚیعاٖ ثطذٛضزاضی اظ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُِ ٔٛضز٘ظط ضا ثٕ٘ ٝبیف ٔیٌصاضز و ٝاَالػبت
ٔٛرٛز زض آٖ اظ تٕبیع ٔیبٖ ایٗ افطاز ٔتٙبؾت ثب ٘ٛع ثٟطٜٙٔسی اظ ایٗ ٔإِفٞٝب حىبیت زاضز.
فطيیٝی  :2اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی ارتٕبػیِ ٔزبظی ثط شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ
تأحیطٌصاض اؾت.
ٔ -1-2یعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی تٛؾٍ قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ ثط شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی
آ٘بٖ تأحیطٌصاض اؾت.
آظٔ ٖٛتحّیُ ٚاضیب٘ؽ یهَطف ٝاظ تأییس ایٗ فطيیٝی تحمیك حىبیت زاضز ،ث٘ ٝحٛی و ٝؾُح
ٔؼٙیزاضی ٔإیس ٚرٛز ضاثُٝی ٔیبٖ ٔیعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی تٛؾٍ قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ ٚ
شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی آ٘بٖ اؾت (.)Sig; 0/000
جديل ( :)4وتایج حاصلٍ اش آشمًن تحلیل يازیاوس تسای تسزسی ذائقٍی فسَىگی ي َىسی شُسيودان اًَاش تس حسة میصان استفادٌ اش
شثکٍَای اجتماعی مجاشی
مجمًع مجزيسات

مشتغ مجزيسات

F

سغح مؼىیداسی ()Sig

5

5072/270

24/951

0/000

203/286

دسجٍی آصادی

ياسياوس تیهگشيَی

25361/350

ياسياوس ديسنگشيَی

76232/164

375

جمغ

101593/514

380

ٓٞچٙیٗ ثب ؾٙزف ضاثُٝی ٔیبٖ ایٗ زٔ ٚتغیط ثب اؾتفبز ٜاظ آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾ( ٖٛزض ایٙزب ٔیعاٖ
اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی زض ؾُح فبنّٝای ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت) ،ایٗ ضاثُٔ ٝزسزاً ثب ؾُح
ٔؼٙی زاضی  ٚ 0/000قست ٕٞجؿتٍی ٛٔ 0/493ضز تأییس لطاض ٌطفت.
ثؼس اظ ٔؼٙبزاضی آظٔ F ٖٛثطای ٔمبیؿٝی ٌطٜٞٚبی ٔرتّف اظ آظٔ ٚ LSD ٖٛزا٘ىٗ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت
و ٝزض آٖ تفبٚت ٔیبٍ٘یٗٞب ،ذُبی ٔؼیبض ،ؾُح ٔؼٙیزاضی  ٚفبنّٝی إَیٙبٖ  95زضنس ثطای ٞطیه اظ
ٌطٜٞٚبی ٕ٘ ٝ٘ٛثطحؿت ٔیعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی ٔحبؾج ٝقس .ثب اؾتفبز ٜاظ اَالػبت
ٔٛرٛز زض ذطٚری آظٔ ٖٛزا٘ىٗ ٔیتٛاٖ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طٜی شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ ضا ثٝ
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تفىیه ٔیعاٖ اؾتفبزٜی آ٘بٖ اظ قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی ،ث ٝتطتیت  ٚاظ وٕتطیٗ ٔمساض ث ٝثیكتطیٗ
ٔمساض ث ٝلطاض رس 5 ِ َٚثطقٕطز:
جديل ( :)5میاوگیه ومسٌی ذائقٍی فسَىگی ي َىسی شُسيودان اًَاش زا تٍ تفکیک میصان استفادٌی آوان اش شثکٍَای اجتماعی مجاشی
میضان استفادٌ اص شثکٍَای اجتماػی مجاصی

فشاياوی

میاوگیه رائقٍی فشَىگی ي َىشی

اصالً

9

38/6944

کمتش اص  1ساػت

52

49/6923

تا  2ساػت

68

53/0037

تا  3ساػت

92

57/5136

تا  4ساػت

85

64/6882

تیشتش اص  4ساػت

75

71/5800

٘تیز ٝایٗؤ ٝتٙبؾت ثب افعایف ٔیعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی ٔزبظی ،افعایف ؾُح شائم ٚ ٝافعایف
تٕبیُ ث ٝثٟطٌٜیطی اظ ٔإِفٞٝبی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی ضا قبٞس ٞؿتیٓ  ٚزض ٘تیز ٝثب افعایف اؾتفبز ٜاظ ایٗ
اثعاضٞبی اضتجبَی ٔیُ ثٔ ٝكبثٟت ٍٕ٘ٛٞ ٚی زض ثٟطٜٙٔسی اظ قبذمٞبی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی ٘یع ثبالتط
ٔیضٚز و ٝایٗ ُّٔت زض ٕ٘ٛزاض ٘ 3یع ث ٝذٛثی تطؾیٓ قس ٜاؾت.

ومًداز ( :)2تأثیس میصان استفادٌ اش شثکٍَای اجتماعی مجاشی تس ذائقٍی فسَىگی ي َىسی شُسيودان اًَاش

ٓٞچٙیٗ ث ٝوٕه تٛنیف اوتكبفی زازٜٞب  ٚثٝنٛضت ٔتمبَغ ،1ث ٝثطضؾی ٔ ٚحبؾجٝی ا٘حطاف
اؾتب٘ساضز شائمٝی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ ث ٝتفىیه ٔیعاٖ اؾتفبزٜی آ٘بٖ اظ قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی پطزاذتیٓ
و٘ ٝتبیذ حبنّ ٝث ٝقطح رسٔ 6َٚیثبقس:

 -1از طریق دستور  Exploreدر نرمافسار SPSS
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جديل( :)6اوحساف استاودازد ذائقٍی فسَىگی ي َىسی شُسيودان اًَاش تساساس میصان استفادٌ اش شثکٍَای اجتماعی
میضان استفادٌ اص شثکٍَای اجتماػی مجاصی

اوحشاف استاوذاسد رائقٍی فشَىگی ي َىشی

اصالً

20/7

کمتش اص  1ساػت

15/5

تا  2ساػت

14/2

تا  3ساػت

14/1

تا  4ساػت

13/3

تیشتش اص  4ساػت

12/1

ٕٞبَٖٛض و ٝاظ ٔف ْٟٛقبذمِ ا٘حطاف اؾتب٘ساضز ثطٔیآیس ،ایٗ قبذم یه ٔؼیبض پطاوٙسٌی تّمی
ٔیقٛز ٞ ٚطچٔ ٝمساض آٖ پبییٗتط ثبقس ثسیٗ ٔؼٙیؾت وٌ ٝطٛٔ ٜٚضز ثطضؾی اظ ِحبِ ٚیػٌی ٔٛضز
ؾٙزفٔ ،تزب٘ؽتط ٍٖٕٛٞ ٚتط اؾت .ثٙبثطایٗ ثبتٛر ٝث ٝزازٜٞبی رسٔ 6 َٚكرم ٔیقٛز و ٝافعایف
اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی ث ٝؾجت تأحیطاتی و ٝثط تٕبیالت افطاز ٔیٌصاضز ،ثب قیجی ٔالیٓ ثٝ
ٍٕ٘ٛٞی ٔ ٚكبثٟت ثیفتط آ٘بٖ ٔیا٘زبٔس٘ .ىتٝای و ٝلبثُ تٛر ٝاؾت قست ٘ؿجتبً ثبالی ا٘حطاف
اؾتب٘ساضز شائمٝی افطازی اؾت و ٝانالً اظ قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی اؾتفبز ٕ٘یٕ٘بیٙس و ٝایٗ ٘ىت ٝثٝ
ٔؼٙبی قست ثؿیبض ثیفتط ٘بٍٕ٘ٛٞیِ شائمٝی آ٘بٖ ٘ؿجت ث ٝافطازی اؾت و ٝاظ ایٗ اثعاضٞب اؾتفبزٜ
ٔیٕ٘بیٙس.
ٔ -2-2یعاٖ حًٛض/ػسْ حًٛض فؼبَ  ٚوٙكٍطا٘ٝی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ زض قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی ثط
شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی آ٘بٖ تأحیطٌصاض اؾت.
زض ایٙزب ٘یع آظٔ ٖٛتحّیُ ٚاضیب٘ؽ یهَطف ٝاظ تأییس ایٗ فطيیٝی تحمیك حىبیت زاضز ،ث٘ ٝحٛی وٝ
آظٔٔ ٖٛؼٙیزاضی ٔإیس ٚرٛز ضاثُٝی ٔیبٖ ؾُح وٙكٍطی زض قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی  ٚشائمٝی فطٍٙٞی
ٙٞ ٚطی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ اؾت (.)Sig; 1/111
جديل ( :)7وتایج حاصلٍ اش آشمًن تحلیل يازیاوس تسای تسزسی ذائقٍی فسَىگی ي َىسی شُسيودان اًَاش تس حسة سطح کىشگسی دز
شثکٍَای اجتماعی مجاشی
مشتغ مجزيسات

F

سغح مؼىیداسی ()Sig

ياسياوس تیهگشيَی

22115/806

4

5528/952

26/118

0/000

ياسياوس ديسنگشيَی

79383/687

375

211/690

جمغ

101499/493

379

مجمًع مجزيسات

دسجٍی آصادی

ٓٞچٙیٗ ثب ؾٙزف ضاثُٝی ٔیبٖ ایٗ زٔ ٚتغیط ثب اؾتفبز ٜاظ آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾ( ٖٛزض ایٙزب ؾُح
وٙكٍطی زض قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی زض ؾُح فبنّٝای ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت) ،ایٗ ضاثُٔ ٝزسزاً ثب
ؾُح ٔؼٙیزاضی  ٚ 0/000قست ٕٞجؿتٍی ٛٔ 0/461ضز تأییس لطاض ٌطفت.
پؽ اظ ٔؼٙبزاضی آظٔ F ٖٛثطای ٔمبیؿٝی ٌطٜٞٚبی ٔرتّف اظ آظٖٔٞٛبی  ٚ LSDزا٘ىٗ ٘یع اؾتفبز ٜقس
و ٝزض آٖ تفبٚت ٔیبٍ٘یٗٞب ،ذُبی ٔؼیبض ،ؾُح ٔؼٙیزاضی  ٚفبنّٝی إَیٙبٖ  95زضنس ثطای ٞطیه اظ
ٌطٜٞٚبی ٕ٘ ٝ٘ٛثطحؿت ؾُح وٙكٍطی  ٚفؼبِیت آ٘بٖ زض قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی ٔٛضز ٔحبؾج ٝلطاض
ٌطفت .ثب اؾتفبز ٜاظ اَالػبت ٔٛرٛز زض ذطٚری آظٔ ٖٛزا٘ىٗ ٔیتٛاٖ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طٜی شائمٝی فطٍٙٞی ٚ
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ٙٞطی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ ضا ث ٝتفىیه ؾُح وٙكٍطی  ٚفؼبِیت آ٘بٖ زض قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی ،ث ٝتطتیت
 ٚاظ وٕتطیٗ ٔمساض ث ٝثیفتطیٗ ٔمساض ث ٝلطاض رسٕ٘ 8 َٚبیف ٌصاقت:
جديل ( :)8میاوگیه ومسٌ ذائقٍی فسَىگی ي َىسی شُسيودان اًَاش تٍ تفکیک سطح کىشگسی ي فعالیت آوان دز شثکٍَای اجتماعی مجاشی
سغح حضًس ي کىشگشی دس شثکٍَای اجتماػی مجاصی

فشاياوی

میاوگیه رائقٍی فشَىگی ي َىشی

ػذم حضًس

9

38/6944

استثاط تا وضديکان ي تستگان

87

51/3448

استثاط تا وضديکان ي مشاَذٌ ي استفادٌ اص مغالة ديگشان

96

55/349

استثاط تا وضديکان ي استفادٌ اص مغالة ديگشان ي گاَی اسسال مغلة ي اظُاس وظش

100

63/7

حضًسی فؼال دس شثکٍ َای اجتماػی ي اسسال ي دسيافت مغلة ي وظش تصًست مذايم

88

69/6222

٘تیز ٝایٗؤ ٝتٙبؾت ثب افعایف ؾُح فؼبِیت  ٚوٙكٍطی زض قجىٞٝبی ٔزبظی ،افعایف شائمٝی
فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی ضا قبٞس ٞؿتیٓ  ٚایٗ ثساٖ ٔؼٙبؾت و ٝث ٝتٙبؾت ایٗ افعایفٔ ،یعاٖ  ٚقست تٕبیُ ثٝ
اؾتفبز ٚ ٜثٟطٌٜیطی اظ قبذمٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛفطٍٙٞی ٙٞ ٚطی ٔ ٚكبثٟت ٍٕ٘ٛٞ ٚی زض ثٟطٌٜیطی اظ ایٗ
قبذمٞب ٘یع افعایف ٔییبثس و ٝایٗ ُّٔت زض ٕ٘ٛزاض ٘ 4یع ث ٝضٚقٙی لبثُ ٔكبٞس ٜاؾت.

ومًداز ( :)3تأثیس سطح فعالیت ي کىشگسی دز شثکٍَای اجتماعی مجاشی تس ذائقٍی فسَىگی ي َىسی شُسيودان اًَاش

ث ٝوٕه تٛنیف اوتكبفی زازٜٞب ٘یع ثٝنٛضت ٔتمبَغ ،ث ٝثطضؾی ٔ ٚحبؾجٝی ا٘حطاف اؾتب٘ساضز
شائمٝی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ ث ٝتفىیه ٔیعاٖ وٙكٍطی آ٘بٖ زض قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی پطزاذتیٓ و٘ ٝتبیذ
حبنّ ٝث ٝقطح رسٔ 9 َٚیثبقس.
جديل ( :)9اوحساف استاودازد ذائقٍی فسَىگی ي َىسی شُسيودان اًَاش تساساس سطًح کىشگسی دز شثکٍَای اجتماعی
سغح حضًس ي کىشگشی دس شثکٍَای اجتماػی مجاصی

اوحشاف استاوذاسد رائقٍی فشَىگی ي َىشی

ػذم حضًس

20/7

استثاط تا وضديکان ي تستگان

15/1

استثاط تا وضديکان ي مشاَذٌ ي استفادٌ اص مغالة ديگشان

14/8

استثاط تا وضديکان ي استفادٌ اص مغالة ديگشان ي گاَی اسسال مغلة ي اظُاس وظش

13/2

حضًسی فؼال دس شثکٍ َای اجتماػی ي اسسال ي دسيافت مغلة ي وظش تصًست مذايم

12/2
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ثب تٛر ٝث ٝزازٜٞبی رسٔ 9 َٚكرم ٔیقٛز و ٝحًٛض فؼبَتط زض قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی ثٝ
ؾجت تأحیطاتی و ٝثط تٕبیالت افطاز ٔیٌصاضز ثٍٕ٘ٛٞ ٝی ٔ ٚكبثٟت ثیكتط آ٘بٖ ٔیا٘زبٔس٘ .ىتٝای و ٝلبثُ
تٛر ٝاؾت قست ٘ؿجتبً ثبالی ا٘حطاف اؾتب٘ساضز شائمٝی افطازی اؾت و ٝانالً اظ قجىٞٝبی ارتٕبػی
ٔزبظی اؾتفبز ٕ٘یٕ٘بیٙس و ٝایٗ ٘ىت ٝثٔ ٝؼٙبی قست ثؿیبض ثیكتط ٘بٍٕ٘ٛٞیِ شائمٝی آ٘بٖ ٘ؿجت ث ٝافطازی
اؾت و ٝزض ایٗ قجىٞٝب فؼبَ ٔیثبقٙس.
فطيیٝی  :3شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ ٔتأحط اظ ؾّیمٝی َجمبت ثبالی ایٗ قٟط ٔیثبقس.
ثطای ثطضؾی ایٗ فطيیٝی تحمیك َی چٙس ٔطحّ ٝضاثُ ٚ ٝتأحیط شائمٝی َجمبت ثبالتط ثط ضٚی َجمبت
پبییٗتط ثطضؾی قس و٘ ٝتبیذ حبنّ ٝزض رس 10َٚاضائ ٝقس ٜاؾت:
جديل ( :)11وتایج حاصلٍ اش آشمًن شدت َمثستگی پیسسًن تسای تسزسی زاتطٍی ذائقٍی فسَىگی ي َىسیِ طثقات تاالتس ي طثقات پاییهتس
اقتصادی اجتماعی دز شُس اًَاش
سديف

متغیش مستقل

متغیش ياتستٍ

َمثستگی پیشسًن

سغح مؼىیداسی

1

رائقٍی فشَىگی ي َىشی عثقٍی متًسظ اًَاص

رائقٍی فشَىگی ي َىشی عثقٍی پايیه اًَاص

0/076

0/364

رائقٍی فشَىگی ي َىشی عثقٍی متًسظ اًَاص

0/063

0/694

3

رائقٍی فشَىگی ي َىشی عثقٍی تاالی اًَاص

رائقٍی فشَىگی ي َىشی عثقٍی پايیه اًَاص

0/090

0/572

4

رائقٍی فشَىگی ي َىشی عثقٍی تاالی اًَاص

رائقٍی فشَىگی ي َىشی سايش عثقات

0/024

0/882

2

رائقٍی فشَىگی ي َىشی عثقٍی تاالی اًَاص

اظ آ٘زبیی و ٝپؽ اظ ثطضؾی ایٗ فطيی ،ٝؾُح ٔؼٙیزاضی ثٝزؾت آٔس ٜثیٗ ٕٝٞی ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ٚ
ٚاثؿت ٝثیكتط اظ ٔ 0/05یثبقس ،ضٚاثٍ ثیٗ شائمٝی َجمبت ثبالتط  ٚپبییٗتط تأییس ٕ٘یقٛز  ٚفطيیٝی ٔصوٛض
ضز ٔیٌطزز .ثٙبثطایٗ ٕ٘یتٛاٖ ٌفت زض قٟط اٛٞاظ شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی َجمبت پبییٗتط تحت تأحیط
َجمبت ثبالتط ٔیثبقس.
ثب ثطضؾی ضاثُٝی ٔیبٖ ایٗ ٔتغیطٞب ث ٝوٕه آظٔ ٖٛتحّیُ ضٌطؾی٘ ٖٛیع ٘تبیذ وبٔالً ٔكبثٟی ثٝزؾت
آٔس ٜاؾت .زض ازأ ٝرس 11 َٚؤ ٝطث ٌٛث٘ ٝتبیذ  ٚيطایت آظٔ ٖٛتحّیُ ضٌطؾی ٖٛزٔٚتغیط ٚ ٜچٙسٔتغیطٜ
ثطای ثطضؾی تأحیط شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی َجمبت التهبزی ارتٕبػی ثبالتط ثط ضٚی شائمٝی َجمبت
پبییٗتط زض قٟط اٛٞاظ ٔیثبقس ،ذٛاٞس آٔس:
جديل :11وتایج حاصل اش تحلیل زگسسیًن ديمتغیسٌ ي چىدمتغیسٌ تسای تسزسی تأثیس ذائقٍ طثقات تاال تس زيی طثقات پاییهتس دز شُس اًَاش
سيش يسيد متغیشَاَ :مضمان ()Enter

تأثیش رائقٍ عثقٍ متًسظ

تأثیش رائقٍ عثقٍ تاال تش

تأثیش َمضمان رائقٍ دي عثقٍ

تأثیش رائقٍ عثقٍ تاال تش

تش سيی عثقٍی پايیه

سيی عثقٍ متًسظ

متًسظ ي تاال تش سيی عثقٍی پايیه

سيی سايش عثقات

ضشية َمثستگی چىذگاوٍ ()R

0/076

0/063

0/103

0/024

ضشية تؼییه ()R Square

0/006

0/004

0/011

0/001

-0/001

-0/021

-0/040

-0/024

ضشية تؼییه تؼذيليافتٍ
()Adjusted R Square
خغای مؼیاس

13/52

12/62

13/56

12/36

()Std. Error of the Estimate
تحلیل ياسياوس ()F

0/828

0/157

0/211

0/022

سغح مؼىاداسی ()Sig

0/364

0/694

0/811

0/882

تتا ()Beta

0/076

0/063

عثقٍ تاال تش پايیه0/087 :
عثقٍ متًسظ تش پايیه0/052 :
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زض ایٙزب ٘یع ثبتٛر ٝث٘ ٝتبیذ ثٝزؾت آٔس ٜاظ آظٔ ٖٛتحّیُ ضٌطؾی ٖٛو ٝزض رس َٚفٛق لبثُ ٔكبٞسٜ
ٔیثبقس اظرّٕ ٝثبتٛر ٝث ٝؾُٛح ٔؼٙیزاضی ٔ ٚمساض ثتبی ثٝزؾت آٔس ٜزض ثطضؾی ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ٚ
ٚاثؿتٕ٘ ،ٝیتٛاٖ ٌفت زض قٟط اٛٞاظ شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی َجمبت ثبالی ارتٕبػی التهبزی ثط ضٚی
شائمٝی َجمبت پبییٗتط تأحیطٌصاض اؾت  ٚتغییطات شائمٝی َجمبت پبییٗ ضا ٕ٘یتٛاٖ ثطاؾبؼ شائمٝی َجمبت
ثبال پیفثیٙی  ٚتجییٗ ٕ٘ٛز.
تحث ي وتیجٍگیسی

پػٞٚف حبيط ؾؼی ثط ایٗ زاقت ٝاؾت و ٝثب ٍ٘بٞی ربٔؼٝقٙبذتی يٕٗ ؾٙزف شائمٝی فطٍٙٞی ٚ
ٙٞطی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ  ٚثطضؾی ػٛأُ ٔتٕبیعوٙٙسٜی آٖ ،تأحیط اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی ضا اظ
آٖ حیج ؤ ٝیتٛا٘س ٔٙزط ثٍٕ٘ٛٞ ٝی ٔ ٚكبثٟت ایٗ شائم ٝقٛز ٔٛضز ثطضؾی لطاض زٞس .ایٗ پػٞٚف
ٕٞچٙیٗ ثب تٛر ٝث٘ ٝظطیبتی وٛٔ ٝضز ثطضؾی لطاض زاز ٜاؾت فطو ضا ثط ایٗ ٌطفت ٝو ٝشائمٝی فطٍٙٞی ٚ
ٙٞطی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ ٔ ٚكبثٟتی و ٝزض آٖ ضخ ٔیزٞس ٔتأحط اظ ؾّیمٝی َجمبت ثبالی ایٗ قٟط ٔیثبقس
و ٝزض ٟ٘بیت پؽ اظ ا٘زبْ ثطضؾیٞبی الظْ٘ ،تبیذ ظیط حبنُ آٔس:
شائم ٚ ٝؾالیك فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ زض قبذمٞبیی چ ٖٛوتت  ٚضؾب٘ٞٝبی ٔىتٛة ٚ
غیطٔىتٛة ،فیّٓٛٔ ،ؾیمیٕ٘ ،بیف ،ػىبؾی ٙٞ ٚطٞبی تزؿٕی ،قؼط  ٚازثیبتٔ ،یطاث فطٍٙٞی ٚ
ٌطزقٍطی ٛٔ ...ٚضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ٝاؾت ؤ ٝیعاٖ تٕبیُ  1زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ث ٝثٟطٜٙٔسی اظ ایٗ
قبذمٞبی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی ذیّی پبییٗ ٔیثبقس 13/1 ،زضنس پبییٗ 41/3 ،زضنس ٔتٛؾٍ 38/1 ،زضنس
ثبال  6/5 ٚزضنس ٘یع ث ٝثٟطٜٙٔسی ٔ ٚهطف وبالٞبی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی تٕبیُ ذیّی ثبالیی زاض٘س.
ثب آظٔ ٖٛفطيیبت تحمیك ٘یع ٔكرم قس ؤ ٝتغیطٞبی رٙؿیتٛ٘ ،ع قغُ ،لٔٛیت ،ؾُح آٔٛظقی
(ٔیعاٖ تحهیالت  ٚا٘ٛاع ِ زیٍطِ آٔٛظـ) ،ؾطٔبیٝی التهبزی ،ؾطٔبیٝی فطٍٙٞی َ ٚجمٝی التهبزی
ارتٕبػی ثط ضٚی شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ تأحیطٌصاض ٔیثبقٙس  ٚتفبٚت زض ٔیعاٖ ٛ٘ ٚع
ثطذٛضزاضی اظ آٖٞب ث ٝتٕبیع زض شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی آ٘بٖ ٔٙزطٔیقٛز .ثٙبثطایٗ فطيیٞٝبیی و ٝثٝ
ضاثُٝی ایٗ ػٛأُ  ٚشائمٝی ٕ٘ٝ٘ٛی ٔٛضز ثطضؾی اقبض ٜزاقت ٕٞ ٚچٙیٗ زیسٌب ٜنبحت٘ظطا٘ی و ٝزض
ایٗ ظٔی٘ ٝٙظطیٝپطزاظی ٕ٘ٛزٜا٘س تأییس ٔیقٛز و ٝزض ظیط ث ٝایٗ ٘ظطیٞٝب ٘ ٚتبیذ حبنّ ٝث ٝاذتهبض اقبضٜ
ٔیقٛز:
اظ زیس نبحت٘ظطا٘ی چٔ ٖٛیكُ الٔٞ ٚ ٖٛطثطت ٌب٘ع ّٔیت  ٚلٔٛیت اظ رّٕ ٝػٛأُ ٔإحط ثط شائمٚ ٝ
ؾّیمٝی افطاز ٔیثبقس٘ .تبیذ حبنُ اظ ایٗ تحمیك ٘یع ٘كبٍ٘ط تٕبیع الٛاْ ؾبوٗ زض قٟط اٛٞاظ زض ٔیعاٖ
تٕبیُ ث ٝثٟطٜٙٔسی اظ وبالٞبی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی ٔیثبقس ثسیٗنٛضت و ٝؾُح تٕبیُ لٔٛیت فبضؼ:
 ،61/4406ثرتیبضی ،61/4341 :ؾبیط الٛاْ ، 56/8250:ػطةٔ 55/6771 :یثبقس .ثٙبثطایٗ تأییس ایٗ ضاثُٝ
پؽ اظ ثطضؾی زض قٟط اٛٞاظ ث ٝتمٛیت زیسٌب٘ ٜظطی ایٗ ٘ظطیٝپطزاظاٖ ٔٙزط ٔیقٛز.
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افطازی ٕٞچ ٖٛثٛضزیٔ ،ٛیكُ الٔ ،ٖٛضیچبضز پیتطؾٞ ،ٖٛطثطت ٌب٘عٚ ،یطتب٘ٗ ٔإِفٞٝبیی چ ٖٛؾُح
آٔٛظقی (ٔیعاٖ تحهیالت  ٚا٘ٛاع ِ زیٍطِ آٔٛظـ) ضا زض ٔجحج شائم ٚ ٝاؾتب٘ساضزٞبی ظیجبییقٙبؾب٘ٝی افطاز
زاضای إٞیت ٔیزا٘ٙس و ٝتأییس ایٗ فطيیٝی تحمیك ثسیٗنٛضت ؤ ٝكرم قس ٔتٙبؾت ثب افعایف ؾُح
آٔٛظقی ،ؾُح شائم ٚ ٝقست تٕبیُ ث ٝثٟطٌٜیطی اظ قبذمٞبی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی ٘یع افعایف ٔییبثس ثب
٘ظطیبت ایٗ افطاز ُٔبثمت زاقت ٚ ٝث ٝتمٛیت زیسٌب٘ ٜظطی آ٘بٖ ٔٙزط ٔیقٛز.
تطی ال ،َٚت٘ٛی ثٙتٔ ،بیىُ أیؿ ٚ ٖٛربٖ فطاٚ ٚ ٚیطتب٘ٗ رٙؿیت ضا اظرّٕ ٝػٛأُ ٔ ٟٓزض شائمٝی
افطاز ثطقٕطزٜا٘س و ٝثب ثطضؾی ایٗ ٔٛيٛع زض قٟط اٛٞاظ ٔكرم قس و ٝشائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی
قٟط٘ٚساٖ ایٗ قٟط ٘یع ثط حؿت رٙؿیت آٖٞب ثٔ ٝیعاٖ لبثُ ٔالحظٝای ٔتفبٚت اظ ٔ ٓٞیثبقس ثٝ
ٌٝ٘ٛای و ٝظ٘بٖ تٕبیُ ثیكتطی ٘ؿجت ثٔ ٝطزاٖ زض ظٔیٝٙی ثٟطٜٙٔسی ٔ ٚهطف وبالٞب  ٚقبذمٞبی
فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی اظ ذٛز ٘كبٖ زاز ٚ ٜاظ ؾُح شائمٝی ثبالتطی ثطذٛضزاض٘س .ثٙبثطایٗ زیسٌب ٜنبحت٘ظطاٖ
فٛقاِصوط زض ٘تیزٝی ایٗ تحمیك تمٛیت ٔیقٛز.
ٔیكُ الٔ ،ٖٛثٛضزی ،ٛضیچبضز پیتطؾٞ ٚ ٖٛطثطت ٌب٘ع ٘ٛع قغُ ٔ ٚیعاٖ إٞیت  ٚؾُح ٔٙعِت یب
فطٔٚبیٍی آٖ ضا ٘یع زض قیٜٞٛبی تٕبیع ٟ٘بزٖ  ٚتطؾیٓ ٔطظٞبی ٕ٘بزیٗ زض ٔیبٖ آزْٞب زاضای إٞیت
ٔیزا٘ٙس و ٝتأییس ایٗ فطيیٝی تحمیك زض قٟط اٛٞاظ زیسٌب٘ ٜظطی آ٘بٖ ضا تمٛیت ٔیٕ٘بیس٘ .تبیذ ایٗ
تحمیك ٔكرم ٕ٘ٛز شائمٝی قٟط٘ٚساٖ ِزاضای ٔكبغُ ٔتفبٚت اظ  ٓٞزاضای تٕبیعاتی ثب ٕٞسیٍط اؾت
ثسیٗنٛضت ؤ ٝكبغُ ازاضی ثیكتطیٗ ٔمساض  ٚوبضٌطاٖ وٓتطیٗ ٔمساضِ تٕبیُ ث ٝثٟطٜٙٔسی ٔ ٚهطف
وبالٞب  ٚقبذمٞبی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی ضا اظ ذٛز ٘كبٖ زازٜا٘س  ٚؾبیط ٔكبغُ ٘یع اظ ؾُٛح شائمٝی ٔتفبٚتی
ثب یىسیٍط ثطذٛضزاض٘س.
٘ظطیٝپطزاظا٘ی ٔخُ تطی ال ،َٚثٛضزی ،ٛضیچبضز پیتطؾٚ ،ٖٛثّٗٞ ،طثطت ٌب٘ع ٚ ٚیطتب٘ٗ زض ٔجحج شائمٝ
تأویس ثؿیبضی ثط ضٚی ٔیعاٖ ثطذٛضزاضی اظ ؾطٔبیٞٝبی فطٍٙٞی  ٚالتهبزی َ ٚجمٝی التهبزی ارتٕبػی
افطاز زاقتٝا٘س .ث ٝاػتمبز آ٘بٖ افطازِ زاضای ؾطٔبیٞٝبی التهبزی  ٚفطٍٙٞی  ٚافطاز ِ َجمبت ٔرتّف ِ التهبزی
ارتٕبػی ،شائم ،ٝاٍِٛی ضفتبضی ٔ ٚهطفی  ٚزض ٔزٕٛع ؾجه ظ٘سٌی ٔتفبٚتی ذٛاٙٞس زاقت .یبفتٞٝبی ایٗ
تحمیك ٘یع ٔإیس زیسٌب ٜایٗ نبحت٘ظطاٖ ٔیثبقس ثسیٗنٛضت ؤ ٝكرم قس ثٛٔ ٝاظات افعایف
ؾطٔبیٞٝبی التهبزی  ٚفطٍٙٞی ٕٞ ٚچٙیٗ ثب افعایف َجمٝی التهبزی ارتٕبػیِ قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ ،ؾُح
شائم ٚ ٝقست تٕبیُ ث ٝثٟطٌٜیطی اظ قبذمٞبی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی ٘عز آ٘بٖ افعایف ٔییبثس.
ایٗ تحمیك ػال ٜٚثط ؾٙزف شائمٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ  ٚثطضؾی ػٛأُ ٔتٕبیع
وٙٙسٜی ایٗ شائمٕٞ ،ٝچٙیٗ زض پی ایٗ ثٛز ٜو٘ ٝكبٖ زٞس آیب ٔ -1یعاٖ اؾتفبزٛ٘ -2 ٚ ٜع  ٚقست
وٙكٍطی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ زض قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی ثط ضٚی شائم ٚ ٝؾالیك فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی آ٘بٖ
تأحیطٌصاض ٔیثبقس؟ ثب ایٗ تفبٚت و ٝزض ایٙزب فطو ثط ایٗ اؾت و ٝاؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی
ثٍٕ٘ٛٞ ٝی ٔ ٚكبثٟت زض ایٗ ٘ٛع ؾالیك  ٚشائمٙٔ ٝزط ٔیقٛز .ث ٝػجبضتی ػّیضغٓ پصیطـ ایٗ ٔٛيٛع
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و ٝشائم ٝی فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی قٟط٘ٚساٖ اٛٞاظ تحت تأحیط ػٛأّی چ ٖٛلٔٛیت ،ؾُح آٔٛظقی ،رٙؿیتٛ٘ ،ع
قغُٔ ،یعاٖ ثطذٛضزاضی اظ ؾطٔبیٞٝبی فطٍٙٞی  ٚالتهبزی  ٚزض ٟ٘بیت َجمٝی التهبزی ارتٕبػی زاضای
تٕبیعاتی ثب ٓٞزیٍط ٔیثبقس أب أطٚظ ٜثٛٔ ٝاظات اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی  ٚث ٝزِیُ
وٙفٞبی ٔتمبثّی ؤ ٝیبٖ ایٗ وٙكٍطاِٖ ٔزبظی نٛضت پصیطفت ٚ ٝزض ٘تیزٝی آٖ اَالػبت ،پیبْٞب ٚ
ػالیك  ٚذٛاؾتٞٝبی افطاز ٔیبٖ ٓٞزیٍط ث ٝاقتطان ٌصاقتٔ ٝیقٛز ،ؾالیك  ٚشائمٝی افطاز زض حبَ
٘عزیه قسٖ ٔ ٚكبثٟت ضٚظافع ٖٚثب ٕٞسیٍط ٔیثبقس .و ٝثطضؾیٞبیی و ٝپیطأ ٖٛایٗ ٔجحج نٛضت
پصیطفت ،حىبیت اظ تأییس ایٗ فطيی ٝزاضز.
ثطای تسٚیٗ  ٚثطضؾی ایٗ فطيی ٝاظ ثطذی ٘ظطیٞٝبی ربٔؼٝقٙبذتی ثٟطٌ ٜطفتیٓ و ٝزض ٔزٕٛع
ٔیتٛاٖ آٖٞب ضا ثسیٗنٛضت رٕغثٙسی ٕ٘ٛز :ثطذی اظ نبحت٘ظطاٖ افطاز ربٔؼ ٝضا تٛزٜی نطفبً ٔٙفؼُ ٚ
پصیطای پیبْٞب  ٚؾّیمٞٝبی لبِجی و ٝث ٝآٖٞب تعضیك ٔیقٛز ٔیزا٘ٙس ٔ ٚؼتمس٘س شائمٝی آ٘بٖ تحت تأحیط
ثطذی ٌطٜٞٚب َ ٚجمبت ثٝنٛضت یهَطف ٚ ٝاظ ثبال ث ٝپبییٗ وٙتطَ ٔیقٛز ،ثطذی زیٍط اِٛٚیت انّی ضا ثٝ
وٙفٌطا٘ی و ٝقطایٍ  ٚظٔیٞٝٙبی ارتٕبػی  ٚفطٍٙٞی ٌ٘ٛبٌ ٖٛزاض٘سٔ ،یزٙٞس .أب ث٘ ٝظط ٔیضؾس زض
قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظی  ٚزض ٔجحج شائم ٝضاثُٝای تأحیط  ٚتأحطیِ ٔتمبثُ ٔیبٖ فطؾتٙسٌبٖ ٌ ٚیط٘سٌبٖ
پیبْ ٚرٛز زاضز .ایٗ وٙكٍطاٖ يٕٗ تأحیطپصیطی اظ ایٗ فًب  ٚثبظیٍطاٖ ذطز  ٚیب ػٕسٜای و ٝث ٝز٘جبَ
رٟتزٞی ث ٝشائمٝی آ٘بٖ ٔیثبقٙس ،ثب وٙكٍطی فؼبال٘ٝی ذٛز ٘یع ثط ٔتٗ ٔ ٚحتٛای حبوٓ ثط آٖ تأحیط
ٌصاقت ٚ ٝزض ٟ٘بیت ثب ضاثُٝای زیبِىتیىی  ٚتأحیط  ٚتأحطی ثٝنٛضت افمی  ٝ٘ ٚنطفبً ثهٛضت اثػٜای و ٝثٝ
قىُ ػٕٛزی  ٚاظ ثبال ث ٝپبییٗ پیبْ ٔ ٚحتٛا ضا زضیبفت ٔیٕ٘بیسٙٔ ،زط ث ٝقىٌُیطی ؾالیك  ٚشائمٞٝبیی
ٔیق٘ٛس و ٝزض ایٗ ظٔی ٝٙث ٝؾٕت ٔكبثٟت ٍٕ٘ٛٞ ٚی ٞطچ ٝثیكتط ث ٝپیف ٔیض٘ٚس .ثٌٝ٘ٛ ٝای وٞ ٝطچٝ
وٙكٍطاٖ ثیكتط زض ایٗ فًبٞبی ضؾب٘ٝای  ٚاضتجبَی زضٌیط قس ٚ ٜحًٛض ثیكتط  ٚفؼبَتطی زاقت ٝثبقٙس،
ٔیعاٖ ایٗ ٔكبثٟت ٍٕ٘ٛٞ ٚی ِ ثطآٔس ٜاظ تأحیط  ٚتأحط ،ثط ضٚی ایٗ افطاز ٕٝٞ ٚی افطاز ِ زضٌیط زض ایٗ فطایٙس
ثیكتط ٔیقٛز .ایٗ ُّٔت ث ٝزضؾتی زض ثطضؾی فطيیٝی آذط تحمیك ث ٝتهٛیط وكیس ٜقس ثسیٗنٛضت وٝ
ثب ضز ایٗ فطيیٔ ٝكرم قس و ٝثطذالف زیسٌب ٜنبحت٘ظطا٘ی چ ٖٛثٛضزیٚ ٚ ٛثّٗ ٕٞ ٚچٙیٗ ٛٞضوٟبیٕط
 ٚآزٚض٘ ،ٛؾالیك  ٚشائمٝی ا٘ؿبٖٞب ػّیضغٓ ایٗو ٝثَٛٝض فعایٙسٜای ث ٝؾٕت ٔكبثٟت ٍٕ٘ٛٞ ٚی زض
حطوت اؾت ،أب ایٗ تكبث ٝيطٚضتبً تحت تأحیط ٌطٜٞٚب َ ٚجمبت ثبالی ربٔؼٕ٘ ٝیثبقس .ثٙبثطایٗ أطٚظ ٜثبیس
زض اٍِٞٛبیی و ٝلسضت انّی ضا ث ٝفطؾتٙسٌبٖ (یب ٕٞبٖ ٟ٘بزٞبی ضؾب٘ٝای) ٔیزٙٞس تزسیس٘ظط ٕ٘ٛز ٚ ٜثط
اٍِٞٛبیی تأویس ٕ٘ٛز و ٝثط لسضت تأحیطٌصاض ٔربَجبٖ زض ا٘تمبَ  ٚتفؿیط پیبْٞب تأویس ٔیوٙٙس .ایٙه اثعاضٞب
 ٚضؾب٘ٞٝبی اضتجبَی رسیس ثب فطإٛ٘ ٓٞزٖ أىبٖ ثطلطاضی اضتجبٌ ض ٚزض ض ٚثطای وبضثطاٖ ثیكٕبض  ٚفعایٙسٜ
ذٛزٌٛ ،یی ِٔٛٛ٘ٛي اظ ثبال ث ٝپبییٗ  ٚیىُطفٝای و ٝنبحجبٖ ؾطٔبی ٚ ٝنبحجبٖ ضؾب٘ ٝثب ثٟطٌٜیطی اظ آٖ
قست  ٚرٟت حطوت  ٚشائمٝی تٛزٜٞب ضا وٙتطَ ٔیوطز٘س ربی ذٛز ضا ث ٝزیبٌِٛی افمی ٔیبٖ قٟط٘ٚساٖ
رٛأغ ٔیزٞس  ٚایٗ أىبٖ ضا ٟٔیب ٕ٘ٛز ٜو ٝقٟط٘ٚساٖ ٔٙفؼُ  ٚنطفبً پصیطای پیبْٞبی تعضیمی اظ ثبال ثٝ
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پبییٗ ،ث ٝقٟط٘ٚسا٘ی فؼبَتط ٔ ٚساذّٝرٛیب٘ٝتط تجسیُ ق٘ٛس .ایٗ ضؾب٘ٞٝب  ٓٞثطای َیف ٚؾیؼی اظ
قٟط٘ٚساٖ زض زؾتطؼتط ٞؿتٙس ٓٞ ،وٙتطَ آٖٞب نطفبً زض اذتیبض َجم ٝحبوٕٕ٘ ٝیثبقس  ٚأطٚظٙٔ ٜبثغ ٚ
ٔٙكأٞبی ٔتؼسزی ثطای تِٛیس  ٚا٘تمبَ شائمٞٝب  ٚا٘ٛاع پیبْٞب ٚرٛز زاضز ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝقرم ٔیتٛا٘س ثب
آظازی ثیكتطی اظ ٔیبٖ ایٗ ٔٙبثغ ٔتؼسزی و ٝزیٍط ٕٞؿبٖ ٔ ٚكبث٘ ٝیؿتٙس زؾت ث ٝا٘تربة ثع٘س ًٔ ٚبفبً
ایٗو ٝذٛز قرم ٔیتٛا٘س ث ٝوٕه ایٗ اثعاضٞب تِٛیس پیبْ  ٚضؾبٕ٘٘ ٝبیس.
اِجت٘ ٝىت ٟٓٔ ٝایٗ اؾت وٌ ٝؿتطـ ایٗ ضؾب٘ٞٝب ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛوٛٞ ٝضوٟبیٕط  ٚآزٚض٘ ٛثیبٖ زاقتٝا٘س ضٚ
ث ٝؾٛی یىؿبٖؾبظی ٔ ٚكبثٟت زض پیف زاضز ،أب ثطذالف ٘ظط ایٗز ،ٚزیٍط ایٗ أط ،ث ٝتؼجیط ٘ٛضثطت
اِیبؼ ،یه ٔمِٝٛی ثط٘بٔٝضیعی قسٜی آٌبٞبٕ٘٘ ٝیثبقس ثّى ٝث ٝوٕه اثعاضٞبی ضؾب٘ٝای رسیس ،شائم،ٝ
ؾالیك ،قیٜٛی ػُٕ  ٚوٙفٞبی ٞسفٕٙس  ٚتحطوبت ػمال٘ی  ٚاحؿبؾی تهته ا٘ؿبٖٞب ث ٝنٛضتی
زٚؾتب٘ ٝیب زقٕٙب٘ ٝزض  ٓٞآٔیرتٔ ٝیق٘ٛس و٘ ٝظٕی اظ ٘ٛػی وبٔالً ذبل قىُ ٔیٌیطز  ٚنٛضتثٙسیٞب
 ٚزٌطٌ٘ٛیٞبیی ضا ایزبز وٙس وٞ ٝیچ ا٘ؿب٘ی آٖ ضا ثط٘بٔٝضیعی  ٚیب ذّك ٘ىطز ٜاؾت .أطٚظ ٜایٗ
زضٓٞآٔیرتٍی ٚ ٚاثؿتٍی ٔتمبثُ ا٘ؿبٖٞب ثب أىب٘بتی و ٝضؾب٘ٞٝب  ٚاثعاض  ٚقجىٞٝبی اضتجبَی زض اذتیبض
ثكط لطاض زازٌ ٜؿتطزٌی  ٚقست ثیكتطی یبفت ٝاؾت ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝایٗ اثعاضٞب أىبٖ وٙكٍطی ِ فؼبَ ثطای
افطاز ربٔؼ ٝزضٔ ٖٚیساٖٞبیی ضا (ث ٝتؼجیط ثٛضزیٟٔ )ٛیب ٕ٘ٛز ٜاؾت و ٝافطاز ثب ٚضٚز ث ٝآٖٞب  ٚثب تجبزَ
ػبزتٚاضٜٞب  ٚا٘ٛاع ؾطٔبیٞٝبی ٔرتّفی و ٝزض اذتیبض زاض٘سَ ،ی یه فطایٙس  ٚضاثُٝی زیبِىتیىی  ٚتأحیط ٚ
تأحطی ث ٝتؼبُٔ ثب یىسیٍط پطزاذت ٝو ٝزض ٟ٘بیت ٔیتٛا٘س ثبػج ایزبز ػالیك  ٚؾالیك فطٍٙٞی ٘ؿجتبً
ٔكتطن ٍٕ٘ٛٞ ٚی ٞطچ ٝثیكتط زض شائم ٚ ٝؾالیك آٖٞب ذهٛنبً اظ ٔٙظط فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی قٛز.
ایٗ فًبٞبی ٘ٛیٗٔ ،رهٛنبً قجىٞٝبی ارتٕبػی ٔزبظیٕٞ ،چٙیٗ ظٔی ٝٙضا ثطای وٙف اضتجبَی ٔٛضز
٘ظط ٞبثطٔبؼ  ٚثطلطاضی ٔفب ٕٝٞاظ ضاٌ ٜفتٍٔ ٛیبٖ افطاز ِزضٌیط زض ایٗ وٙف  ٚزض ٟ٘بیت ٘عزیىی ٚ
ٍٕ٘ٛٞی شائمٝی آ٘بٖ زض رٙجٞٝبی ٌ٘ٛبٌٔ ٚ ٖٛرهٛنبً اظ ثؼس فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی ،ثٝنٛضت ًٔبػفی فطآٞ
ٕ٘ٛز ٜاؾت  ٚایٗ فطآیٙس ثٛٔ ٝاظات ٌؿتطـ تىِٛٛٙغی ،أىب٘بت  ٚاثعاضٞبی اضتجبَی زض حبَ فطاٌیطیِ
ضٚظافع ٖٚزض أبوٗ  ٚرٛأغ ٔرتّف ٔیثبقس .قٟط اٛٞاظ ٘یع ٌطٜٞٚب  ٚالٛاْ ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ضا زض ذٛز ربی زازٜ
اؾت وٞ ٝط وساْ زاضای ؾبثمٝای فطٍٙٞی ٔرتم ث ٝذٛز ثٛزٚ ٚ ٜاضث اضظـٞب ٙٞ ٚزبضٞبیی ٔتفبٚت ٚ
ٔتٕبیع (ِ ٝ٘ ٚعٔٚبً ٔتًبز) ثب زیٍط الٛاْ ٌ ٚطٜٞٚبی ؾبوٗ زض ایٗ قٟطؾتبٖ ٔیثبقس  ٚثٕٞ ٝیٗ ؾجت زض
ایٗ قٟط ؾجهٞبی ظ٘سٌی ٔتٕبیعی لبثُ ٔكبٞسٔ ٜیثبقس ،أب ثب ٌؿتطـ ضٚظافع ٖٚػٙبنطٕ٘ ،بزٞب ٚ
ٚؾبیُ ز٘یبی ٔسضٖ ،ذهٛنبً اثعاضٞب  ٚضؾب٘ٞٝبی زیزیتبِی  ٚاِىتط٘ٚیىی ٕٞچ ٖٛقجىٞٝبی ارتٕبػی
ٔزبظی و ٝظٔیٝٙی تجبزَ اَالػبت  ٚا٘سیكٞٝبی ٌ٘ٛبٌٔ ٚ ٖٛتمبثّی ضا ثطای قٟط٘ٚساٖ ٟٔیب ٕ٘ٛز ٜاؾت،
ٌٛیی ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝثب تأییس فطيیٝی ٔطثٔ َٝٛكرم قس ،شائم ٚ ٝؾجهٞبی ظ٘سٌی ایٗ قٟط٘ٚساٖ اظ
اثؼبز ٔرتّف ذهٛنبً اظ ٘ظط فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی ث ٝؾٕت ٔكبثٟت ٍٕ٘ٛٞ ٚی ثیكتط زض حطوت اؾت.
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ثٙبثطایٗ ثبتٛر ٝث ٝآٖچ ٝزض ایٗ پػٞٚف ثطضؾی قس ٚ ٜزض ٘تیزٝی ٔجبحخی و ٝزض ثبال ثساٖ اقبض ٜضفت،
أطٚظٔ ٜیتٛا٘یٓ اظ «فًبٞب ٔ ٚیساٖٞبی ٔفبٕٝٞآٔیع» ؾرٗ ثٍٛییٓ ،ث ٝتؼجیطی ٌٛیی قجىٞٝبی ارتٕبػی
ٔزبظی ثبػج قىٌُیطی ٔیساٖٞبیی ثطای تفب ٓٞقسٜا٘سٔ ،یساٖٞبیی و ٝػّیضغٓ ٘ظط ثٛضزی ٛزیٍط نطفبً
ربیی ثطای ؾتیع  ٚتٙبظع  ٚضلبثت  ٚلسضتٕ٘بیی ٘یؿتٙس ثّى ٝفًبیی ٔیثبقٙس و ٝافطاز ثٝنٛضت زیبِىتیىی
 ٚتأحیط  ٚتأحطی ثٔ ٝجبزِٝی ؾطٔبیٞٝبی ذٛز زض آٖٞب پطزاذت ٚ ٝایٗ ضٚیىطز ث ٝؾٕت ٍٕ٘ٛٞی ٔ ٚكبثٟت
زض شائم ،ٝتٕبیالت  ٚؾالیك آ٘بٖ زض حطوت اؾت ثٌٝ٘ٛٝای و ٝزض ٟ٘بیت ٔفبٕٝٞای وٞ ٝبثطٔبؼ ُٔطح
ٕ٘ٛز ٜاؾت ثٔ ٝطٚض َ ٚی ایٗ فطایٙس زیبِىتیىی ٔؿتٕط  ٚثٝنٛضت ٘بذٛاؾت٘ ٚ ٝبآٌبٞب٘ ٚ ٝثط٘بٔٝضیعی
٘كسٜای (ث ٝتؼجیط اِیبؼ) زض شائم ٚ ٝذٛاؾتٞبی آ٘بٖ ٔرهٛنبً اظ ٔٙظط فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی حبنُ ٔیآیس.
منابع

 آدٍرًَ ،تئَدٍر ٍ َّرکْبیور ،هبکس .)4831( .دیبلکتیک رٍشٌگری .ترجوِی هراد فرّبدپَر ٍ اهیذهْرگبى ،تْراى :اًتشبرات گبم ًَ.
 آٍتَیتٍ ،یلیبم ٍ ببتبهَر ،تبم .)4831( .فرٌّگ علَم اجتوبعی قرى بیستن .ترجوِی حسي چبٍشیبى،تْراىً :شر ًی.
 اسویت ،فیلیپ ٍ رایلی ،الگسًذرً .)4831( .ظریِی فرٌّگی .ترجوِی هحسي ثالثی ،تْراى:اًتشبرات علوی.
 اکبریتببر ،علیاکبر ٍ اسکٌذریپَر ،ابراّین .)4831( .رسبًِّبی اجتوبعی ٍ شبکِّبی اجتوبعیهجبزی .تْراى :هرکس تَسعِی فٌبٍری اطالعبت ٍ رسبًِّبی دیجیتبل.
 الیبسًَ ،ربرت .)4831( .در ببة فرآیٌذ توذى (بررسیّبیی در تکَیي جبهعِشٌبختی ٍ رٍاىشٌبختیآى) .ترجوِی غالهرضب خذیَی ،تْراى :اًتشبرات جبهعِشٌبسبى.
 بَردیَ ،پییر .)4831( .توبیس؛ ًقذ اجتوبعی قضبٍتّبی رٍقی .ترجوِی حسي چبٍشیبى ،چبپچْبرم ،تْراىً :شر ثبلث.
 جٌکیٌس ،ریچبرد .)4831( .پییر بَردیَ .ترجوِی لیال جَافشبًی ٍ حسي چبٍشیبى ،تْراىً :شر ًی. خذایبری ،کلثَم ٍ فبطوِ داًشَر حسیٌی ٍ حویذُ سعیذی .)4838( .هیساى ٍ ًَع استفبدُ ازشبکِّبی اجتوبعی هجبزی (هطبلعِی هَردی :داًشجَیبى داًشگبُ آزاد هشْذ) .فصلٌبهِی پژٍّشّبی
ارتببطی ،سبل  ،14شوبرُ .4
ریتسر ،جَرجً .)4831( .ظریِی جبهعِشٌبسی در دٍراى هعبصر .ترجوِی هحسي ثالثی ،چبپ دّن،تْراى :اًتشبرات علوی.
 ریتسر ،جرج .)4833( .هببًی ًظریِی جبهعِشٌبختی هعبصر ٍ ریشِّبی کالسیک آى .ترجوِ شٌْبزهسوی پرست ،تْراىً :شر ثبلث.

141

9311  بهار، شماره شصت و چهارم، سال هفدهم، فرهنگی-تغییرات اجتماعی

: تْراى. الگَی ارتقبی سرهبیِی فرٌّگی در ایراى.)4831( . رزیتب، سیذرضب ٍ سپْرًیب، صبلحی اهیری.اًتشبرات ققٌَس
 رابطِ بیي هیساى استفبدُ از شبکِّبی اجتوبعی.)4831( .ِ رببب، هحوذهْذی ٍ هْبجری، فرقبًی.48 ُ شوبر، سبل چْبرم، فصلٌبهِ هطبلعبت رسبًِّبی ًَیي.هجبزی ٍ تغییر در سبک زًذگی جَاًبى
 بررسی هقبیسِای رائقِی فرٌّگی در.)4831( . اعظن، عبذالحسیي ٍ ًسین افسا،کالًتری.8 ُ شوبر، سبل دٍم، فرٌّگی- فصلٌبهِی هطبلعبت تَسعِی اجتوبعی. شْرّب ٍ رٍستبّب،کالىشْرّب
، از پبرسًَس تب اًذیشوٌذاى هعبصر: جلذ دٍم. تبریخ اًذیشِّبی جبهعِشٌبسی.)4831( . هیشل،اللوبى. ًشر ّرهس: تْراى،ترجوِی عبذالحسیي ًیکگْر
ِ فصلٌبه.ًَ بررسی ًظریِ زیببشٌبختی ٍ صٌعت فرٌّگ در اًذیشِ آدٍر.)4831( . هْرداد، ًَابخش.3ُ شوبر، سبل دٍم،علوی پژٍّشی علَم اجتوبعی
. ًشر ًی: تْراى، چبپ دٍم، ترجوِی فرٌّگ ارشبد، ًظریِی طبقِی تيآسب،)4831( . تَرستیي، ٍبلي- Adorno, W. Theodor. (1991). The Culture Industry. Routledg , London, Adorno.
- Almeida, Felipe. (2016). Society and brain: A complementary approach to Thorstein
Veblen’s conspicuous consumer based on Tibor Scitovsky’s neuropsychology. Jornal of
Nova Economia¸ Vol.26, No.2, pp. 347-367.
- Bachmayer, Tito and Nico Wilterdink and Alex van Venrooij. (2014). Taste
differentiation and hierarchization within popular culture: The case of salsa music. Poetics,
No. 47, pp. 60-82.
- Gans, Herbert. (2010). Popular culture and high culture: an ananlysis and evaluation of
taste (revised and updated). published by Read how you want publisher.
- Horkheimer, Max and Theodor W. Adorno. (2002). Dialectic of Enlightenment. Edited
by Gunzelin Schmid Noerr, Stanford, California: Stanford university press.
- Lamont, Michele and Laurent Thevenot. (2000). Rethinking comparative cultural
sociology. Repertoires ofevaluation in France and the United States, CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS.
- Mao, Ning and Michael McAleer and Shuyu Bai. (2017). Impact of Psychological
Needs on Luxury Consumption
- Ritzer, George. (2011). Sociological Theory. Eighth Edition, New York: McGraw-Hill
Publisher.
- Virtanen, Taru. (2005). Dimensions of Taste for Cultural Consumption –A Cross-Cultural
Study on Young Europeans. Mo n tre al : 8 t h i nter n at i o na l co n fere nc e o n Arts &
Cultural Management (AIMAC)

141

