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چکیذه
ضٍیکطزّبی هرتلفی ثطای هقبثلِ ثب هؿبیل هحیط ظیؿت (اظ جولِ ههطف اًطغی) زض عطنِ جْابًی هراط
قسُ اؾت کِ جسیستطیي آًْب ،ضٍیکطز ًَؾبظی ثَمقٌبذتی اؾتّ .اسف اظ تحقیا ابراط ،ثطضؾای هیاعاى
اوبیت زاًكجَیبى اظ ًَؾبظی ثَمقٌبذتی زض ثرف اًطغی ٍ عَاهل هاَرط ثاط آى اؾات .ضٍـ اًجابم ایاي
پػٍّف پیوبیف ثَزُ ٍ اظ پطؾكٌبهِ هحق ؾبذتِ ثطای گطزآٍضی زازُّب اؾتفبزُ قسُ اؾت .اعتجبض زازُّب ثاب
ًظط ثطذی اظ هحققبى زض اَظُ هحیط ظیؿت هَضز تبییس قطاض گطفت ٍ پبیبیی زازُّاب ثاب اؾاتفبزُ اظ راطیت
آلفبی کطًٍجبخ ،ثیف اظ  70زضنس ثطآٍضز قسً 200 .فط اظ زاًكجَیبى هقرع کبضقٌبؾی هكغَل ثِ تحهیل زض
زاًكگبُ هبظًسضاى ثِعٌَاى ًوًَِ ٍ ثب ضٍـ تهبزفی ؾبزُ اًتربة قسًسً .تبیج تحقی ًكبى زاز کاِ اوبیات
زاًكجَیبى اظ اقساهبت زٍلت ثطای ًَؾبظی ثَمقٌبذتی زض ثرف اًطغی زض ؾرح هتَؾط قطاض زاضزّ .وچٌیي،
زاًكجَیبى زض ابلی کِ قٌبذت پبییٌی ًؿجت ثِ هحیط ظیؿت اظ ذَز اثطاظ زاقتٌس ٍلی هیبًگیي اضظـّابی
ظیؿت هحیری ذَز ضا ثیف اظ ؾرح هتَؾط گعاضـ کطزًس .عالٍُ ثط ایيً ،تبیج تحقی ًكبى زاز کِ هیبًگیي
ضفتبضّبی ظیؿت هحیری( 3/63 ،اظ ًوطُ  )5ثَزُاؾت .ؾطاًجبم ،کبضایی قرهی زاًكجَیبى زض ؾرح هتَؾط
قطاض زاقت .هعبزلِ ضگطؾیَى ًیع ًكبى زاز کِ  42زضناس تغییاطات ؾارح اوبیات زاًكاجَیبى اظ ؾیبؾات
ًَؾبظی ثَمقٌبذتی زض ثرف اًطغی ثٍِؾیلِ هتغیطّبیی چَى ضفتبضّبی ظیؿات هحیرای هؿانٍ ًِ ٍ زاًاف ظیؿات
هحیری تجییي قسُ اؾت .زض پبیبى هقبلِ ،هْنتطیي ضاّکبضّبی اؾبؾی تَؾعِ ًَؾابظی ثاَمقاٌبذتی زض ؾارح
ذطز ٍ کالى جبهعِ پیكٌْبز قسُاًس.
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ّؿتِایّ .وچٌیي هربلعِ اًطغی اظ زیطثبظ زض آى زؾتِ

زض عهط ابرط ،ضًٍس فعایٌسُ ههطف اًاطغی اظ یا

اظ هربلعبت جبهعِقٌبذتی اّویت زاقتِاؾات کاِ ثاِ

ؾَ ٍ توطکع انلی ثكط ثط ؾَذتّبی فؿایلی ثاطای

ثطضؾی اثعبزی اظ اًطغی عالقِ زاقتٌس کِ علَهی هبًٌس

تبهیي اًطغی ٍ هحسٍز ثَزى آى هٌبثع اظ ؾاَی زیگاط،

اکَلَغی ،هٌْسؾی ٍ اقتهبز اظ طط ٍ تجییي آى ًبتَاى

هٌجط ثِ ظَْض هؿئلِ جسیسی ثًِبم ثحطاى اًطغی قسُ

ثَزًس .زض ابلی کِ ثبیس تَجِ زاقات ّوابىطاَض کاِ

اؾت (نبلحی .)1389 ،آًچِ کِ اهاطٍظُ ،الاطیف ثا
زاًكوٌس پاطآٍاظُ هعبناط علاَم اجتوابعی تحات عٌاَاى
"جبهعِ هربططُ آهیع" ،هرط هی کٌاس ،قابهل هرابططات

1

لَظًكیعض هرط هیکٌس ؾبظهبى ثْطُگیطی اظ اًاطغی،
اجتوبعی اؾت زض ابلی کِ ؾبذتبض تکٌَلَغیکی زاضز.
اًطغی اهکبى ثْطُ ثطزاضی اظ هٌبثع طجیعی هبًٌاس هاَاز

هرتلف اظ جولِ هربططات ظیؿت هحیری اؾت کِ ذَز،

غصایی ،کب ّبی ههطفی ٍ هبًٌس آى ضا ثطای گطٍُّبی

ثیبًگط ًگطاًی ًؿجت ثاِ ضٍـّابی تبجیات قاسٓ ًگاطـ

اجتوبعی هْیب هیکٌس (لَظًكایعض .)1994 ،ثاِ عجابضت

ًؿجت ثِ جْبى اؾتّ .وچٌیي ،ایي زغسغِ ٍ ًگطاًی ثاط

زیگط ،ثْطٍُضی اًطغی اهکبى تَظیاع اجتوابعی هٌابثع

هحایط اجتواابعی کااِ فااطز زض آى ظًااسگی هاایکٌااس ٍ

طجیعی ضا فطاّن ًوَزُ ٍ اتی هیتَاًس ضًٍاس تَؾاعِ

چْبضچَثی کِ زض آى ایي هربططات ایجابز هایقاَز،

جَاهع ثكطی ضا هحسٍز یب تؿطیع کٌس .ایاي زض اابلی

ارااط زاضز .پاای ثااطزى ثااِ ایااي هؿاابول نااطفب هَرااَ

اؾت کاِ کكاَضّبی زض اابل تَؾاعِ ،کاِ ظیطثٌابی

قٌبذتّبی فطعی ًیؿت ،ثلکِ ثط هجٌبی تجطثیابت ٍ

اقتهبزقبى ثِ قست ثِ ؾاَذتّابی فؿایلی ٍاثؿاتِ

فطایٌسّبی هكتطک نَضت هیپصیطز کِ جْبىثیٌایّاب

اؾت ٍ ثِ ؾجت ًساقتي ًیطٍّبی هترهم یاب گاطاى

ضا ثب تَجاِ ثاِ هَراَعبت ذابل تَؾاعِ هایزّاس

ثااَزى فٌاابٍضی آى یااب تحااطین ،ثااب ثْااطُ ثااطزاضی اظ

(اضٍیي .)1393 ،اظ جولِ هؿبیل هْوی کِ اهطٍظُ ّوِ

اًطغی ّبی تجسیس پصیط فبنالِ ظیابزی زاضًاس تجطثاِ

جَاهع ،اعن اظ کكَضّبی تَؾعِیبفتِ ٍ ًیع کكَضّبی

تلری اظ کابّف هٌابثع اًاطغی ،افاعایف ّعیٌاِ ّابی

زض ابل تَؾعِ ثب آى هَاجِاًس هؿألِ ثحطاى اًاطغی ٍ

اًطغی ،ضقس جوعیت ٍ تحلیل ضفتگای اکَؾیؿاتن ّاب

پیبهسّبی جبهعِ ای آى اؾت .تكسیس تغییط آة ٍ ّاَا

زاضًس.

ثِ ؾجت افعایف اجن گبظّبی گلربًِای هبًٌس کاطثي
ًبقی اظ ؾَذتي ؾَذت ّبی فؿایلی ،هَجات قاسُ
اؾت تب جبهعِ جْبًی ثِ هٌبثع اًطغی تجسیس پاصیط ضٍ
آٍضز (ضاظقااای ٍ ّوکااابضاى .)1391 ،ثطضؾااایّااابی

ثطای ال هكکالت ًبقی اظ اًطغی ،کكاَضّب ثبیاس
ؾیبؾتگصاضی قبى زض ثرف اًطغی ضا انال ًوبیٌس.
زض ایٌجب ،ؾیبؾتگصاضی ،هجوَعِ اقاساهبت ّسفوٌاسی
اؾت کِ ثِ ٍؾایلِ یا

ثابظیگط ٍ یاب هجوَعاِای اظ

زاًكوٌساى ًكبى های زّاس کاِ ثؿایبضی اظ هكاکالت

ثبظیگطاى زض هَاجِْ ثب ی

ظیؿت هحیری فعلای هاب ًیاع ًبقای اظ عولکطزّابی

زًجبل هیقَز (هلکای ٍ )1390 ،ؾیبؾاتگصاضی هبجات

ًبهٌبؾت اًؿبًی زض ثرف اًاطغی (اؾاترطا  ،تجاسیل،

ظهبًی اًجبم هی قَز کِ زٍلت ثاطای تأریطگاصاضی ثاط

ترهیم ٍ ههطف) اؾت .ایي هكکالت عجابضتاًاس

ی

هكکل ذبل اقسام هایکٌاس .زض تٌظاین ؾیبؾات

اظ ترطیت جٌگل ّب ،آلَزُقسى اقیابًَؼّاب ،زضیبّاب،

اًطغی ،زٍلت ّب ثاِ زًجابل اال هكاکالت ّؿاتٌس ٍ

ثبضاى اؾیسیً ،بظک قسى یِ اظىً ،كاتّابی ًفتای،

ؾیبؾاات هلاای اًااطغی ظیطثٌاابی تااسٍیي ٍ اجااطای

آلَزگی َّا زض قاْطّب ،رابیعبت ّؿاتِای ،ترطیات

هجوَعِ ای اظ اقساهبت ًبظط ثاط فعبلیات ّابی ثراف

ظیؿااتگبُّاابی ٍاااف ،اًقااطاو آثعیاابى ٍ اااَاز

هكکل یب هَراَ ذابل
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اًطغی اؾت .یکی اظ اثعاضّبیی کِ ثب تٌظین قَاًیي ،راَاثط

جبهعِ عوَهیت یبفتِ ثبقس .زض ثیي گطٍُّبی هرتلاف

ٍ هقطضات هیتَاى ثِ آى زؾت یبفت ،هحسٍز ؾابظی ٍ یاب

اجتوبعی ،زاًكجَیبى هطاکع آهاَظـ عابلی ثاِعٌاَاى

ایجبز هحطک ثطای ًَآٍضی زض اًطغی اؾت .هابال ،ثیكاتط

قكط جَاى ٍ تحهیلکطزُ ،ظهیٌاِ ّابی اهیسثركای ضا

کكَضّب ّن اکٌَى هیکَقٌس تب هطزم ذاَز ضا تكاَی

ثطای تَؾعِ فٌبٍضیّابی ًاَیي فاطاّن هایکٌٌاس .ثاِ

ًوبیٌاس تااب ثااب اؾااتفبزُ اظ اًاطغیّاابی تجسیااس پااصیط،

ّویي ؾاجت ،زض ایاي تحقیا  ،ؾاعی قاسُاؾات تاب

ٍاثؿتگی آى کكَض ضا ثِ اًطغیّبی فؿیلی کن ٍ کنتط

قٌبذت ٍ اوبیت زاًكجَیبى اظ ؾیبؾت ّبی زٍلات

کٌٌس (ّوبى) .اًطغیّبی تجسیاس پاصیط زض هقبیؿاِ ثاب

زض ثرف اًطغی ثطضؾی قَز ٍ زض عیي ابل ،کَقاف

ؾااَذتّاابی فؿاایلی ،کااطثي ثؿاایبض کواای ضا تَلیااس

قسُاؾت تب هؿئلِ پصیطـ اًطغیّبی ًَ ثب اؾاتفبزُ اظ

هیکٌٌس .اظ ایي ضٍ ،ثبیس ثاِ اقابعِ ٍ کابضثطز اًاطغیّابی

ًظطیِ ًَؾبظی ثَم قٌبذتی تجییي قَز .ثاِطاَض کلای،

ًاَآٍضی ظیؿات هحیرای ،زض

ایي تحقی  ،زض نسز پبؾرگَیی ثِ زٍ ؾنال اؾبؾای

تجسیس پصیط ،ثِ عٌَاى یا

ؾیبؾت ّبی هقبثلِ ثب تغییط آة ٍ ّاَا ثایف اظ پایف

اؾت:
 .1هیعاى اوبیت زاًكجَیبى اظ ؾیبؾتًَؾابظی

تَجِ قَزّ .وبىطَض کِ قجال شکط قس ،زض ؾابل ّابی
اذیط ،ضقس ضٍظافاعٍى جوعیات ٍ ثاِ تجاع آى ،ضًٍاس
فعایٌسُ ههطف اًطغی اظ ی

ثَمقٌبذتی زض ثرف اًطغی چِقسض اؾت؟

ؾَ ٍ توطکع انلی ثكاط

 .2کسام عَاهل فطٌّگی ثط اوبیت زاًكاجَیبى اظ

ثط ؾَذت ّبی فؿیلی ثطای تابهیي اًاطغی ٍ هحاسٍز

ؾیبؾاات ًَؾاابظی ثااَمقااٌبذتی ثرااف اًااطغی

ثَزى ایي هٌبثع اظ ؾَی زیگط ،هٌجط ثِ ظْاَض هؿائلِ

تأریطگصاضًس؟

جسیسی زض جْبى ثاًِابم ثحاطاى اًاطغی قاسُ اؾات

5

(رقفی .)1388 ،تجسیس ّط ؾبلِ ایاي ثحاطاى زض ًقاب

نظریه نوسازی تومضناختی

هرتلف جْبى ،ثؿیبضی اظ کكَضّب ضا ثاط آى زاقاتِ اؾات

زض ابل ابراط ،یکای اظ هَراَعبت هْان زض ظهیٌاِ

کِ ثب اطکت ثِ ؾاوت هٌابثع جابیگعیي ٍ تجسیاس پاصیط

اضتجب ثب جبهعِ ٍ هحیط ظیؿت ،هؿئلِ زاًاف اؾات

اًطغی ،ؾجس ههطفی اًطغی زض کكَض ذَز ضا تغییاط زٌّاس

کِ ثِ نَضت فٌابٍضی ثاطٍظ پیاسا هایکٌاس .فٌابٍضی

ٍ ثب اعوبل تغییطاتی زض ثطًبهِ تَؾعِای ،ظهیٌِ ضا ثطای

فطایٌسی غیط اجتوبعی -ثِعٌاَاى هَراَعی هٌحهاطا

تَؾعِ اؾتفبزُ ّط چِ ثیكتط اظ هٌبثع اًاطغی تجسیاس پاصیط

ٍاگااصاض قااسُ ثااِ زاًكااوٌساى ٍ هٌْسؾاابىً -یؿاات.

زض ثرفّبی هرتلاف فاطاّن کٌٌاس (فاسایی ٍ ّوکابضاى،

فٌبٍضی ّب ثِ هبًٌس چیعی ّن ًیؿتٌس کِ زاضای تأریطات

.)1389

اجتوبعی ٍ ظیؿت هحیری اظ پیف تعییي قسُ ثبقاٌس.

زض اضتجاب ثاب تَؾاعِ فٌابٍضیّابی جسیاس هبًٌاس

ثلکِ فٌبٍضیّب قبلت ٍ قاکل هلوَؾای ضا ثاِ ضٍاثاط

اًطغیّبی ًَ ،هؿألِ ایٌجبؾت کِ ّط ًاَ اؾاتفبزُ اظ

اجتوبعی ٍ هبزی های ثركاٌس (اضٍیاي .)1393 ،ثایي

هٌجاع جابیگعیي ثاطای

فٌبٍضی ّب ٍ ظًسگی اجتوبعی اضتجب هكَْزی ٍجاَز

اًطغی فؿیلی ،ثبیؿتی اظ ؾاَی ثرافّابی هرتلاف

زاضز .یعٌاای تغییااطات فٌاابٍضی اظ تغییااط فطٌّگاای ٍ

اجتواابعی پصیطفتااِ قااَز .ثااسیْی اؾاات ظهاابًی ایااي

اجتوبعی جساییًبپصیط هیقَز .پیبهسّبی ظیؿات هحیرای

پصیطـ ایجابز ذَاّاس قاس کاِ قاٌبذت ًؿاجت ثاِ

ی

فٌبٍضی فقط هیتَاًس زض زضٍى ظهیٌِّابی اجتوابعی،

اًطغیّب ًاَ ٍ ؾیبؾاتّابی جسیاس ٍجاَز زاقاتِ ٍ

ظیؿت هحیری ٍ فٌبٍضی زضک قاَز .اگطچاِ هوکاي

اًطغی ّبی ًَ ،ثِ عٌاَاى یا

ضفتبضّبی ابهی ایي ًاَ ؾیبؾاتگصاضیّاب زض ؾارح

1. Ecological modernization theory
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هٌْسؼ هَتَضّبی ؾاَذتی فعلای هجاسلّابی

هیکٌٌس .هَل )2003(2فطایٌس ًَؾبظی ثاَمقاٌبذتی ضا

کبتاابلیعٍضی یااب هااَاز قبثاال ثبظیبفاات ضا ضاُ الاای ظیؿاات

ثِعٌَاى جٌجف هبیال ثاِ هطکاع هٌابفع ،اًسیكاِ ّاب ٍ

هحیری هعطفی کٌسٍ ،ارح اؾت کِ چٌیي ضاُ الّبیی ثاِ

هالاظبت ثاَمقاٌبذتی زض عولکطزّابی اجتوابعی ٍ

هجوَعِ گؿتطزُتطی اظ عَاهل ثؿاتگی زاضز .ایاي عَاهال

پیكطفتّبی ًْبزی جَاهاع هاسضى تعطیاف هایکٌاس.

قابهل ضفتابض اواال ٍ ًقال قرهاای ٍ ثطًبهاِضیااعی

جَاهعی کِ زض ًَؾبظی ثَمقٌبذتی قطاض زاضًس اناَل

قْطی ،زضک اهٌیت اجتوبعی قرهی ٍ ثِ کابضگیطی

هحیط ظیؿتگطایی ضا زض ططاای ٍ ثطًبهِضیعی ایجبز

ذسهبت اول ٍ ًقل عوَهی ،تهاویوبت ؾیبؾای زض

ًْبزّب ثِکبض هیگیطًس تب ضٍاثاط هتقبثال اًؿابى ّاب ثاب

ذهَل هٌابثع ٍ ًگاطـ ّابی فطٌّگای ًؿاجت ثاِ

طجیعاات ضا تٌظااین ٍ قبعااسُ هٌااس کٌٌااس (ظّااطاى ٍ

اتَهجیل اؾت .فٌبٍضی ّاب تبااسٍزی زض ایاي تهاَیط

ّوکبضاى.)40 :2007 ،

اؾت ی

گؿتطزُ تط ًقف ایفب هیکٌٌس ٍلی ًوی تَاًٌس اظ عَاهل

«ایااي تغییااطات زض اقتهاابز ،ؾیبؾاات ٍ فطٌّاا

اقتهاابزی ،ؾیبؾاای ٍ اجتواابعی جااسا ثبقااٌس(اضٍیي،

هَجت هیقَز کِ کكَضی ثتَاًس اناالابت ظیؿات

 .)1393فٌبٍضی ظیؿتیٍ ،ؾبیل ًقلیِ ؾبظگبض ثب هحیط

هحیری کبضآهس ذَز ضا ثِ ؾطاؾط جْبى اقابعِ زّاس.

ظیؿاات ،ؾیؿااتنّاابی اًااطغی جاابیگعیي ،فطایٌااسّبی

ًَؾاابظی ثااَمقااٌبذتی فطایٌااس تغییااط ؾاابذتبضی زض

نااٌعتی ٍ هحهااَ ت تویعتااط جااع فٌاابٍضیّاابی

ًْبزّاابی اقتهاابزی ،ؾیبؾاای ٍ فطٌّگاای اؾاات کااِ

زٍؾتساض هحیط ظیؿت ّؿتٌس کاِ زضک آى زض قبلات

هؿتقیوب ثط پیبهسّبی ظیؿت هحیرای تاأریط زاضز ،اهاب

ًظطیِ ًَؾبظی ثَمقٌبذتی هوکي اؾت.

ایي تغییطات العاهب اًقالثای ،ججاطی ،قْقطایای یاب آضام

ثب گؿاتطـ فعایٌاسُ تَؾاعِ اقتهابزی ،ثطذای اظ

ًیؿتٌس .ایي تغییطات زاضای ؾِ ثعس اقتهبزی ،ؾیبؾای

هحققبى هعتقسًس کاِ ثاب تَجاِ ثاِ هحاسٍزیت ّابی

ٍ فطٌّگی ّؿتٌس» (ّوبى .)41 :ثعس اقتهبزی ًَؾبظی

گؿتطزُ ثِ ٍیػُ اظ ًظط هٌبثع ظیؿات هحیرای ،اهکابى

ثَمقٌبذتی ثط ؾبذتبضثٌسی هجسز تَلیس ثطای افاعایف

ضقااس ٍ تَؾااعِ اقتهاابزی ثااسٍى هالاظاابت ظیؿاات

ثْااطٍُضی اًااطغی ٍ کاابّف ذؿاابضتّاابی ظیؿاات

هحیری ٍجَز ًساضز .اظ جولاِ ایاي هحققابىً ،ظطیاِ

هحیری تأکیس هی کٌس .اظ آًجب کِ ثؿیبضی اظ هكکالت

پطزاظاى ًَؾبظی ثَم قٌبذتی ّؿاتٌس .ططفاساضاى ایاي

ظیؿت هحیری فطا -هطظی ّؿتٌس کكَضّبی ًَؾبظی

ًظطیِ ،ثیفتط ثاط ضٍی ًاَآٍضی فٌای ٍ ثاِکابضگیطی

قسُ ثَم قٌبذتی ّوکابضی ثایي الوللای ضا ثاِ عٌاَاى

ؾبظٍکبضّبی ثبظاضی تأکیس هیکٌٌاس تاب ثتَاًٌاس ًتابیج

ثركی اظ ابکویت ظیؿت هحیری هنرط هیًگطًس (ثاِ

هرلَثی ثِ لحاب هحایط ظیؿاتی ایجابز کٌٌس(ؾابتي،

ًقاال اظ ظّااطاىّ ٍ 3وکاابضاى .)40 :2007 ،زٍلاات-

 .)1392اظ ًظااط ذبؾااتگبُ تاابضیری ،جبهعااِ قااٌبؼ

هلااتّااب ثااِ تٌْاابیی هؿاانٍل ططاااای ٍ اجااطای

آلواابًی جااَظف ّااَثط 1زض طااط ًظطیااِ ًَؾاابظی

ضاّکبضّبی ظیؿت هحیرای زض هطظّابی یا

کكاَض

ثَمقٌبذتی پیكگبم اؾتً .ظطیِ ًَؾبظی ثَمقاٌبذتی

ًیؿتٌس .ایي کكَضّب جْبى ضا ناحٌِ ضقبثات ّاط ٍ

ثِ ایي هْن هی پاطزاظز کاِ چگًَاِ جَاهاع هرتلاف،

هط طلجبًِ ثایي ذَزذاَاُّاب ًوایثیٌٌاس .توبیال ثاِ

ًْبزّاابی اقتهاابزی ،ؾیبؾاای ٍ فطٌّگاای ذااَز ضا زض

هكبضکت ثیيالوللی تبثع زهَکطاؾی ًیطٍهٌس زاذلای ٍ

هَاجِْ ثاب ثحاطاى ّابی ظیؿات هحیرای ؾابهبًسّی

اضَض زٍلتی زغسغِ هٌاس ًؿاجت ثاِ هحایط ظیؿات

1. Joseph Huber

2. Mol
3. zahran
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هؿئلِ جْبًی اؾات ٍ ثابٍض

اؾت .ایي ثعس هب ضا ثِ ؾَی ثعاس فطٌّگای ًَؾابظی

ظیطا گطهبیف جْبًی ی

ثَمقٌبذتی ّسایت هیکٌاس کاِ اؾابؼ ایاي هقبلاِ ضا

فطز ثطای هقبثلاِ ثاب آى ضا تقلیال هایزّاس .اٍ اظْابض

تكکیل هیزّس (ظّطاى ٍ ّوکبضاى.)40 :2007 ،

هیکٌس کِ ثطای افطاز تهَض ایٌکِ آًْب ثط ضفتبضّبیكابى

ثعااس فطٌّگاای ًَؾاابظی ثااَمقااٌبذتی ثااط ضٍی

ًظبضت کنتطی زاضًس یب ایٌکِ ضفتبضّبیكبى تأریط اًسکی

اضظـ ّب ،ضفتبضّب ،زاًف هاطزم ًؿاجت ثاِ طجیعات ٍ

ثط هحیط ظیؿت زاضز ،آؾبى اؾت .زض هَاضز قبیعتاط،

ااؿاابؼ کاابضایی قرهاای تأکیااس زاضز (ّواابى).

ًَعی اعتقبز ثِ ؾطًَقت ٍجَز زاضز یعٌی ایي تهاَض

ایٌگلْبضت (ً )1990یع ثاِ هؿائلِ اضظـّابی جسیاس

کِ ّیچ کبضی ًیؿت کِ فطز ثتَاًس اتای ثاِ ناَضت

تَجااِ کااطزُ ٍ ایااي جْااتگیااطی اضظقاای جسیااس ضا

جوعی ثطای هقبثلِ ثب هكکالت ظیؿت هحیری اًجابم

فطاهاابزیگطایاای ًبهیااسُ اؾاات .اضظـّاابی فطاهاابزی

زّس .ثطاؾبؼ ًظطیِ ؾلؿالِ هطاتات ًیبظّاب (آثطاّابم

هؿبولی هبًٌس کیفیت ظًسگی ،تحهیالت ٍ افبظت اظ

هعلَ) ،ایٌگلْابضت ( )1990هعتقاس اؾات ظهابًی کاِ

هحیط ظیؿت ضا قبهل هیقًَس .یعٌی افاطاز زض زٍضُای اظ

جبهعِ ثِ ضفبُ هبزی هیضؾس اضظـ ّبی فطاهبزی هبًٌس

ظًسگی قطاض هیگیطًس کِ زغسغِ ثیكتطی ثاطای ایاي اهاَض

اضظـّبی ظیؿت هحیری تعوین هییبثس ٍ علن اضظـ

پیسا هیکٌٌس .هطزم ثاب اضظـ ّابی فطاهابزی قرعاب ثاِ

عوَهی زض جبهعِ پیسا هیکٌس (پَضتیٌگبّ ٍ 4وکابضاى،

گطٍُ ّبی ابهی هحیط ظیؿت ثیكتط اّویت هیزٌّاس

 .)71 :2004اضظـّب ًیع تعییي کٌٌسُ ضفتابض اًؿابىّاب

ٍ ثطای افبظت اظ هحیط ظیؿت هٌبثع هبلی اذتهبل

ّؿتٌس .غبلجب گفتِ هایقاَز کاِ ًگاطـ ٍ ضفتبضّابی

هیزٌّاس ٍ ؾاعی هایکٌٌاس ثاِ ضفتبضّابی هؿانٍ ًِ

ظیؿاات هحیراای ثااب اضظـّاابی فااطز اضتجااب زاضًااس.

ظیؿت هحیری پبیجٌس ثبقٌس (ّوبىّ .)41 :وبىطَض کِ

اضظـّااب ،اّااساف یااب هعیبضّاابی هْواای زض ظًااسگی

اقبضُ قس ااؿبؼ کبضایی قرهی یب هیاعاى اراطثرف

قرهی ّؿتٌس کِ ًقف هطجع ٍ ضاٌّوب ضا ثطای فاطز

زاًؿتي ذَز ،جع ثعس فطٌّگی ًَؾبظی ثاَمقاٌبذتی

ایفب هیکٌٌسّ .ویيطاَض ،آًْاب پبیاِ ٍ اؾبؾای ثاطای

اؾت .هیعاى تَاًوٌسی یب ظطفیتی کِ گطٍُّب ،ؾیؿتنّب

قکلگیطی ًگطـ ٍ انَل ضاٌّوبی ضفتابض هحؿاَة

یب هکبىّب زاضًس تب ذاَز ضا ثاب ًَؾابظی ثاَمقاٌبذتی

هی قًَس .ثِ عجبضت زیگط ،افطاز ثطاؿت اضظقای کاِ

ؾبظگبض کٌٌس ،هْن اؾت .زض جبهعاِای کاِ هكاکالت

اهَض ثطایقبى زاضز ،ضفتبض هیکٌٌس .زض ضاثرِ ثب هؿابول

ظیؿت هحیرای اتفابم هایافتاس اًعرابفپاصیط ثاَزى

ظیؿت هحیرای ،زض جابیی کاِ ثایي هٌابفع فاطزی ٍ

هتطازف ثاب ؾابظگبضی ثاطای هیعثابًی ابزراِ ٍ ًحاَُ

جوعی تضبز ثِ ٍجَز هی آیس ،اضظـّب ًقاف هْوای

ٍاکااٌف ًكاابى زازى زض ثطاثااط آى زض قبلاات پااصیطـ

زاضًااس .ضفتاابض ااابهی هحاایط ظیؿاات ثطگطفتااِ اظ

ًَؾبظی ّبی ثاَم قاٌبذتی تلقای هایقاَز (کابتطٍ 1

اضظـّابیی اؾاات کااِ فطاتااط اظ هٌاابفع ذااَز ّؿااتٌس

ّوکبضاى .)2009 ،پی ٍایي )2013(2هعتقس اؾات کاِ

(پَضتیٌگااب ٍ ّوکاابضاى .)2004 ،اضظـّاابی ظیؿاات

ثیي ااؿبؼ کبضایی قرهی ٍ توبیل ثاِ افبظات اظ

هحیری ضا هیتاَاى زض ؾاِ ثراف انالی  -قابهل.1

هحیط ظیؿت ضاثرِ هبجات ٍ ًیطٍهٌاسی ٍجاَز زاضز.

افبظاات اظ تٌااَ ظیؿااتی ،اکَؾیؿااتنّااب ٍ ایاابت

گیفَضز )2011(3کبضایی قرهی ضا ثِ عٌاَاى یکای اظ

ٍاف .2،کبّف تأریطات هٌفی ثط ؾالهت اًؿابى ٍ.3

هْنتطیي هَاًع ثطای هقبثلِ ثب تغییط آة ٍ َّا هیزاًاس

تبجیت الگَّبی پبیساض ثْطُ گیاطی اظ هٌابثع -زاًؿات.

1. Cutter
2. Payne
3. Gifford

4. Poortinga
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ایي اضظـّب اظ زِّ  1990ثِقست هَضز تَجاِ قاطاض

زاًف علوی افطاز زض ضاثرِ ثب هؿبولی ًظیط ارط گبظّبی

گطفتٌس ًَ .اٍل اضظـّب ثیكتط هعطف افبظت اظ هحایط

گلربًِ ای /گطم قسى جْبًی ٍ ًابظکقاسى یاِ اظى

ظیؿت ٍ طجیعت ّؿاتٌس .زض ًاَ زٍم اضظـّاب ،ضفابُ ٍ

هَضز ثطضؾی ٍ تحقیا علوای قاطاض گیاطز .هٌظاَض اظ

ثقبی اًؿبى ّب ثِ قست هَضز تأکیس اؾت .زض ًَ ؾَم

زاًف ،قٌبذت علل ،پیبهسّب ٍ ضاُ الّابی ثابلقَُ ٍ

اضظـّب ثط پبیساضی تأکیس های قاَز کاِ ثایف اظ زٍ

ظم ثطای هقبثلِ ثب هكکالت اؾت .زض ٍاقعّ ،اسف اظ

اضظـ یبز قسُ اّویت زاضز ،آًْب ضا تحت پَقف قطاض

افااعایف زاًااف ،تغییااط زض ضفتاابض افااطاز ثااطای ااال

هیزّس ٍ هْنتطیي ثعس هحیط ظیؿات گطایای اؾات.

هكکالت اؾت .زض اقیقت ،اعتقبز ثط ایي اؾت کِ زض

ضفتبضّبی ظیؿت هحیری هؿئَ ًِ ًیاع زض ّوایي جاب

عهط ابرط ثطای ال هكکالت هسضى اظ جولِ تغییاط

هعٌب پیسا هیکٌٌس (پبلکاِ .)5-2 : 2000 ،1ثاِ عجابضت

آة ٍ َّا ظم اؾت تب افطاز جبهعِ ثب قرهیت ّابی

زیگط ،فطزی کِ زاضای ًَعی اضظـ اؾت کِ تأکیس آى

جسیاسی تطثیاات قااًَس کااِ ثتَاًٌااس هؿاانٍلیت ایااي

ثط جْتگیطی اضظقی ظیؿت کطُ ٍ ّوبٌّگی اًؿابى

هكکالت ضا ثط عْسُ گیطًس (نبلحی ٍ پابظٍکی ًاػاز،

ٍ طجیعت هیثبقس ،زض آى نَضت ،زاضای ًگطـ هبجت

1393الف) .زاقتي آگبّی ٍ قٌبذت علوی ثاِ ًاَعی

ًؿجت ثاِ افبظات اظ هحایط ظیؿات اؾات (کَهابض

اًرجبم اؾتطاتػیّب ٍ هسیطیت هٌابثع کوا

هایکٌاس.

گَـ  ٍ2قوین اؿي .)2013 ،3ثِ ًظاط اؾاربضگطىٍ4

اؾتطاتػیّب ثبیس تطکیجی اظ هقیبؼّب ٍ اثتکبضاتی ثبقٌس

ٍى ٍیلتً )2000( 5ظطیِ ًَؾبظی ثَمقٌبذتی عواستب

کِ هعرَف ثِ ثْیٌِؾبظی ههطف هٌبثع ٍ زضذَاؾات

ثب تَجِ ثِ اناال فضابی تَلیاس تَؾاعِ پیاسا کاطزُ

ثااطای کاابضثطی آًْااب ّؿااتٌس .زض یاا

جوااعثٌااسی

اؾت .ثطای اًجبم ًَؾبظی ثَم قاٌبذتی هَفا ؾاج

فطریِّبی ظیط ضا هایتاَاى ثطاؾابؼ اثعابز فطٌّگای

ظًسگی ٍ ههطف ثِ هَاظات ایجبز تغییطات هبجات زض

ًَؾبظی ثَمقٌبذتی اؾترطا کطز:

ثرف تَلیس اضتجب ثب قْطًٍساى ثِعٌَاى ههاطف کٌٌاسگبى
هْن اؾت .ایي ثساى هعٌی اؾت کِ زض فضبی ههاطف
ًَؾبظی قسُ ثَم قاٌبذتی ،ااساقل ثاِ یا

کٌكاگط

هٌرقی کِ قبزض ثِ یبفتي ٍ پطزاظـ اطالعابت ٍ هبیال
ثِ اقسام ثطاؾبؼ آى اطالعبت ثبقسً ،یبظ اؾت (اؾتی6

(اؾتیّ ٍ 6وکابضاى .)2005 ،ظّاطاى ٍ ّوکابضاى ()2007
هعتقسًس ظهبًی ًَؾبظی ثَمقٌبذتی زض جبهعِ ضااتتاط
اقبعِ پیسا هیکٌس کِ هطزم ثب هفابّین ٍ تعابضیف ظیؿات

 .1اضظـّاابی ظیؿاات هحیراای ثااط اوبیاات اظ
ًَؾبظی ثَمقٌبذتی تأریط زاضز.
 .2زاًف ظیؿت هحیری ثاط اوبیات اظ ًَؾابظی
ثَمقٌبذتی تأریط زاضز.
 .3ضفتبضّبی هؿنٍ ًِ ظیؿت هحیری ثط اوبیات
اظ ًَؾبظی ثَمقٌبذتی تأریط زاضز.
 .4کبضایی قرهی ثط اوبیت اظ ؾیبؾت ًَؾبظی
ثَمقٌبذتی تأریط زاضز.

هحیری آقٌبیی زاقتِ ثبقٌس .ثب تَجِ ثِ ًقف اؾبؾای ٍ
هْن زاًف زض هقبثلِ ثب هكکالت ظیؿت هحیری ٍ ًیع

روش ضناسی

اوبیت اظ ؾیبؾات ّابی هقبثلاِ ظم اؾات ّواَاضُ

پػٍّف ابرط ثِ ضٍـ اؾٌبزی -تَنایفی ٍ تجییٌای

1. Paehlke
2. Kumar Gosh
3. ShamimHasan
4. Spaargaren
5. Van Vliet
6. Esty

اًجبم قسُ اؾت .جبهعِ آهبضی آى ضا کلیِ زاًكاجَیبى
هكغَل ثِ تحهیل زض زاًكگبُ هبظًسضاى تكکیل زازًس
کِ ثب اؾاتفبزُ اظ ضٍـ ًوًَاِگیاطی تهابزفی تعاساز
ً 200فط اظ زاًكجَیبى ثِ عٌَاى ًوًَِ آهبضی اًترابة
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قسًس .زازُّبی ظم ثب اؾتفبزُ اظ اثعاض پطؾكٌبهِ ٍ زض

ة) زاًف ظیؿت هحیرای :زاًاف ،قاٌبذت ٍ ؾاَاز

هبُ ّابی آثابى ٍ آشض  1392جواع آٍضی قاس .ؾارؽ

ظم زضثبضُ هفبّین کلیسی هحیط ظیؿت ٍ آقاٌبیی ثاب

زازُ ّب زض ثطًبهِ ًطم افعاضی  SPSSپطزاظـ قس ٍ ثاب

هْبضتّبی ظم ثطای هقبثلِ ثب هكکالت ظیؿات هحیرای

اؾتفبزُ اظ آهبضُ ّبی تَنیفی ٍ اؾتٌجبطی هَضز تجعیِ

اؾت (نبلحی ٍ پبظٍکی ًػاز1393 ،ة) .زض ایي تحقیا

ٍ تحلیل قطاض گطفت .آًگبُ ایي ؾنا ت ثط اؾبؼ ًظط

ثِ هٌظَض ؾٌجف زاًف ظیؿت هحیری  5گَیِ هطتجط

تعسازی اظ نباتًظطاى اَظُ هحایط ظیؿات هاَضز

ثب هفبّین تغییط آة ٍ َّا ططاای قس کِ عجابضتاًاس

ثبظثیٌی قطاض گطفت ٍ ثاسیي تطیتات ،اعتجابض آى تبییاس

اظ :یِ اظى کطُ ظهیي ضا اظ اقاعِ فاطاثٌفف ذَضقایس

قس .ثطای ثِ زؾت آٍضزى هیعاى پبیبیی ،ثب اًجابم یا

هحبفظت هیکٌس ،گبظ زیاکؿیس کطثي زض جَ ثیكتطیي

هربلعِ ضاٌّوب ٍ ثب تکویل  20پطؾكٌبهِ اظ افطاز ذبض

ؾْن ضا زض ارط گلربًِای زاضز ،تكاسیس اراط گلربًاِای

اظ جبهعااِ آهاابضی ،اظ رااطیت آلفاابی کطًٍجاابخ ثااطای

هَجت گطهبیف جْبًی هی قَز ،آة ٍ ّاَا زض ّواِ

اضظیبثی پبیبیی هٌبؾت قابذمّابی تحقیا اؾاتفبزُ

جب یکؿبى تغییط های کٌاس ،افاعایف ٍقاَ ؾایالة ٍ

قس.

ذكکؿبلی اظ پیبهسّبی گطم قسى ظهیي اؾت .هیاعاى
پبیبیی آى ًیع  0/72ثَز.

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

) اضظـّبی ظیؿت هحیری :اضظـّبی ظیؿت هحیرای

الف) اوبیت اظ ًَؾبظی ثَمقٌبذتی :عجبضتاؾات اظ

کیفیت یب ٍیػگیّبی فیعیکی اظ هحیط ظیؿت اؾات کاِ

ًَآٍضی فٌی ٍ ثِ کبضگیطی ؾابظٍکبضّبی ثابظاضی کاِ

ثِ ؾالهت هحیط ظیؿتی ٍ یاب ؾابظگبضی عواَهی ثاب

ًتبیج هرلَثی ثِ لحب ظیؿت هحیرای زض پای زاقاتِ

هٌبثع هحیط ظیؿت ٍ هحبفظت اظ آًْب هٌجط هایقاَز
1

ثبقس ،هبًٌس اؾتفبزُ اظ هجسل ّبی کبتبلیعٍضی ٍ کٌتاطل

(زیتع ٍ ّوکبضاى .)5 :2005 ،ایي هتغیط ثاب  5گَیاِ-

آ یٌسُّبی ٍؾبیل هَتَضی کِ زض ظهبى کَتبُ تحَیال

قبهل توبم چیعّب ذَاُ اًؿبى ،جبًَض یاب گیابُ ثبقاٌس

زازُ هیقَز ٍ ًكبى هیزّس کِ فٌبٍضیّابی پیكاطفتِ

ا ایبت زاضًس ،هاب زض ضاثراِ ثاب توابم اعوابلی کاِ

هی تَاًٌس زض اًتكبض گبظّابی گلربًاِ ای تفابٍتّابی

طجیعت ضا تحت تأریط قطاض هیزٌّس زض هقبثل ذساًٍاس

چكوگیطی ایجبز کٌٌس (ؾبتي .)1392 ،ثاطای تعطیاف

هؿنٍل ّؿتین ،طجیعت اتی زض جٌجاِّابی ثایجابى

عولیبتی ،اظ  7گَیاِ -قابهل تَؾاعِ پب یكاگبُّابی

ذَز ًیع ثبیس هحبفظت قَز ،هاب زض هقبثال ًؿالّابی

پبک ،اؾتفبزُ اظ ؾَذت پبک زض اول ٍ ًقل عوَهی،

آیٌسُ زض ظهیٌِ هحیط ظیؿت هؿانٍل ّؿاتینس ؾایبضُ

اجطای انَل ثْیٌِؾابظی ههاطف اًاطغی زض ثراف

ظهیي ثِ ذَزی ذَز اضظقوٌس اؾت ٍ ثبیس هحبفظات

ؾبذتوبى ،ؾبذت ذَزضٍّبی کنههاطف ،اؾاتفبزُ اظ

قَز -ؾٌجیسُ قس .ایي هتغیط ثب پبیابیی  0/83تعطیاف

اًطغی ّبی ًَ ،هعبفیت هبلیبتی ناباجبى ناٌبیعی کاِ

عولیبتی قس.

زؾت ثِ ًَؾبظی نٌبیع ذَز هیظًٌس ،ثطذَضز قابطع

ز) ضفتبض هؿنٍ ًِ ظیؿات هحیرای :عجابضتاؾات اظ:

ثب هترلفبى ظیؿت هحیری زض ثرف نٌعت .زض قبلت

اعوبل ٍارح ٍ قبثل هكبّسُای کِ تَؾاط فاطز ثاطای

طیااف لیکااطت اظ آًْااب جْاات ؾااٌجف ًَؾاابظی

افبظت اظ هحیط ظیؿت اًجبم هایقاَز (نابلحی ٍ

ثَمقٌبذتی زض ثرف اًاطغی اؾاتفبزُ قاس کاِ هیاعاى

پبظٍکی ًػاز .) 1393 ،ایي هتغیط ثب اؾتفبزُ اظ  5گَیِ

پبیبیی آى 0/89 ،ثب اؾتفبزُ اظ رطیت آلفب کطًٍجبخ ثَز.

ٍ ثب هیعاى پبیبیی  0/80تعطیف عولیبتی قس .گَیاِّاب
1. Dietz
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عجبضتاًس اظ :اؾتفبزُ اظ اول ٍ ًقل عوَهی ،ثبظیبفت

نباجبى نٌبیعی کِ زؾت ثاِ ًَؾابظی ناٌبیع ذاَز

ظثبلااِ زض ذبًااِ هبًٌااس ًگااِزاضی کبغااص یااب ظااطٍف

هیظًٌس کنتطیي هیبًگیي ( )2/63ضا زاقت.

پالؾتیکی ،افعایف ههطف تطُ ثبض اضگبًی  ،ذطیساضی

) زاًف ظیؿت هحیرای :یبفتاِ ّابی تَنایفی ایاي

کب ّاابی ثطذااَضزاض اظ ؾااالهت ظیؿاات هحیراای،

هتغیط ًكبى هیزّس کِ گَیِ« یِ اظى ،کطُ ظهیي ضا اظ

ذطیساضی ٍؾبیل ثطقی ذبًگی کنههطف.

اقعِ فطاثٌفف ذَضقیس هحبفظت های کٌاس» ثیكاتطیي

ُ)کبضایی قرهی :عجابضتاؾات اظ تَاًابیی پبؾارگَ

هقساض هیبًگیي ( ٍ )3/16گَیِ«آة ٍ َّا زض ّوِ جاب

ثطای تأریط گصاقاتي ثاط پیبهاسّبی هكاکالت ظیؿات

یکؿبى تغییط هیکٌس» کنتطیي هقاساض هیابًگیي ()2/36

هحیریٍ ،ازاقتي زیگطاى ثاِ زاقاتي ضفتابضی کاِ ثاب

ضا زاقت .ثِطَض کلی ،ثطاؾبؼ هیبًگیي زاًف ظیؿات

کبّف هٌبثع اًؿبًی هكاکالت ظیؿات هحیرای تاَام

هحیری( )2/86هیتَاى ًتیجِ گطفات کاِ زاًكاجَیبى

ثبقس .ثطای ؾاٌجف ایاي هتغیاط اظ  5گَیاِ زض قبلات

قٌبذت پبییٌی اظ تغییط آة ٍ َّا زاضًس.

طیف لیکطت ثاب راطیت پبیابیی  0/75اؾاتفبزُ قاس.

ز) ؾرح اضظـّبی ظیؿت هحیری :تحلیل اضظـّبی

گَیِّب عجبضتاًس اظ :هي آهبزگی زاضم تب ضفتبضّابین ضا

ظیؿت هحیری ًكبى هیزّس کِ گَیِ «طجیعات اتای

ثِ گًَِ ای تغییط زّن کِ ثبعث هحاسٍز کاطزى تغییاط

زض جٌجِّبی ثیجبى ذَز ًیاع ثبیاس هحبفظات قاَز»

آة ٍ َّا قَز ،کبضّبیی کِ هي ثطای کابّف اراطات

ثب تطیي هیبًگیي ( ٍ )4/24گَیِ «هب زض ضاثرِ ثب توابم

گطهبیف جْبًی اًجبم های زّان ثبعاث هایقاَز تاب

اعوبلی کِ طجیعت ضا تحت تاأریط قاطاض هایزٌّاس ،زض

زیگطاى اظ هي الگَ ثاطزاضی کٌٌاس ،فعبلیاتّابی هاي

هقبثل ذساًٍاس هؿانٍل ّؿاتین» ،پابییيتاطیي هقاساض

چٌساى تأریطی ثط ضٍی تغییط آة ٍ َّا ًساضز ،تغییطات

هیاابًگیي ( )4/10ضا زاضز .طجاا هیاابًگیي اضظـّاابی

اقلیوی فقط ضٍی زیگط کكَضّب تأریط زاضز لاصا ًیابظی

هحیط ظیؿتی ( ،)4/17هی تَاى گفت کاِ زاًكاجَیبى

ًیؿت کِ ًگطاى ثبقن ،ثاِ ًظاط هاي زٍلات هؿانٍل

ًؿجت ثِ هحیط ظیؿت اضظـ ثب یی قبول ّؿتٌس.

انلی کبّف تغییطات آة ٍ َّایی اؾت.

ُ) ضفتبضّاابی هؿاانٍ ًِ ظیؿاات هحیراای :هقبیؿااِ
هیبًگیيّب ابکی اظ آى اؾات کاِ «ذطیاساضی ٍؾابیل

یافته ها
الف)ویصگیهای جمعیت ضناختی پاسخ گویخان :اظ
هجوَ  200پبؾرگًَ 81 ،فاط ( 55/5زضناس) هاطز،
ً 128فط (94/1زضنس) زض هقرع کبضقٌبؾایً 19 ،فاط
(38زضنس) زاًكکسُ علَم اًؿابًی ٍ اجتوابعی113 ،
ًفط ( 81/3زضنس) زض قْط ؾبکي ثَزًس.
ب)حمایخخت دانطخخنویان از سیاسخخت نوسخخازی
توم ضناختی تخص انرشی :اوبیت زاًكجَیبى ًؿاجت
ثِ اقساهبت زٍلت ثطای ًَؾبظی ثَم قٌبذتی زض ثرف
اًطغی زضاس هتَؾط گاعاضـ قاسُ ثاَز (هیابًگیي ;
 .)3/63اؾتفبزُ اظ ؾَذت پبک زض ثرف اول ٍ ًقال
عوَهی ثب تطیي هیابًگیي ( ٍ )3/46هعبفیات هبلیابتی

ثطقی ذبًگی کنههطف» ثاب هیابًگیي ( ٍ )4/10گَیاِ
«افعایف ههطف تطُثبض اضگبًی » ثاب هیابًگیي ()3/26
ثِتطتیت زاضای ثیكتطیي ٍ کان تاطیي هقاساض هیابًگیي
ثَزًس .هیبًگیي ضفتبضّبی ظیؿات هحیرای هؿانٍ ًِ
زاًكجَیبى 3/63 ،ثَز کِ کوی ثیكتط اظ ؾرح هتَؾط
اؾت.
ٍ) ؾرح کبضایی قرهای :هیابًگیي کابضایی قرهای
ثطای هقبثلِ ثب هكکالت ظیؿت هحیرای 3/63 ،اؾات
کِ ًكابى هایزّاس کابضایی قرهای زاًكاجَیبى یاب
تَاًبییقبى ثطای هقبثلِ ثب آًْب زض ؾرح هتَؾاط قاطاض
زاضز .ثب هقبیؿِ هیبًگیي گَیِ ّبی هرتلف ،گَیِ «هاي
آهبزگی زاضم تب ضفتبضّبین ضا ثِ گًَِای تغییط زّن کاِ
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ثبعث هحسٍز کطزى تغییط آة ٍ َّا قَز» ،ثب هیبًگیي

ظ) تأریط عَاهال فطٌّگای ثاط اوبیات زاًكاجَیبى اظ

( ٍ )4/23گَیِ»تغییطات اقلیوی فقط ثط زیگط کكَضّب

ؾیبؾت ًَؾبظی ثَمقٌبذتی زض ثرف اًطغی :زض ایاي

تأریطزاضز لصا ًیبظی ًیؿت کِ ًگطاى ثبقن» ،ثب هیابًگیي

قؿااوت ثااب اؾااتفبزُ اظ هااسل ضگطؾاایَى ثااِ اضظیاابثی

( )2/97زاضای کنتطیي هقساض هیبًگیي اؾت.

تأریطهتغیطّبی هؿتقل ثط ًگطـ زاًكجَیبى ًؿجت ثاِ
ًَؾبظی ثَمقٌبذتی ثرف اًطغی پطزاذتِ هیقَز.
جذولً .5تبیج تحلیل ضگطؾیَى
ضریة تتا

مقذار تی

سطح معنیداری

متغیرها
رفتار مسووالنه زیست محیطی

0/35

4/36

0/00

دانص زیست محیطی

0/16

1/92

0/05

ارزشهای زیست محیطی

0/03

0/45

0/64

کارایی ضخصی

-0/08

-1

0/31

ثب تَجِ ثِ ًتبیج اجطای آظهَى ضگطؾیَى ،رطیت

زٍلااتّاابی عضااَ ٍ هتعْااس ثااِ کٌَاًؿاایَى جْاابًی

تعییي( )Rابکی اظ تجییي  42زضنس تغییطات ؾرح

تغییطات آة ٍ َّا ،زٍلت جوَْضی اؾالهی ایطاى ًیع

اوبیت زاًكجَیبى ًؿجت ثِ ؾیبؾت ًَؾبظی

ثب اجطای ؾیبؾتّابی هقبثلاِای ،زضناسز اؾاتفبزُ اظ

ثَمقٌبذتی زض ثرف اًطغی تَؾط هتغیطّبی هؿتقل ثَز.

اًطغیّبی ًَ اؾت .اگط چِ هربطجابى زٍلات زض ایاي

یبفتِّبی جسٍل ،1ضفتبضّبی هؿنٍ ًِ ظیؿت

عطنِ ثؿیبض ٍؾیعاًس اهب زض ثیي گاطٍُ ّابی هرتلاف

هحیری 35 ،زضنس ٍ ثعس اظ آى ،زاًف ظیؿت هحیری

اجتوبعی ،زاًكجَیبى ثاِعٌاَاى اقكابض تحهایلکاطزُ

 16زضنس تغییطات هتغیط ٍاثؿتِ ضا تجییي کطزًس .زٍ

هربطت ٍیػُای هحؿَة هیقاًَس .تحقیا کٌاًَی،

هتغیط زیگط -قبهل اضظـّبی ظیؿت هحیری ٍ

زضنسز ثَزُاؾت تب ًَؾبظی ثاَم قاٌبذتی ضا اظ ثعاس

کبضایی قرهی -ثب تَجِ ثِ ؾرح هعٌیزاضیقبى،

فطٌّگی هَضز تَجِ قطاض زّس ٍ ثِ ثطضؾی ایي هؿائلِ

تأریطی ثط اوبیت زاًكجَیبى ًساقتٌس.

ثرطزاظز کِ تب چِ اًساظُ ایي ضٍیکطز زض تجییي ًگطـ ٍ

طج

ضفتبض زاًكجَیبى هَرط ثَزُاؾتً .تیجاِ ایاي تحقیا ،

تحث و نتینهگیری

ًكاابى زازُاؾاات کااِ ؾاارح اوبیاات زاًكااجَیبى اظ

تَؾااعِ اقتهاابزی ٍ پیبهااسّبی ًبقاای اظ آى ،هَجاات

اقساهبت زٍلت ثطای ًَؾبظی ثاَمقاٌبذتی زض ثراف

قکلگیطی ضٍیکطزّبی علوی جسیس جْت هقبثلاِ ثاب

اًاااطغی زض ؾااارح هتَؾاااط قاااطاض زاضزّ .وچٌااایي،

ارطات هٌفی آى گطزیس .اظ جولاِ ضٍیکطزّابی ضقیات،

زاًكجَیبى ،قٌبذت پبییٌی ًؿجت ثِ تغییط آة ٍ ّاَا

ضٍیکطز ًَؾبظی ثَمقٌبذتی اؾت کِ عواستب زغسغاِ

زاقااتٌس ،زض ااابلی کااِ هیاابًگیي اضظـّاابی ظیؿاات

افظ هالاظبت ظیؿت هحیری ضا زاضز .ایي ضٍیکاطز

هحیری قابى ثایف اظ ؾارح هتَؾاط ثاَز .هیابًگیي

ذَز ضا زض قبلت ؾیبؾت ّابی هقبثلاِای زٍلات ٍ زض

ضفتبضّبی ظیؿت هحیری هؿنٍ ًِ زاًكجَیبى3/63 ،

عطنِ ّبی انلی هٌبثع طجیعی اظ جولِ ؾیبؾات ّابی

ثَز کِ کوی ثیكتط اظ ؾرح هتَؾط اؾت .زض ًْبیات،

جبیگعیي اًطغی فؿیلی ذَز ًكبى زازُ اؾت .زض ثایي

کبضایی قرهی زاًكجَیبى یب تَاًبیی آًْب ثطای هقبثلِ
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ثب تغییاط آة ٍ ّاَا زض ؾارح هتَؾاط قاطاض زاقات.

ّعاض قغل جسیس ایجبز قَز تب ثحطاى ثیکبضی جَاًابى

هعبزلِ ضگطؾیَى ًیع ًكبى زاز کِ  42زضنس تغییاطات

 17تب  30ؾبلِ ال قاَز (فیطٍظجبویابى ٍ ّوکابضاى،
 .)1390اضظـ ّبی فطاهابزی کاِ تَؾاط هحققابى زض

ؾاارح اوبیاات زاًكااجَیبى اظ ؾیبؾاات ًَؾاابظی
ثَمقٌبذتی زض ثرف اًطغی ثٍِؾیلِ هتغیطّبیی چاَى
ضفتبضّبی ظیؿت هحیری هؿانٍ ًِ ٍ زاًاف ظیؿات
هحیری تجییي قسُ اؾت .ثٌبثطایي ،زض ثیي فطریِّابی
چْبض گبًِ تحقی  ،فطریِّبی قوبضُ  3 ٍ 2هجٌای ثاط

جَاهع غیط غطثای هبًٌاس تطکیاِ اؾاتفبزُ قاسُ اؾات
هی تَاًس ثطاؾبؼ ٍرعیت کلی جبهعاِ ،تجیایي کٌٌاسُ
ثبقس .ایٌگلْبضت هعتقس اؾت کِ ٌّگبهی کاِ جَاهاع
غطثی اظ هطالِ نٌعتی ثِ هطالِ هبثعس نٌعتی تَؾعِ
گصض هی کٌٌس اٍلَیت ّابی اضظقای هاطزم ًیاع تغییاط

تأریط ضفتبضّابی هؿانٍ ًِ ظیؿات هحیرای ٍ زاًاف

هی کٌسس ثِطَضی کِ گصاض اظ جبهعِ نٌعتی ثِ جبهعاِ

تغییط آة ٍ َّا ثاط اوبیات زاًكاجَیبى اظ ؾیبؾات

فطانٌعتی ؾجت تأکیس ّطچِ ثیف تط ثط ذَز -اظْبضی

ًَؾبظی ثَمقاٌبذتی ثراف اًاطغی تبییاس قاس ٍ زٍ

ٍ افعایف ؾرح ضفبُ هبزی هَجت تغییاط اضظـّاب اظ
تأکیس کلی ثط اهٌیت هبزی ٍ ضفبّی ثِ تأکیاس ثاط ضفابُ

(فطریِ قوبضُ  ٍ )1کبضایی قرهی (فطرایِ قاوبضُ

شٌّی ٍ کیفیت ظًسگی هیگطزز (ایٌگلْابضت ٍ ثیکاط،

فطریِ زیگط یعٌی تاأریط اضظـّابی ظیؿات هحیرای
 )4ثِ لحب تجطثی تأییس ًكسًس.
عسم تبییس تجطثی ایي فطریِّاب ٍ پصیطفتاِ قاسى
فطریِّبی قاوبضُ ً 3 ٍ 2یبظهٌاس تجیایي اؾات .چاطا
اضظـ ّبی ظیؿات هحیرای ٍ کابضایی قرهای (ثاِ
عٌَاى عٌبنط تكکیل زٌّاسُ ثعاس فطٌّگای ًَؾابظی
ثَم قٌبذتی) ثط اوبیت زاًكجَیبى ًؿجت ثِ ًَؾبظی
ثَمقٌبذتی ثرف اًطغی تاأریطی ًساقاتٌس .ایاي عاسم
تأریط ضا هی تَاى ثطاؾبؼ ًظطیاِ اضظـ ّابی فطاهابزی
تجییي ًواَزّ .وابًرَض کاِ هالاظاِ قاس اضظـّابی
ظیؿت هحیری زاًكجَیبى ٍ اعتقبز ثِ اراط ثركای زض
هیبى زاًكجَیبى ،زض ؾرح پبییي گعاـ قسُ اؾت .ثاِ
عجبضت زیگط ،اّویت ًبچیع اضظـّبی ظیؿت هحیری
ثِ طَض کلی ٍ عسم ااؿبؼ ارطثرف ثَزى اقاساهبت
قرهی زاًكجَیبى ثِ ایاي ٍاقعیات ثطهایگاطزز کاِ
زاقتي قغل ٍ هٌجع زضآهس زض ابل ابراط هْانتاطیي
زغسغِ زاًكجَیبى اؾت .ثطضؾی پبظٍکی ًػاز ()1391
قبّس ایي ازعبؾت .زازُ ّبی آهبضی ًكبى هی زّس کاِ
ًطخ ثیکبضی جَاًبى  26/5زضنس ،یعٌی تقطیجب زٍ ثطاثط
ثیكتط اظ هیبًگیي ثیکبضی زض کكَض اؾت (هطکاع آهابض
ایطاى .)1391 ،ایي قبذم ًكبى هی زّس کِ ثبظاض کبض
ثِ ٍاؾرِ ضقاس  4زضناسی جوعیات زض زّاِ 1360
ٌَّظ زض هطالِ گصاض اظ اٍلیي هطالِ ثیکبضی اؾات ٍ
ظم اؾت کِ ّط ؾبل ثیف اظ ی

هیلیَى ٍ زٍیؿات

 .)2000ثب تَجِ ثِ ازعبی ایٌگلْبضت ،ثِ ًظط هی ضؾس
زاًكجَیبى هَضز ثطضؾی ٌّاَظ زغسغاِ ظیابزی ثاطای
هحیط ظیؿت ًساضًس ،چطا کِ زغسغِ ّبی آیٌسُ قغلی
ذَز ضا زض ؾط زاضًس .ثِ ًظط هی ضؾاس پاؽ اظ تابهیي
ًیبظّبی هبزیًَ ،ثت ثِ اضظـ ّابی فطاهابزی اظ ًاَ
تَجِ ثِ هحیط ظیؿت فطاذَاّس ضؾایس ٍ تٌْاب زض آى
ناَضت اؾاات کااِ قابّس اوبیاات اظ ؾیبؾااتّاابی
ًَؾبظی ثَمقٌبذتی ذَاّین ثَز.
پصیطـ زٍ فطریِ قوبضُ ( 3 ٍ 2تاأریط ضفتبضّابی
هؿنٍ ًِ ظیؿت هحیری ٍ زاًاف تغییاط آة ٍ ّاَا)
ااتوب ثِ ایي هؿئلِ ثطهی گطزز کِ ّطچِ قاسض فاطز،
ًَگطاتط ثبقس ضااتتط ًَآٍضیّب ضا هیپصیطز .چٌبًچِ
ضفتبضّبی هؿنٍ ًِ ظیؿات هحیرای (هبًٌاس ههاطف
غصاّبی اضگبًی  ،ذطیس کب ّبیی ثب ثطچؿت اًاطغی،
ذطیااساضی کب ّاابی ثطذااَضزاض اظ ؾااالهت ظیؿاات
هحیری ،تفکی ظثبلِ ّب) ضا ًَعی ًَؾابظی زض ضفتابض
ههطفی زض ًظط ثگیطین ،ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى ّوجؿتگی
پیطؾَى ،فطریِ هصکَض تبییس هیقَز -ثاساى هعٌاب کاِ
ثیي ههطف پبیساض زاًكجَیبى ٍ گطایف ثاِ ًَؾابظی
ثَمقٌبذتی ثراف اًاطغی ضاثراِ هبجات ٍ هعٌای زاض
ٍجَز زاضز ( .)r= 0/35 , p<0.01ثِ ًظط هی ضؾس کِ
هی تَاى ایي هؿئلِ ضا ثِ کو

ًظطیِ اقابعِ ًاَآٍضی
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ایَضت ضاجطظ 1تجیایي ًواَزٍ .یٌاطت )2002(2هعتقاس

زاضز -4 .آظهَى پصیطی ثب هیعاى تجطثاِ یا

اؾت کِ کؿبًی کاِ ًاَآٍضی ضا های پصیطًاس ٍ آى ضا
اقبعِ هی زٌّس زاضای پٌج ٍیػگی ّؿاتٌسَّ -1 :یات

اضتجااب زاضز .ثؿاایبضی اظ تکٌیاا ّاابی عولیاابتی ضا
هی تَاى ثاطای طیاف ٍؾایعی اظ کابضثطاى ،هکابى ّاب،

جبهعِای ًَآٍضی ،ثِ ایي هعٌب کِ آیاب ًاَآٍض ،کٌكاگط

ظهیٌِ ّب ثِ کبض ثطز ٍ ًتبیج ابنال اظ آى ضا هایتاَاى

فطزی اؾت یب جوعیس  -2آقٌبیی ثب ًَآٍضی یب زاقتي

ثطای فطایٌس تهوینگیطی تَؾعِ ًاَآٍضی ّاب ثاِ کابض

زاًف آى کِ زؾتطؾی ثِ هٌبثع اطالعبتی یب قجکِّابی
اجتوبعی ًَآٍض ثِ ایي ثحث هطثَ اؾتس  -3پبیگابُ

گطفت -5 .عیٌیتیبفتگی یب کبضثطز علٌای ًاَآٍضی زض
جبهعِ (ثِ ًقل اظ یبً فیٌ .)159 :2012 ،3

ٍ هَقعیت اجتوابعی ًاَآٍض زض گاطٍُ اجتوابعیس -4

ثسیي تطتیت ،اظ آًجب کِ زض ایاي ثطضؾای ،جبهعاِ

هتغیطّبی ظهیٌِای هبًٌس تحهیالت ،ضفابُ اقتهابزی ٍ

آهبضی ضا زاًكجَیبى تكکیل هیزازًس هی تاَاى ًتیجاِ

جْبى قْطگطاییس  -5زاقتي پیًَس ٍ جبیگابُ ًیطٍهٌاس

گطفت کِ زاًكجَیبى ًَآٍضاًی ّؿتٌس کاِ هایتَاًٌاس

قرم ًَآٍض زض قجکِ ّبی اجتوابعی کاِ ثاِ ّوابى
اًساظُ هی تَاًس ثِ اقبعِ آى کو کٌس .زض ایاي هیابى،

ًَآٍضیّبی ظیؿت هحیری ضا زض جبهعِ تطٍیج زٌّس.
زض ٍاقع ،کبّف آؾیت ّابی ظیؿات هحیرای (هبًٌاس

هحیط ٍ ٍیػگی ّابی آى هبًٌاس هَقعیات جغطافیابیی،

ثْجَز ٍرعیت َّای آلَزُ) ٍ اجتٌبة اظ آؾیت ثیكتط

جبهعِای ،قطایط ؾیبؾی ٍ جْبًی قاسى ًیاع

ثااِ هحاایط ظیؿاات طجیعاای ،پااصیطـ اًااطغیّاابی

زض هیعاى اقبعِ ی ًاَآٍضی تاأریط زاضزً .اَآٍضیّاب
هعوَ زض ثؿتطّبی ثاَمقاٌبذتی ٍ فطٌّگای ذابل

تجسیسپصیط ٍ تغییط ؾج ظًسگی ٍ ضفتبض ههاطفی زض
ثرااي جبهعااِ ثااِ عٌااَاى ًااَآٍضی اجتواابعی تعطیااف

تَؾعِ هییبثٌس ٍ اًتقبل هَفقیتآهیعقبى ثِ ؾابظگبضی

هیقَز کِ ابکی اظ ًاَیي ثاَزى پسیاسُ زاضز کاِ ثاِ

ثب هحیطّبی جسیس کِ ثب اقبعِ زض آى ٍاضز هیقاًَس،

هٌظَض تجییي آى زض قبلت انرالابت ظیؿت هحیرای

ثؿتگی زاضز (ٍیٌطت ثِ ًقال اظ ضاجاطظ-303 :2002 ،

هرهَنب زض ثحث ؾیبؾت ظیؿت هحیری ظم اؾت

 .)310ثِ ًظط ضاجطظ 49 ،تاب  87زضناس تغییاط هیاعاى

تب آى ضا ًِ تٌْب زض ثعس فٌبٍضی ثلکاِ تغییاطات ؾاج

ؾبظگبضی ٍ پصیطـ ًَآٍضی ثاب  5عبهال قبثال تجیایي

ظًسگی ًیع ثطضؾی کطز .زض ؾرح جبهعِ ًیع هایتاَاى

اؾت .ایي  5عبهل عجبضتٌس اظ  -1 :هعیات ًؿاجی ظم

ضٍـّبی گؿتطـ ًَؾبظی ثَمقٌبذتی ضا ثطقوطز:

فطٌّ

ًاَآٍضی

اؾت تب کبضایی فٌبٍضیّبی جسیاس کاِ ایجابز کٌٌاسُ

ّوبىطَض کِ هالاظِ قس ،اوبیات اظ ؾیبؾاتّابی

قجکِ ّبی اضتجبطی ّؿتٌس ،ثْجَز یبثس .ثؿیبضی اظ ًقب
قَت ٍ رعف یا ًاَآٍضی زض پاصیطـ آى تَؾاط

هطثَ ثِ ًَؾبظی ثاَمقاٌبذتی عواستب تحات تابریط زٍ
عبهل اؾبؾی یعٌی ضفتبضّبی هؿنٍ ًِ ظیؿت هحیری

افطاز تأریط زاضز .ضاجطظ هعتقس اؾت افطاز ثِ ایاي زلیال

ٍ زاًف ظیؿت هحیری قطاض زاقتٌس .ثط ایي اؾبؼ ،ثاب

زض ثطاثط ًَآٍضی هقبٍهت هایکٌٌاس کاِ ًگاطاى ثاطٍظ

تَجِ ثِ یبفتِّبی تحقی کًٌَی هیتَاى پیكٌْبز کاطز

هكاااکل ّؿاااتٌس -2 .ؾااابظگبضی ّوااابى هیاااعاى

کِ ثطای ایٌکاِ زاًكاجَیبى هطاکاع آهاَظـ عابلی اظ

ؾبظـپصیطی ًَآٍضی ثب اضظـ ّب ،تجطثیبت گصقتِ ٍ
ًیبظّبی پصیطًسگبى ثبلقَُ اؾت .ثطاؾبؼ ایاي عبهال،

ؾیبؾتّبی ًَؾبظی ثَمقٌبذتی زٍلت اوبیت کٌٌاس
ظم اؾت تب اٍ ضفتبضّبی هؿنٍ ًِ ظیؿت هحیرای

ؾبذتبض اجتوبعی ابکن ثط

زض ثیي آًبى تقَیت قَز ٍ ربًیاب ،اضظـ ّابی ظیؿات

فطایٌااس پااصیطـ ًااَآٍضی هكاارم هاایقااَز-3 .

هحیری ثِ اًحب هرتلاف زض ثایي زاًكاجَیبى تاطٍیج

پیچیسگی عبهلی اؾت کِ زضک ٍ اؾاتفبزُ اظ ًاَآٍضی
ضا ؾرت ٍ زقاَاض هایکٌاس .الجتاِ ،ؾارح پیچیاسگی

قَز .ثطای ایي هٌظَض هی تَاى تكکلّبی زاًكاجَیی
هحیط ظیؿتی ضا زض ؾرح هطاکع آهَظـ ایجبز کطز یاب

ازضاک قسُ ثب هیعاى پصیطـ ًَآٍضیً ،ؿجت هعکاَؼ

زض نَضت ٍجَز زاقتي ،آًْاب ضا تَؾاعِ زازٍ .جاَز

1. Everett M. Rogers
2. Wejnert

3. Yung Feng
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پیًَسّب ٍ اضتجبطبت اجتوابعی ثاطای ثؿایج افاطاز زض
جٌجف ّب ،ؾبظهبىّب ٍ ٍجَز ّویي پیًَاسّبی ثابلقَُ
ثیي اعضب ،پیفقططی ثطای ظَْض کٌفّابی جْابًی
ؾجع اؾت .ثِ عجبضت زیگط ،قجکِّبی اجتوبعی ثاطای

گؿتطـ جٌجفّبی ؾجع رطٍضی ّؿتٌس (جبضیکابٍ 1
پبغاکّ .)29 :2008 ،2وچٌیي ایجبز فضبی ثبظ ؾیبؾی
ثطای جٌجفّبی ؾجع ٍ فعب ى هحیط ظیؿت ثاِ ًكاط
ایسُّبی ًَؾبظی ثَمقٌبذتی ًیع کو

هیکٌس.

ؾبتي ،فیلیا

( .)1392زضآهاسی ثاط جبهعاِقٌبؾای

هحیط ظیؿات .تطجواِ نابزم نابلحی .تْاطاى:
اًتكبضات ؾوت.
نبلحی ،نبزم (ً« .)1389گاطـ جسیاس ًؿاجت ثاِ
هحیط ظیؿت ٍ ههطف اًطغی» .فهلٌبهِ اًجواي
ایطاًی هربلعبت فطٌّگی ٍ اضتجبطبت .ؾبل قكان،
قوبضُ .197-207 :20
نبلحی ،نبزم ٍ پابظٍکی ًاػاز ،ظّاطا (1393الاف).

سپاسگساری

«اضظیبثی اجتوبعی زاًاف زاًكاجَیبى غیاط آة ٍ

اظ ّوکبضی کبضقٌبؾبى هحیط ظیؿت اؾتبى هبظًاسضاى
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