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 غذایی محصولات یاخلاق انتخاببا  مرتبط عوامل
 

 2مینا مسلمی کویری ،2، میثم عاقلی1*فاطمه آجرلو

 رانینور تهران، ا امیدانشگاه پ ،یدانشکده روانشناس ،یگروه روانشناس .3

 گروه مدیریت ،واحد اشکذر ، دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر، ایران .2

 (11/8/78، تاریخ پذیرش: 02/6/79تاریخ دریافت: ) 

 

 

 سرآغاز

ر ززسررر  زپشرر طی زبرررری ازیتزلیدکننددررنو کزرزنرر  وریک زبرر بهره
 سر ییزبر ز  زیغلبزبر زسسکب(.زیینزفع دک 1یفتنز)رن    زیلف قزمینسب
 ر زرزرخ ک زلخریربزل د بترییی زسدیرویزسب زم یدنزجدگل1تیس محکط

شر ملززرن  (.ز مچدکنزمسر للزغکریخلر  یزر زنسرب2...ز مریهزیس ز)
 زشرررین زلررر  ازلرسررد ک زشرررییطزنرر  از2یسررتف رهزیتزنیرنرر کزنرر  

 رر ازسمکرر  زوقرریقزنرر  زییب  زشرررییطزیسررتخنیمیزل عک 3ییتفرر  ی
یفتدرن.ز مچدرکنزییرنزیری زرزن  زیج   ا زیغلربزیلفر قزمیزمنتطید یی
یتورن زرن    ز ییملزمخربزمحکطی زیتجملر زمر  یزوکررازبک نسب

  ز یزیکر زشر ملزرزلخریبزل د بزرخ کیزسب طعزر خت کزجدگلی زسدیرو
لرینزر زب تی ی بیزر زوقکقر ز مرنهز4مس للزیخل  ی(.زیمررتهز1)زورررمی

 (.ز3)ز ستدن  ازب تی ی بیزچ د 

ز
ز
ز
ز

ز
یسر  زبر زیقر زیخلر قززجه کزش  نزلیج ز رتیفر رکل تویز رزب یتیین
مصررفز»زر نییتی.زیس نددنهزوکرازخرینزرز فت  زمصرفلصمک ۀزدکر تم

  ازلر  ازمی رلیج ز ری ورفت ز دییکزیکزیصلزر زفع دک ب «ز5یخل  ی
یدک زلر  تزرزی تص رزب یرنزر زمسرکرزر سر زورنر زندرن زیز(.4)زیس 

ی تص رزیسرر .ززردکلریزبرریازبکر کزبعرنزیخل  ری زر رکز لمررزلر  تزر
یر زیخلر قززلده ز فتر  زیخل  ی زبلک زلفکرزرزیظری زیخلر  یر زییرنز یه زی 

صی تزپرور  ز لمریزبر زمشرکل تزی مشخصریزی تص رازرزلر  ازب 

 رر زمشررکل تزپک زمریشرنکزبکشرترزبر  رچر زجه یی . رزیسر  رب 
ز(.5)زشیینلرزمی ملریزرزیظراز]ر زیینزتمکد [زبکشترزرزپکچکنه

ز
ز
ز
ز
ز

 چکیده
نددنو کز یز فت  زخرینزمصرفزب ب تی ی بیزیخل  یزز ریبطزبکنع زنررهزرز یزمط دز ییملزییتخ بزمررمیینزپور  زر زلل شزبیرهزیس زن ززمینه: 

زغذیییزبیرهزیس . نفزییر مزیینزپور  ز ییملزمرل طزب زییتخ بزیخل  یزمحصید تزز.می ربر سیز ری زر ن

زپور  مع زسم  ازج  ری ورفت زیس .زز م ستگیز– رشزر زتمرهزلحقکق تزلیصکفیززیتیظر نفزن  بررازرززیتدح ظیینزپور  ز روش:

یفرزز384ور زیمیی زبرزیس سزستمیکزنینریکزیتزج مع زی محنررززبیرهزیس .زنرجزسطحزشهرزر غذیییزمحصید تزنددنو کزمصرفو ضرزنلک ز
لحلکلزز  ریرهزلکرلحل یلر ز رشبیرز.زیب ی زوررسر ا زپرسشد م زیست ینی رزز.ن زب زیستف رهزیتزیمیی زوکرازر زرسترسزیلخ بزشنینزلعککنزشن

زییر مزشن.زplsرززspss  اززیف ی یرممسکرزبیرزن زب زیستف رهزیتز

ییتخ بزیخل  یزرزخیرز ییتیزب ززریی زشنه ز در    ازیخل  ی یگرش ز در    ازذ دی زندترلز فت  ازیر یکزریرزبکنش کزیت یجزیها: یافته
 ری ازرجیرزری ر. یبط زمعدیغذیییزمحصید تز

زیف یی زلییکزوف زسمنهزمیرس  یجزب یتزیس سزبر گیری:نتیجه بری م ززیخل قزسردیو زرز یس ز تکیز  زرزمس للزیخل  یزر زج مع یگریییب 
زز  ازلیدکننددنهزمییرزغذیییشرن یصلیز زب زخیرزجلبزنددنزرزیه ی زنددنو کزیخل قیظرزمصرف ری زوکررزل  ز ی یت یجزمث ر زسکزبرریازوری

ز.رمشخصزرزسشک  زشیزشرن زرزج مع 

 

 ییتخ بزیخل  یشنه زخیرز ییتی زیگرش ز در    ازذ دی زندترلز فت  ازیر یک: کلیدواژگان

 
ز
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ی فت  زبخر زر نزن زر زبسک  ازیتزنشری   ازلیسرع شیی نزیش کزمیز
 شنزیکر ز سرتدن زبر زیشر کزریرکززب ز رنددنو کزن زمصرفزیازیت منه

سو  یزیجتم  یزیتزطریقز فت  زخیرزر زخرینز) فت  زخرین( زلم یرلزری یرنز
شریر ز دییکز فت  زمصرفزپ ینی زیر رزمی(.زیینز فت  زخرینزن زیتزسکزب 6)

رزبعنزررمزمربیطزز6ری یازررزبعنزیس ؛زیکزبعنزمربیطزب زمس للزمحکطی
لیییدنزبر زییتخر بزمحصرید تز(.زیمررتهزمشتری کزمی7یخل  یز)زب زمس لل

ری یازیست ینی   ازیخل  ی زیقشیزمه زر زلیسرع زج معر زپ یرنی زریشرت ز
ز(.8)زب شدن

 زرز سیمیزیس زن ز مرلز ب سد ززیست کپیرکزج معر ززیصیلزیخرل  ی
 زشنهزیسرج مع زپذیرفت زلیسطزصحکحزرزب زیشت  ه دییکز یهز  زب بر زسک

رززنر  زرسرتی  دییکزیرکز  زبر بریازییس کزییصریلزیخل  زنر  بررز(.9)
زمفکررنزرز یهرز فتر  زمصررفز ی دمر زر زلمر مزیمری زیتجمل زب تی یرر بیز

ز.(11)زوشر زیس 
لرینز  ملزر زیینزبحث زشد خ ز ییمرلزیصرلیزیگرورذی زبررز فتر  زمه 

 ر ازلئی ا(.ز11)ز  سر وکرازسکمشرتری کزرزلصرمک ییتخ بزیخل  یز
زیینشرنه  ازمتمر رازمطر نددنهزطیزس لتی رازر زمی رز فت  زمصرف

  ازی تشزسطحزییتظ  زیتزسیازپکشرکنزوذشت  زمنلزک کطیزس دز(.12)
نددنه زلئی ازیینزن زش ملزمنلز فت  زی تشزسطحزییتظ  زمصرفشنهی یل 

ی زنر زط مر ک.زشریرشرنهزمیز8 ی ارزلئی از فت  زبری م ز7 فت  زمدطقی
لئی از ملزمدطقیزر ز لریمزیجتمر  یزجر ازورفر  زسر یرزمحققرکنز

  ازبسرک  ازلشخکصزریرینزن زیینزلئی ازن ملزیکسر زرزمحرنرری 
   زر زمری رزیفرریرازبریرزنر زفکررزلرینزمحرنرری ری ر.زیکیزیتزب  گ

  یش کزری یرن.زبرریازمتعر رلزنررینز ن تزنمیزبرز فت    زرزیگرشمی
 دصرزسیمزندترلززبرخیزمحقق کزرزص وبزیظریکزنررکزیینزمش  نیت 

شنهز یزب زلئی ازیردک زیضر ف زنررر.زیفر ررکزییرنز دصرر ز فت  ازیر یک
مدررررزبرر زییررر رزلئرری ازجنیررنلرازلحرر ز دررییکزلئرری از فترر  ز

نددرنهزلرینزلعککنمط بقزب زیینزیظری زمه ز(.11)زشنهزوررین ی ابری م 
س ز  ملزیگرش ز در   ر ازز فت  زفررز صنز فت  ازیس .ز صنزو صل

ذ دیزرزندترلز فت  ازر کزشنهزیس .زی تقر رزفرررزبر زیتر یجز فتر  زرز

 در   ر ازذ دریز .ورررروکرازیگررشزمیی تشک بیزیرزمدررزب زشکل
لأگکرزب ر   ازفررزر زمی رزییتظ  یتزریگریکزرزیک زییگکر هزیرزبرریاززلح 

ز(.13)ب شدنزبرسر رکزیینزییتظ  یتزمی
نددنو کزلحر زلرأگکرز ییمرلزتر زشرنزخریرن  ازمصررفطی زوف م ک

وکرر.زبعضیزیتزیینز ییملزخ  جزیتزوکط زیفیذزب تی ی ب کزمختلفیز ری زمی
ز(.14) ستدن

نددنو کزمصررفزابریزیرزیجتم  زیمس للزیخل  زرکیخزا  ر زطیلزر  
ززانددنو کزچ زفررمصرفزییس زرزلم مزنینررهکپزییب د ز کی م
لرزرزسور هزسر یتطک مچریکزمحزیرزمسر للزیخلر  ر زمی زیچ زصدعتزر

شنه زضررر تزری رزب زلیج زب زم  وثزمطر زنییین زبد بریمدنلرزشنه ل   
نددنو کز فتر  زمصررفز ی ییملزمؤگرزبرزبررتز فت  زیخل  زیین زب زشد س 

رززیشنهزرزلفکرزرزفر دگزیخلر  ر ز  دبزچ  چیبزمشخصزس تم کزریره
شیرزلر زمشرکل تززجیلکزیفریرزج مع زلررلکزک کمزیمصرفزیخل  ز  فت 
رززیبرزسل م ز روزییسیءمصرفزوریزریتک رتیف رکزرزلأگزیطکمحس یت

صدع زز کب زلیج زب زی ل  طزمستقزنک  زمرلفعزوررر.ز مچدییس کزیجسم
 ر  زسکزنیتکرر زلیدزیرزمل وظ تزیخل  زس یتطکب زمحزییمحصید تزغذی

یسرتف رهزیتزز ار بسرت زبدرنز فر ی تیتزمرییرز  برلزبزارکوبهرهزنک مچد
بر ززی سر یبکرزنر   زسسزنکرلیدزدرنیر زفرسزریپرذزنیرلرنزا ر اییرژ
زنیرنددنو کزر زیمصرفزی فت  زیخل  زرس  نییتیزیرز ییملزس یتطکمح

زنیبرخی ری زیس زرزب زلیج زب زوضی زیزیلیجهبخ زیتزجلیهزرزیمیرز  بل
زنیربریرن  زر زیزابر زب در خر ییی زرز   زنیخرمحصید تزر زس نز رتمرهز

زابرریزییب در ز کربخر  زی مزنینددنهزر زی فت  زمصرفزیصدع  زبر س
زخیی نزریش .ززننددنو ککلید

زابر زمعدر ز11:زریژهزیخلر قیرز فتر  زییتخر بزیخلر  ز9ییخل  زا در    
فررررررزیسررر ززیفر دگررررزا  رزب ر زریش «زی تنی ز سیمزرزسد »
ر زخصری ززارکو کیصرررر ف زلصرم مچررریکزیزی(.زمیضرری  ل15)
رزز تکرغلرطزرزمشرخصزیمریرکز ملز یرر س زیسر ززا کچ زچزدک یی

ر زویتهززندن یمزنیک  ز یزلأنزیفرریرزرزوررهکن ز فت  زمسئید ی زبزیمقر یل
بررززیم تدرزی فت  زی ل ر طزا(.زریژهزیخل قزیدگی16 رری زری یرنز)ز تکیخل  
ر ززاریپذ کخررل قزمسرئیدوقیقزطرفزی ل ر طزیسر .زر ری رعزیز ی   

یتززایمفهیمزوسرتررهزجد ر زکیر زز تک  ر لزوقریقزیفرریرزیس .زیخل  
س د ز ملزنررکززۀ(.زر زج مع17)زس تری یزمزرلرر  تزیسر زنر زی تمر 

رززیطل شرنهزرزفرصر زیرزد تمزللقزییس سزر کفکنزرکیط قزرجرنیک ز
لیج زفررزفقطزبر ززایج مع زنکمررررزیس .زر زچدزیفقنیکزیصیلزیخل  ر

زابرر ز یبطر ززیفر ررزگررریکییرزبر زرزۀرز یبطرزسر کیزییمری زشخصر
یسرر زنرر ززر کرمطلربزور ل زی مزنیرینی ر.زلیج زبر زیزیشیخصیص
زینر زسرر تم کزفقررطزبرر زیمرری زیخل  ررزسر کیزنیرج مع زیزۀخییسرت

نر زر زبرخری رزبر زمسر للززخیی نی یز ر زیمزرنییزو لنکبپررریتر.زر  
 یزیگر هزندرن.زبلکر زییتظر  زج معرر زیتزز ک ضزاختلف زلده زبعنزی تص رم

یمری ز یززرنیریزاخیر ز ررررزا  ارکو کیس زن زر زلصمزنیس تم کزی
زیعدریندرن؛ززررر ریررزخییسرت زیزرنییزر ککمزیلع ردزکیمنیظرزریشت زرز
ز(.18)زییخل  زی ر دزا   ر کمطلیبزرزلیج زب زمعزا ملکررزی تص ر

فر درگززا  مؤدفر زنیلررا رکریتزبدزییخل  زا در    ز ی رز  زیخل ق
  زری ینزرزب ی تشزیی ل ر طزلدگر لدگزر تک.زیخل  شیریمزیج مع زللقزکی
.زنددرنیمرزلی ستدنزنر زی تشزمر ز یزبرر ز مررلزل رنزا دییکزیب ی ب 

یسرر زنرر زفررررزسکز یززا فترر  ز یمحققزمعتقنزبیرزن ز فتر  زیخل  ر
یمکرر کزنسرربززیوترز یرز ر  یرزیوس س تزرزوریزیینریخیرزمزف کرظ

زنیر یزنر زیزیی   ر کیتزمعزیکریینی ر.ززیف  لزسکزفعلزمعدزاپ ریشزبری
یس :زچد کز فتر  زنررنزنر ززنییزر نیی یل زمزیفعلزیخل  زامحققزبری

زعر ک ر مزط زنکیتز ریییزیکی فت  زلی زب زی یرهزلیززنیکبد س زن زسزییوی
سخرتززابریز کفع دزن ینددنو کزمتنمصرفز کمطلیب(.زر زل بعز19شیرز)
ز یرمرذ  کنددنو کزغمصررفزابرریزنر ییس  زر ور دز کمطلیبزاری ی
زقکر(زر زلحق18 یسرت ز)زنیر(.زر زی21)زس کسخرتزمعد ری زیزابریز کفع د

 فت  ززاشرن زبرز رزایتزسیزییخل  زا  ی تشز ین ز   ز فتدنیخیرزر 
نددنو کز یزمصررفزلیییرنیمزن اطی  یس زبزروذی کنددنو کزلأگمصرف

ر زمق در زیشر کزریریرنزز کر(زی21ندرن.ز)زبکر زییتخ بزبرینزمی ریظرزلرغ
زنیرری ر.زبررزیزاری یمعدرزرکلرأگزیبرز صنز فت  زیخل  زییخل  زا در    



 غذایی محصولات یاخلاق انتخاببا  مرتبط عوامل فاطمه آجرلو و همکاران: 
 

 311 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

هار
چ

ه 
مار

 ش
،

20 ،
89

31
 
 

 
ی 

ش
وه

پژ
ه 

قال
م

 

زیرز صرنزییتخر بزیخلر  زییخلر  زا در   ر زنکیس سزرجیرز یبطر زبر
زمحتملزیس .

:زر ری رعزیگررشزیسر  زبر ز فتر  زبر زی رز فت  زییتخ بزیخلر ز11یگرش
.زسور رزمرررمزورررریشخصزیتزییر مز فت  زبرمرزیمدفز یمث  ززی بکی تش

ری یرن.زممکرنزیسر زیگررشززیمتف رلزا  مسئل زیگرشزکییس  زب ز
یسر  زبر ززگرییگرشزفررزرزیمث   زردزار ز یبط زب زییر مز فت  زافرر

 صنززان زبرز رزی  ملزنکیخستزنیب شن؛زبد بریزیمدفییر مز م کز فت   ز
 یززایگرزری رزیگرشزیس  زب ز فت  زیس زن زچد یچر زفرررزییرر مز فتر  

رزچد یچ زییر مز فتر  ز یزمضررزبنییرن زیتززر نیبنیین زسکز یزییر مزمزنکمف
 نمزییر مز فت   زمعطیفزز ی.زر  رو ل زییر مزندنیمزاییر مزسکزخیرری 

رزی تق رزمث  ززدنک یزب زی بکی تشزجییت زنیب ز ض رتزشخصز س .زفررزب 
ممکرنزز  یرسک زیگرشزمطلیبزخیی نزبیرزن زر یه زر کندنزن زیتزنیکپ

رییر زز یککریتزپور شرگریکزمزا  کییر من.زبسرزی صنزرز فت  زبیس زب 
زا رر یگرشزی دییکزجرر ءزشررد خت یزبرر زسرر یتطکیسرر  زبرر زمح

زار ر کپور شرگریکزمت زنیریزیتزیییرن.زبرخرنررهزیبر سزیطکمحس یت
زابرزمق صنز فتر  زگریرزی یزمی رلیج ز ری زریرهزرزبرخزاشترکبزییوس س

 ییملز»لح ز دییکززیقک(زر زلحق22 یست ز)زنی(.زر زی12یینز)لمرن زنرره
نر ز«زسب ر:زمی رمط دع زشهرزخرمنی یبر ز فتر  زمصرفزپ ز یمؤگرزبرزوری

رزسبر ر زشررهرزخرمزییغررذیز بع یزر زمصرفزمدرزنی یمصرفزپ زایدگی  
رزسرل م ززیطکمحسر یییرنزنر زیگررشزتورفت زر کیین زیتنررهزنکرکل 
ر زمق در زخریرزز کر(زی21ری یرن.ز)زنی ی یزبرز فت  زمصررفزپ زرکلأگزنیشترکب

زنیرری رزبررزیزاری یمعدرزرکلرأگزییش کزریرینزیگرشزبرز صنز فت  زیخل  
زیییتخ بزمحصریلزیخلر  ز صنب ززلییینییگرشزمز سنییس سزب زیظرزم

زبط زریشت زب شن. ی
(ز23)زا:زمطر بقزبر زلئری یرز فتر  زییتخر بزیخلر  ز12زیذ دزا در    
یسر زنر زلیسرطزشرخصززییتزفش  زیجتمر  زیب تل بز یذ دزا در    
ز(.24)زر نی فت  زمشخصز یزشکلزمزکیشنهزیس زرزیر یک

مری رززنیریر یکزشرخصزر زیز یگرکربزیذ درزا در    زگر یر    تب 
ز یرزنددرنیمرزنیک یزلأزنک فت  زمعزکیمه زیتیظرزفرر زیفریرزز ی س زن زس

زاب ر  ر ز یرزییجتمر  زا درر  زایر یکزشخصزیتزفش    زیعدیزر کخ
سکز فت  ز یزییر مزر نززنیشخصزب ز یسزندنییس زن زمشخصزمزگریکیر
ز(.25ی ز)ز ی
مهر زرزۀزنکشخصزیتز قزکیزیسو  ز یککب زمزیذ دزا در    ز ر نییتی

رززی یست  زمرنلزذ درزنی  ید زریبست زیس .زر زیشخصزمی رزۀزبرجست
نررهزیسر ززییشد س زا صنز فت  زنددنهنکک دییکز ییملزلعیگرشز یزب 

زندرنیمرزارکوبررز فتر  ز یزییرنیتهزگریکیرزرکلأگزیذ دزا(.ز در    24)
 فت  زمری رزبحرثز یززنیب شنزن زیفریرزب زنییزی(.زیورزییتظ  یتزیجتم  26)

رجیرزری رزن زفررزسکز فت  ز یززاشترکصی تزیوتم لزبییر مزر دن زر زسکز
(زر زمق د زخیرزیش کزریریرنز21مط دبزفیقز)زا(.زر ز یست 27ییر مزر نز)

.ز رریزاری یمعدزرکلأگزیبرز صنز فت  زیخل  زا در    ز یذ دزا در    
بر ززیذ درزا در    زیر  زنررزن زلییکیمیجیرزمزییربزد کشکپزابرزم د 

زنددنو کزر زی ل  طزیس .مصرفزیل   صنزییتخ بزیخ

زا:زندتررلز فتر  یرز فتر  زییتخر بزیخلر  ز13شنهزیر یکزا فت  زندترل
زیندتردرز یککرییر مز فت  زرزمزیسختز یب زسهید ززوررریشنهزبرمیر یک

ز(.28ب زی نیفز فت  زمذنی زری رز)زی بکن زفررزبرزرست
زا   ییتزمحرنررزیر یکزشرنه ا ی  فتر  زبری مر زار زلئری زرکمت زنیی

زا.زیر یکزیتز ییمرلزبرریر رنیییر مز فت  ز یزییعک سزمزیرریکرزبزیر ری
شرنهزشد خت زیندتردزا دییکزب ر   یتزییر مز فت  زب زارکجلیوز یزلکلسه

  ز)یطل   ت زمه  تزیندترلزر ریزا   ییملزش ملز  ملزنییس زن زی
   زمدر بعزرز)فرصر زیرریرک(زرز ییمرلزندتررلزبافرررزا ر ییرزلییی 

فرررززکیریوررززگریر    ت(.زبر 29)زشیینیییر مز فت  زمزایمک ی ت(زبری
بر ززندرن یریشت زرز صنزییر مز فتر  ز یزمرز  ک  زرزمد بعز یزر زیختفرص 

زابر زییرر مزبرسر ین.زندتررلز فتر  ز کر فتر  ز یزبر زمیفقزنییرزب زجیلن 
بررز صرنززایگرورذی زب ز کرمستقکغز یز کطی زمستقب زلییینیمزشنهر یکی

(زیش کز1 یبط ز)زنک(.زر ز م31بگذی رز)زرکییر مزن   زبرزخیرزییر مزن  زلأگ
نددنو کز یزمصررفزینر زندتررلز فتر   ز فتر  زییتخر بزیخلر  زر دنیم
زار زمق د زخیرزیشر کزریریرنزندتررلز فتر  ز ک(زی21.ز)نددنیمزیدکب کپ

ندتررلززنیری ر؛زبدر بریزاری یمعدرزرکلأگزیشنهزبرز صنز فت  زیخل  یر یک
نددرنهز صرنززیدرکب کپزار  کیتزمت زیکیزلییکیشنهز یزمیر یکزا فت  

زنددنو کزرییس .مصرفزیییتخ بزیخل  
زیدرکب کپزامه زبریزار  ک:زیتجمل زمت یرز فت  زییتخ بزیخل  ز14زریی 

یسر .زرییر ززیطکمحسر ی فت  زییس ک زرییر زفرررزر بر  هزمسر للزت
شررخصزچقررن زر برر  هززکیررنرر ززوررررریبرمررزنیرربرر زیزیطکمحسرر یت

رییر ززنیر.زیرییرنیرزمس للزمربیطزبر زسکز لر زری رزرزمرزس یتطکمح
زرر ریسر  زرزیزایتزبرین  زیرزسو  ز   ت  ز یزب زسم زنسبزیطلییس ک
یسر سزیوررززنک.زبرز مربرریس  زمزامث  زیس  زب زبرین  زا  یگرش
ریشت زب شنزرزسکز یزبر ززیطکمحس ییتزمس للزتزیینددنهزفه زب د مصرف

ز(.31ندنز)ز ی نیزیطکمحس یسم ز فت  زمطلیبزت
یتزز یروم زا ر  کصری تزفعر لزر زفع دنر زب زایفریرزنکبزس یمق زر 
زنیمدنزب زییر مزین زنمترز ل   زارزیفریرزنددنیمش  ن زمزس یتطکمح

رییر زز یککرلفر رتز یزبر زمزنیریزییمی ز ستدنزپور شگریکز ل زیصرل
ر  ز یززکی(.زس تم کزمللزمتحنز32یینز)  زمرل طزنررهسکزیطکمحس یت
زنیر(.زر زی33نرررهزیسر ز)زاوذی ی مزنی یسمیتشزلیسع زپ ز   دییکزرب 
زارک رویریتزسمریتشزرززارکروفرصر زبهرهزاس د  ز رزنشری رهزدنیفری

 یزری ر.زسمریتشززنی یلیسع زپ زاد تمزبریزی   ز فت    زرزس کزتینوی تش
ز اسب زییررژز یعرکم یدرنزمدر بعزط زیمسر للز کری مزنیرب ز نییلیسع زپ 
نر زز میترکررزب زیفریرزبزنی یزبرجست زیم زرهکرزغزیستیترزلدی ززانش ر ت
بر ززیسمیتشرزدرنیفریزنیرریبست زیسر .زیزست کم زب زینیسزیستیچرخ زت

ب زخصری زر ززنیجنزال زخیرز یزب ز فت    زندنینمکزمزیج مع زجه ی
ییسر کزمهر ززالیسع زرزبقر زان زبریزیعکد بعزط وف ظ زرزیستف رهزیتزم

نر ززنی یرج مع زپ زارکوشکلزاد تمزبریزد کم(زرزت34 ستدن زرفقزر نز)
زیعررکط زسرر یتطکیفررریرزبرر زمحزا رر یده مرر تزرزی تشز یسر کزتیررنو

ز(.35)زنی م  دگزیس ز یزفری  زیم 
رزبرجست ززا  ب زجد  زیتی:زخیرز ییرز فت  زییتخ بزیخل  ز15یتی یزخیر
محقرقزخریرززنی(.زیتیظرزی36)زشیریشخصزیتزخیرزمدتسبزمزنیرزنی یپ 
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زقییتزطرزریلصیزنییس زن زفررزیتزخیرزری رزن زیزینلزریسکزلصیزیتی ی
محقرق زفرررزبر ززنهکرر ری رعزبر ز قزشریر ینسربزمرزی ریبطزیجتم  

ر ززنیرین زس زیی  ی بیری رزرزی تزطکر زمحز ی کب زیطریفز نزیی  لع مل
زیتین ز م کزخریرز ریز سنیمزشتنییتزخیزیب زمفهیمزنددنیممی رزیرز
.زبر زی تقر رز ییسر زنر زمر زیتزخیرری زاریلصیزیتی(زخیرز ی37یس ز)

زر کرزیزر ین زم زیتزخیرمر کزری زیشد ختز یککیتز رییشد سر کزمزا  کبرس
یتززا  کبررررسزامررر زبرررر زخیرمررر ک زم دررر زرستنیررگریزایحرریهز

زرنکریتزن  نررزد تمزرزمفزیتیم زیس .زخیرز یزا  رز فت  ز  ارکو کلصم
و صلزیتزلررب ز یزنسبزندنزرزب ززا  برخری ری زخیی رنزبریرزنر زریره

زر دنی(زیش کزم1 یبط ز)زنک(.زر ز م38ب شنز)ز کمدط قزبرزری عزی    ل
زیدرکب کنددنو کز یزپمصررفزیییتخر بزیخلر  ز  فتر زیتین زخریرز ری

زیرزییتخر بزیخلر  زیتیخریرز ریزنک یبطر زبرزلرییکیمرزنی.زیتزینددنیم
زنددنو کز یزمحتملزرییس .مصرف

ب زلیج زب زمط دربزذنرشرنه زپررور  زو ضرررز ررصنزری رززر مرمی  
ندتررلزز یذ درزایگررش ز در   ر زیعدریمی ربحثززار  ک ریبطزمت 

زکی یزر ز  دبززیب زییتخ بزیخل  زیتیشنه زریی  زخیرز ییر یکزا فت  
زار ر ک رری زر رن.زچرینر زی تقرر رزبررزسکزیسر زمت زیمنلزمی ربر سر

زیییتخر بزیخلر  زا فت    ز یبریف یزیمهمرزر یقزلیییرنییدذنرزمفیق
زی رنفزپرور  زو ضررزبر سرزنینددنو کزریشت زب شرن؛زبدر بریمصرف

زنکرکررزل زیبرر زطریوررزقیطرزنییس زل زیتزیزر  کمت زنییزنک یبطر زبر
زاندتررلز فتر  ز یذ درزا ر  یجعزبر زیقر زیگررش ز در  زیییدگری
زنیرپرریخت زشیر.زبررزیزیبرزییتخ بزیخل  زیتیشنه زریی  زخیرز ییر یک

زخیی نزبیرز1صی تزیگ  هزب زیمفهیمزایس سزیدگی
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز

ز
ز

 

 

 تحقیقمفهومی  یالگو :3نگارۀ 

 

 روش
رزر زتمررهزپرور  ز ر اززپور  زو ضرزبر زدحر ظز رنفزنر  بررا 

ز.زج معرر زسمرر  ازلحقکررقز یررکررویمرر ررری زز م سررتگیز-لیصررکفیز

ر زبر تهزتمر ییززنررجسرطحزشرهرزغرذیییزمحصرید تزنددنو کزمصرف
مدظی زلعککنزلعرنیرزیمییر زپرور  زیتزر دن.زب لشککلزمیز97خرریرم هز

زیفررزلعکرکنزشرن.ز384یستف رهزشرنزرزفرمیلزنینریکزیتزج مع زی محنررز
یتزبرکنززر زرسترسز س .ازرکویمیی پور  ززنیر زیزارکویمیی  رشز
یفررزر ز رهزز114ییرن.زیفررزمرررزبیرهز184یفرزتکزرزز211ر دنو ک زپ سخ

س لزز41یفرزب د ازز115زس لزرز41-31یفرزبکنزز165س ل زز31سدیزتیرز
یفررزز211ریپل  زیفرزری یازمن کزریپل زرزفیقز81سنزریشتدن.ز مچدکنز

بر زقز  ازلحقکیین.زریرهیفرزری یازلحصکل تزلکمکلیزبیرهز94دکس یسزرز
زیتزمط دعر تیست ینی رازن زیتزللفکقزررزپرسشرد م زیستف رهزیتزپرسشد م ز

 ل رهزبرزیست ینی رززسر ازشن.جمعزکرتکدز سکمق  دبزر زبیرزز(21(زرز)1)
زیمدطقزیی رشز ریزتیزشترکبزد ککیطمزا زبری  ریرهزاسر بیرکزیب ی زجمع

شرنهزستف رهخ رو کزر زرسرترس(زیزریرزس زنک)لیسطزیس لزایتزیی زظ  ر
ر زپور  زو ضرزپسزیتز مچدکنزبریازسدر زپ ی ییزپرسشد م زیس .ز

رزب توشرر ززایفرررز21یمییرر ززکیرر(زر زپرر یلیت)زیمط دعرر زمقررنم ل

ری رزرزمشخصززSpssیف ی زب زیرمزشنهاسر جمعزا  ریره ز  پرسشد م 
برخری ری زیسر ززییب در ز  کبسرزیی یر یتزپزقکلحقزا  پرسشد م شنزن ز

زابرریزبیضررزنیریزانرری  خزمقنی ز رنرزایتزمح س  زسدف زچرین زپس
ز.شنز896/1بریبرززیپرسشد م زیست ینی رزر زو د زنل

ر زیه ی زریرهز  ازب زرس زسمنهزب زیستف رهزیتز رشزلحلکلزمسکرزرزیرمز
ز. ری زورفتدنزمی رزلر ی زرزلحلکلزplsرززspssیف ی   از

ز

 یافته ها
ر زپور  زز(.39 س ز)ز4/1لی زاز  مب    مل کزمد سبزبیرکزضرییبز

مشخصزیس  زلمر میزضررییبزز1ویی زن زیتزجنرلزشم  هزو ضرز م ک
 زشریریمشر  نهزمرزن ویی ز م کیش کزیتزمد سبزبیرکزیینزمعک  زری ر.ز

زی رکلرنزیی یرنرری ر خزرزپ زاسدف زبیر نزمقنی زضرمیزیش کز  یبر س
زنییزا   ؛زدذیزس تهیسز7/1زیعدی  یلزیتزونی لز  بلزشترک  زب م زس ته
ز  کرمعزیبر سرز مچدرکنز.یسر زیی یپ زامطلیبزری یزایویی مط دع زب 

AVEیشرر کزز(زرزپ یرر ییزیشررترینیشررنهیستخریجز یسیررری زنک یگکررم)ز
ز5/1زیعدی  یلزمقنی زب د لرزیتزونی لز  بلزاس تهزری یزیر نزن زلم ممی
زیری ریزاری یمطلریبززایوییر مط دعر زب زنیریزا   زدذیزسر تهب شدنیم

زب شدنیمز مگری
ر زجنرلززیف ی شنهزرزیت یجزو صلزیتزخررجیزیرمبرزیس سزمط دبز دییک

وکرازیتز رییریز) مگرریزرز  ازییرنیتهر دنهزیینزیس زن زمرنلیش کز2
ضرریبزپ یر ییزلرنک ریزرزضرریبزسدفر اززبر  ز ر ملی )ریوری(زرزپ ی ییز

زنرری  خ(زمد سبزبرخی ری ز س 
زTرزR 2ریتشزمنلزس خت  ازبر زیسرتف رهزیتزررزمعکر  زر زمرول زبعنازب

بر زییرنززTبریتشزمنلزس خت  ازب زیستف رهزیتزضرییبزوکرر.زصی تزمی
بکشترزب شنزل زبتییکزر زسرطحزز96/1صی تزیس زن زیینزضرییبزب ینزیتز

ز  ز یزلأیکنزیمیر.معد ری زبیرکزسکز٪95یطمکد کز
ز
ز

 یگرش

 خیرز ییتی

  در    ازذ دی

 ندترلز فت  ا

  در    ازیخل  ی

 ریی 

ز
ز

ز صنزییتخ بز
 محصیلزیخل  ی
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زز

زباخ و روایی همگراکرون ،یی ترکیبیایپا ی عاملی،بارها :3جدول 
باااار  سؤالات متغیرهای تحقیق

 عاملی

میااااااانگی  

واریاااااان  

 استخراجی

ضاااری  

پایاااایی 

 ترکیبی

ضااری  پایااایی 

 آلفای کرونباخ

 916/1 941/1 842/1 822/1 طی زیخل  یز فت  زخیی  زنرر.منزر زس زم هزسیدنهزب  یخل  یزییتخ ب

 919/1ز  یز فت  زند .طی زیخلمنزررس زری مزر زس زم هزسیدنهزب 

 918/1زطی نلیز فت  زیخل  یزری م.منزب 

 722/1 829/1 711/1 847/1 ریی . دییکزیکزخرینی زمحصید تزیخل  یزمیمنزخیرمزب  خیرز ییتی

 839/1زند . دییکزیکزییس کزل بعزیصیلزیخل  یزللقیزمیمنزخیرمزب 

 761/1 829/1 713/1 889/1 ن فیزری م.زمنزر ب  هزمس للزیخل  یزیطل   ت ریی 

 934/1زنددنزیطل   لیزری م.منزر ب  هزلیدکننددنو ییزن زیصیلزیخل  یز   ی زمی

 871/1 913/1 618/1 894/1 یینزبرینزردپذیرزرزخیش یدنزیس . یگرش

 877/1زیینزبرینزمفکنزرزپرف ینهزیس .

 848/1زبخ زیس .یینزبرینز ض ی 

 934/1زیینزبرینزمطلیبزیس .

 876/1زیینزبرینزمث  زیس .

 871/1 یینزبرینزخیبزیس .

 859/1 914/1 781/1 868/1 وکرم.منزفرراز ست زن ز میی هزیخل  ک تز یزر زیظرزمی یخل  یز در    ا

 877/1 طی زیخل  یز ملزیکد زیوس سزود هزخیی  زریش .یورزب 

 919/1زطی زیخل  یز فت  زند .ییزمتعهنمزن زب منزیتیظرزرجنی

 866/1 918/1 789/1 936/1 نددن.طی زیخل  یز فت  زمی م زیطریفک کزمنزب  ذ دیز در    ا

 918/1زنددن.طی زیخل  یز فت  زمیررست کزرزسشد ی کزمنزب 

 833/1ز فت  زیخل  یزمی رزلأیکنزسشد ی کزرزخ یییرهزمنزیس .

 736/1 845/1 613/1 878/1 ر ن. صنز فت  ازیخل ق زیی ز فت  مز یزل ککرزمی رلز فت  اندت

 867/1زطی نلیزمنز راز فت  مزندترلزتی رازری م.ب 

 885/1ز فت  زیخل  یزمنزن مل ًزب زخیرمزبستگیزری ر.

 872/1زطی زیخل  یز فت  زند .لییی زب منزن مل ًزمطمئد زن زمی

 

 (3893) کرماتری  همبستگی و بررسی روایی واگرا به روش فورنل و لار  :2دول ج
 هنجارهای نگرش دانش خود هویتی اخلاقی انتخاب 

 اخلاقی

 هنجارهای

 ذهنی

کنترل 

 رفتاری
ز9175/1 ییخل  زییتخ ب 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 

 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 8431/1 2617/1 خیرز ییتی

 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 8442/1 5792/1 4284/1 ریی 

 1111/1 1111/1 1111/1 7796/1 5561/1 4111/1 6916/1 یگرش

زا در   رررررر 
 ییخل  

6911/1 2686/1 3492/1 6454/1 8834/1 1111/1 1111/1 

زا در   رررررر 
 یذ د

8148/1 3163/1 5143/1 6986/1 6925/1 8881/1 1111/1 

 7828/1 6772/1 8111/1 6632/1 4213/1 3181/1 6657/1 ا فت  زندترل

ز
ز
ز
ز
ز
ز

ز
ز
ز
ز
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 ر ازمرنلزمت کریمیرهزیس زن زلم میزمسکر  ازبکنزمشخصزز2یگ  هز
زب شدنیممی رزلأیکنز ری ورفت زیس زرزمعد ری ز

ز

ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز

زمعناداری مدل در حالت ضرای  استانداردشده بار عاملی و اعداد :2نگاره 
ز

 رگرسیونی و آماره آزمون تی  یضرا: 1جدول 
 اعداد معناداری ضرای  مسیر فرضیات ردیف

 نتیجه آزمون

 لأیکنزفرضک ز855/2ز354/1 غذیییمحصید تززززییتخ بزیخل  یزیگرشزز1

 لأیکنزفرضک ز475/5ز557/1 غذیییمحصید تززییتخ بزیخل  یز در    ازذ دیزز2

 لأیکنزفرضک ز444/4ز495/1 غذیییمحصید تزییتخ بزیخل  یزشنهزکندترلز فت  ازیر یز3

 لأیکنزفرضک ز149/5ز512/1 غذیییمحصید تززززییتخ بزیخل  ی در    ازیخل  یزز4

 لأیکنزفرضک ز138/6ز697/1 غذیییمحصید تزززییتخ بزیخل  یریی زز5

 فرضک زلأیکنز491/6ز627/1 غذیییمحصید تززییتخ بزیخل  یززخیرز ییتیزز6

ز
ز

ی رنیرزسمر  ازمربریطزبر زنلکر زز3ب زلیج زب زیت یجزستمیکزسم  ازجنرلز
زن زیش کزیتزلأیکنزنلک زفرضک ز  زری ر.زمیزب شنز1996مسکرز  زب د از

ز

 بحث
 رر ازمحکط  ازیس سرریزر زیمررررتهزمسررئل زیخلرر قزیکرریزیتزضرررر ت

 پذیرزیمرازوری یزمط دع تزب تی ی بییس زرزپرریختنزب زسکزر ززرن  نسب
غذیییزپور  زو ضرزب ز ییملزمؤگرزبرزییتخ بزیخل  یزمحصید تزیس .ز

بعنزیتزبک کزیربک تزمیضی  زمنلزلحقکرقزطریوریز.زب زییر مز سکنهزیس 
زف .وررزمری رزستم ی ز ری ز

 یبط زییتخ بزیخل  یزیتکر زستمیکزفرضک زیرلزیش کزمیزر ن زیگرشزب ز
برینزر زیظرزمصررفزنددرنه ززیینزیس سزتم ییزن زیکزبرز؛متیسطیزری ر

مث  زرزخیبزب زیظرزمیز سن زراز یزبرزمیزییگک یینزن زییتخ بزیخل  یز
ر زیسر  زز(21(زرز)1( ز)23ریشت زب شن زیینزیتکر زمط بقزیت یجزلحقکقز)

ی رنیم لیزر ز یسرت اززیینز یست زپکشده رزمیزشریرزب تی ی بر کزبر زییرر م
یگرشزمث تیزیس  زبر زبریرنز زر زسیه زپ سخگیییزب زییتظ  یتزمشتری ک

 خیرزب زرجیرزسر ین.

 یبطر زییتخر بزیخلر  یزیتکر زبعنازیش کزمیزر نز در    ازذ دیزب ز
برزیینزیس سزتم ییزن زمشترازر زمیزی برنزیطریفکر ی زز؛متیسطیزری ر

طی زیخل  یز ملزمیزنددن زلم یلزرازبریازییتخ بزیخلر  یزب در زمریزب 
(زیسر  زردریزییرنزفرضرک زر ز21قکرقز) رر زیینزیتکر زمط بقزیت یجزلح

یتزسیر زن زخر یییره زج یگر هزیرلز یزیتزیظررزورررهزز(زلأیکنزیشن.1لحقکقز)
ب یس زیس  زبر ززیجتم  یزلأگکروذی زری ر زلیدکننددنو کزرزب تی ی ب کزمی

 یگرش

     ازذ دی در

 شنهیر یکندترلز فت  از

  در    ازیخل  ی

 ریی 

  فت  زییتخ بزیخل  ی

 

 یتی یزخیر

 (354/1)ز855/2

 (557/1)ز475/5

 (495/1)ز444/4

 (512/1)ز149/5

 (697/1)ز138/6

 (627/1)ز491/6
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لیسطزخ یییرهزی رنیمزیمریرهزرزیبترنیزخر یییرهز یززیخل  یلقیی ز فت    از

 . زر دنخیرز ریزمحصید ت نفزل لکغز

 یبطر زییتخر بزیخلر  یزشنهزبر زر زیریم زر ی فتک  زندترلز فت  ازیر یک
تم ییزن زیفریرزیوس سزمیزنددنزن زبرز راز فتر  زخریرزز؛متیسطیزری ر

ندترلزری ین زلم یلزبکشترازب زییتخ بزیخل  یزخیی دنزریش .زیینزیتکر ز
 ب کزب یسرتیز(زیس  زر زیینز یست زب تی ی21(زرز)1مط بقزیت یجزلحقکق تز)

زلیسطزبری م ز  ازل لک  لیز نفمدنزیینزب ر زر زمشتری کزییر رزنددنزنر 
ب زل ککریتز فت  زمصرفیزرز فتر  زخریرنزمصررفزیخل  یزج مع زمشکل تز

 .نددنو کز  بلزندترلزیس 

 یبط زمتیسرطیزری ر.زمطر بقزییرنزییتخ بزیخل  یز در    ازیخل  یزب ز
یزی تشز  للز ستدن زلم یلزبکشترازیفریرازن زبریازیصیلزیخل  زیتکر 

ب زییتخ بز  ازیخل  یزخیی دنزریشر .زییرنزیتکرر زر ز یسرت ازیتر یجز
(زیس .زبررزییرنزیسر سزپکشرده رزمریزشریر ز21(زرز)1( ز)18لحقکق تز)

لرزر زمرری رزمسرر للزیخلرر  یزیتزطریررقزب تی ی برر کزبرر زل لک رر تزوسررترره
ل  یزر زییرنز یبطر زر زریوهزللیی ییک ز در    ازیخ  ازمتعنرزب  س ی 

 ج مع زییر رزنددن.

بدر بریینزمشرتری ییزنر زز؛ یبطر ز ریازری رییتخ بزیخل  یزب ززریی زیک 
یطل   تزن فیزر ب  هزمس للزیخل  یزرزلیدکننددنو ییزن زب زیینزمسر للز
متعهنز ستدنزری ین زلم یلزبکشترازب زییتخ بزیخل  یزخیی دنزریش .زبر ز

(زلأیکرنزیشرنزنر زبررزخلر فزیربکر تز1قکقز)یینزرجیرزیینزفرضک زر زلح
میجرریرزر زییررنزتمکدرر زیسرر .زمعرفرریزرزی یلرر زمحصررید تزیخلرر  یزر ز

  زمیزلییینزر زیینزتمکدر زمسرتمرزگمررز  زرز م ی    زیجل سیم یشگ ه
 ب شن.

 یبط ز یازری ر زر زیینزییتخ بزیخل  یزر ی فتک زخیرز ییتیزب ززر یه ی 
یرزیتزخیرزرزمتعهنزرییستنزخیرزب زیصریلزب بزمیزلییکزوف زپدنیش زیفر

یخل  ی زمدررزب زلصمکم تزرز فت  زیخل  یزخیی نزشن زیینزیتکر زمط بقز
ر زیینزب بزب تی ی ب کزمیزلیییدنزب زلرریجزز(زیس .21(زرز)1)زقکلحقیت یجز

... ز مف  ک زیخل  یزر ز  دبزبررشی  زنت بچ  زمرل  زلیدکنیتزللیی یریییزر
 قزلرزب شدن.ر زیینزتمکد زمیف

  ییزن زر زیینزلحقکقزمتیج زمحققزرزنر  زلحقکقر لیزبریرهزمحنرری 

ز:ب زشر زذیلز س ز یس 
مدظی زر ی فر زیتر یجز  برلزشنه زدرذیزبر صی تزمقطعیزییر ملحقکقزب 

 وررر.صی تزطیدیزپکشده رزمییستد رلرزییر مزلحقکقزب 

حقکقز س زرزیتزسیر ییزیت یجزلحقکقزو ضرزمختصرزج مع زسم  ازیینزل
لعمک زس یرزجییمعزسم  ازیکس  زییرر مزلحقکرقزر زسر یرزس رویز  بلب 

 شیر.جییمعزسم  ازپکشده رزمی

ز

 نتیجه گیری
ز  ازمتعنازر زییریکزصی تزورفتر زیسرر زیمر  زویتهزیخل قزپور  ر

رن  ز  زرزنسربینثرزیینزمط دع تزمربیطزب زویتهزیخل  کر تزر زسر تم ک
ز زلحقکرقزمکرنییینددنو کت   ر ازیخلر  یزمصررف فر زویتهزز ستدنزر

یینزویی زیستد  طزمیززیت یجزپور  .زیتزصی تزیگرفت زیس زارکوچش 

زر زری یازیگرش ز در    زرزسو  یزیخل  یز سرتدنن زیفریرازنر ززشیر
سمنهزرسر بررزم در ازیتر یجزب یک زپکشت تز ستدن.ززییتخ بزیخل  یزتمکد 
د تمزیسر زز  زرزمس للزیخل  یزر زج مع ییگرییب زیف یی زلییکزوف زمی

 رری زز  ازلیدکننددنهزمرییرزغرذیییشرن بری م زیصلیززیخل قزسردیو زر
یتر یجزوریز یزبر زخریرزجلربزنددرنزرزنددنو کزیخل قیظرزمصرفوکررزل ز

 .مشخصزرزسشک  زشیرزشرن زرزج مع مث ر زسکزبرریاز
 

 اخلاقی ه هایملاحظ
ر زلحقکقزو ضررز مر زجیییربزیخلر  یزن ززدنییم یمپور شگریکزلعهنز

یتزیبتنیزل زییته ازلحقکقز   ی زشرنهزیسرر زرزمق درر زر ز رکجزمرلر ز

ز.یس زیشنهچ پریگراز
ز.

 هنام واژه
1.Enviroment   محکطزتیس 

2. Child labour   نیرن کزن 

3. Exploitative trading partnerships شرین زلر  ازییتف  ی 

4. Ethical issues مس للزیخل  ی 

5. Ethical consumption مصرفزیخل  ی 

6. Environmental issues مس للزمحکطی 

7. Rational action theory لئی از فت  زمدطقی 

8. Theory of planned behaviour لئی از فت  زبری م ز ی ا 

9. Ethical norm در  زیخل  ی  

10. Ethics یخل ق 

11. Attitude یگرش 

12. Subjective norms در  زذ دی  

13. Perceived behavioral control ندترلز فت  ازر کزشنه 

14. Knowledge  ریی 

15. Self-identity خیرز ییتی 
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