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تعییه رابطة ماَیت يرزش (اوفرادی ،اجتماعی ،برخًردی ي غیر برخًردی) ي فعالیتَای
فراغتی باوًان يرزضکار ي مقایسة آن با غیر يرزضکاران
فرزاد غفوری ،*1علی زارعی ،2بهناز خیراندیش بروجنی ،3معصومه یابنده
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چکـیدٌ
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تاریخ تصویب31/3/02 :

ّسف پژٍّص حبضط تؼییي ضاثغِی هبّیت ٍضظش ٍ فؼبلیتّبی فطاغتی ثبًَاى ٍضظضکبض ٍ همبیسِی آى ثب غیط ٍضظضکبضاى ثَزًَ .ع ٍضظش زض ایي پژٍّص
ضبهل ٍضظشّبی اًفطازی ثطذَضزی ،اًفطازی غیط ثطذَضزی ،گطٍّی ثطذَضزی ٍ گطٍّی غیط ثطذَضزی ثَزُ ٍ ًَع هبّیت فؼبلیت فطاغتی ضبهل فطاغت
خسی ،ترػػی ،ذغطپصیط ٍ فؼبلیتّبی ظیجبیی ضٌبسبًِ هیثبضس .خبهؼِی آهبضی پژٍّص ضا ًیع ظًبى غیط ٍضظضکبض ٍ ٍضظضکبضاى لْطهبى ّیأتّبی
ٍضظضی استبى گیالى کِ حسالل یک هسال کطَضی کست کطزُ ثَزًس (ٍ 2050ضظضکبض ٍ  1027لْطهبى) تطکیل هیزازًسً .وًَِّبی پژٍّص ضا ً 286فط
ٍضظضکبضاى لْطهبى ظى ٍ ً 315فط ظى غیط ٍضظضکبض تطکیل هیزازًس .پطسطٌبهِی هحمك سبذتِی اٍلبت فطاغت ضبهل  25سؤال ثب چْبض گطٍُ فؼبلیتّبی
خسی ،ترػػی ،ذغطپصیط ٍ ظیجبیی ضٌبسبًِ هیثبضس کِ ضٍایی آى تَسظ اسبتیس ٍ ذجطگبى هَضز تأییس لطاض گطفتِ ثَز .ثجبت زضًٍی پطسطٌبهِ ثب استفبزُ اظ
آظهَى آلفبی کطٍى ثبخ  0/82ثِزست آهس .زض تدعیٍِتحلیل یبفتِّب اظ آظهَىّبی کبلوَگطاف اسویطًَف u ،هي ٍیتٌی ٍ ضطیت ّوجستگی  Etaثطای
آظهَى فطضیِّبی پژٍّص زض سغح هؼٌیزاضی  0/05استفبزُ ضس .یبفتِّبی پژٍّص ًطبى زاز کِ ثیي ًَع ٍضظش ٍ اًتربة فؼبلیت فطاغت خسی ضاثغِ
هؼٌیزاضی ٍخَز زاضز .ثب ثطضسی هیبًگیي چْبض گطٍُ زض اضتجبط ثب فؼبلیت فطاغت خسی ،هطرع گطزیس کِ ثِ تطتیت ٍضظضکبضاى ٍضظشّبی اًفطازی -غیط
ثطذَضزی ،اًفطازی -ثطذَضزی ،گطٍّی -ثطذَضزی ،گطٍّی -غیط ثطذَضزی ثیطتط ثِ فؼبلیت فطاغت خسی هیپطزاظًس .ایي زض حبلی است کِ ثیي ًَع ٍضظش
ٍ هیعاى اًدبم فؼبلیتّبی ترػػی ،ذغطپصیط ٍ هیعاى فؼبلیتّبی ظیجبیی ضٌبسبًِ ضاثغِی هؼٌیزاضی هطبّسُ ًطسّ .وچٌیي ،یبفتِّبی پژٍّص ًطبى زاز
کِ زض ٍضظضکبضاى توبیل ثِ اًدبم فؼبلیتّبی فطاغتی ثِ تطتیت ضبهل فؼبلیتّبی ظیجبیی ضٌبسبًِ ،فؼبلیتّبی ذغطپصیط ،فؼبلیتّبی ترػػی ٍ ،فؼبلیت
فطاغت خسی هیضَز ٍ زض غیط ٍضظضکبضاى ًیع ثِ تطتیت ضبهل فؼبلیتّبی ترػػی ،فؼبلیتّبی ظیجبیی ضٌبسبًِ ،فؼبلیت فطاغت خسی ٍ فؼبلیتّبی
ذغطپصیط هیضَزً .تبیح پژٍّص ًطبى زاز کِ ثیي هیعاى فؼبلیتّبی ترػػی ،ذغطپصیط ٍ ظیجبییضٌبسبًِ ثبًَاى ٍضظضکبض لْطهبى ٍ غیط ٍضظضکبض استبى
گیالى تفبٍت هؼٌبزاض ٍخَز زاضز ٍ زض ّوِی هَاضز ثبًَاى ٍضظضکبض ایي فؼبلیتّب ضا ًسجت ثِ ثبًَاى غیط ٍضظضکبض ثیطتط هَضزاستفبزُ لطاض هیزازًسّ .وچٌیي،
زض اضتجبط ثب هیعاى فؼبلیت فطاغت خسی ثبًَاى ٍضظضکبض ٍ غیط ٍضظضکبض تفبٍت هؼٌیزاضی هطبّسُ ًطس.
کلیذياصٌَاًَ :ع ٍضظش ،فؼبلیت فطاغتی ،ثبًَاى ٍضظضکبض ،غیط ٍضظضکبضاى
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تؼییي ضاثغة هبّیت ٍضظش (اًفطازی ،اختوبػی ،ثطذَضزی ٍ غیطثطذَضزی)...

مقدمٍ
یکی اظ هسبئل ثسیبض هْوی کِ زض ظًسگی ّوِی هب اًسبىّب ٍ زض کٌبض کبض ٍ فؼبلیتّبی ضٍظاًِ اظ اّویت ٍیژُای ثطذَضزاض
است ،اٍلبت فطاغت ٍ چگًَگی گصضاى ایي اٍلبت است .الجتِ ،ضبیس ایي همَلِ اظ ًظط ثسیبضی اظ افطاز چٌساى هْن ٍ ثباضظش
تلمی ًطَز اهب ثِخطأت هیتَاى گفت ّوبىعَض کِ ًَع ضغل ٍ هیعاى زلت ٍ تَخِ افطاز ثِ ضغلضبى زض ظهبى اًدبم آى هی-
تَاًس ثبػث ضضس ٍ تَسؼِی خبهؼِ ضَز ،ثِ ّوبى ًسجت چگًَگی گصضاى اٍلبت فطاغت ٍ اذتػبظ زازى ظهبًی ذبظ ثِ
ضکل زضست ٍ هٌغمی ثِ ایي اٍلبت ّن هیتَاًس زض خبی ذَز ثبػث ضضس ٍ اضتمبی تکتک افطاز زض ظًسگی ضرػی ٍ
اختوبػی ضَز ،ثِ ضطعی کِ اضربظ تؼطیف زضستی اظ ایي اٍلبت زاضتِ ثبضٌسً .ظط ثِ اضظش ٍاالی ظى زض خبهؼِ ٍ ثب تَخِ
ثِ ایيکِ ظًبى ًیوی اظ خبهؼِ ضا تطکیل زازُ ٍ هحَض ذبًَازُ ثِ ضوبض هیآیٌس ،لصا ثبیس اظًظط ضٍاًی ٍ خسوی اظ سالهت ٍ
ضبزاثی ثطذَضزاض ثبضٌس .اٍلبت فطاغت یکی اظ ضٍشّبیی است کِ ثِ ظًبى کوک هیکٌس تب ضوي ضطکت زض فؼبلیتّبی
فطاغتیٍ ،ظبیف هبزضی ضا ثْتط اًدبم زٌّس ٍ فطظًساى ثْتطی ضا تؼلین ٍ تطثیت زٌّس ٍ ًسل سبلنتطی ثِ خبهؼِ تحَیل زٌّس
(ضحوبًی ٍ ّوکبضاى.)85 ،
فطاغت ًیبظی است کِ زض ّط خبهؼِ ٍ زض اػضبی آى ٍخَز زاضز ٍ ثِضست ثب ظًسگی اهطٍظی ػدیي ضسُ است .ثِ سري
زیگط فطاغت پسیسُای ّوگبًی است کِ ثِ زلیل اّویت فطٌّگی ٍ اختوبػی آى ًیبظ ثِ تَخِ ٍ ضسیسگی هغلَة زاضز ٍ ایي
اهط فمظ ثب ضٌبذت زضست ٍ زلیك ًیبظّبی اػضبی خبهؼِ ٍ اهکبًبت هَخَز ٍ ًیع تؼییي هتغیطّبی هؤثط ثط آى ثطآٍضزُ ذَاّس
ضس .تحمیمبت زض اضتجبط ثب اٍلبت فطاغت زض هیبى الطبض هرتلف خبهؼِ ،ثِ اضتجبط هَخَز ثیي ًحَُ گصضاى اٍلبت فطاغت ٍ
هتغیطّبی هرتلف هبًٌس سي ،خٌسیتٍ ،ضؼیت تأّل ٍ غیطُ اضبضُ زاضًس کِ هتغیطّبیی هبًٌس ضغل ٍ ًَع کبض ،هطکالت هبلی،
فطبض ّوسطاى ٍ ذبًَازُ ،تؼساز فطظًساى ،کبض ضسیس ذبًگی ،سي ،اهکبًبت ،ثطًبهِضیعی زٍلتً ،بثطاثطیّبی عجمبتی ٍ ًژازی ٍ
ّوچٌیي ٍضظضکبض یب غیط ٍضظضکبض ثَزى هیتَاًٌس زض ایي ظهیٌِ هؤثط ثبضٌس (استجیٌع  .)2005ثٌبثطایي ،ثِ ًظط هیضسس کِ
سبثمِی ٍضظضی افطاز ًیع هوکي است توبیالت آًبى ضا ًیع ثطای ًحَُی گصضاًسى اٍلبت فطاغت تحت تأثیط لطاض زّس.
کیسسلطز )2009( Kidslord 1اػتمبز زاضز زض تمسینثٌسی افطاز ثِ ٍضظضکبض ٍ غیط ٍضظضکبض ،اضتجبط هستمیوی ثب ًَع فؼبلیت
فطاغتی اًتربثی تَسظ افطاز ٍخَز زاضز چَى ذَز ٍضظش هیتَاًس ًمص ثسعایی زض اًدبم فؼبلیتّبی فطاغتی افطاز زاضتِ ثبضس
چطاکِ ثطای یک فطز غیط ٍضظضکبض اًدبم فؼبلیتّبی ٍضظضی ثِػٌَاى یک فؼبلیت فطاغتی زضَاض هیثبضس .ثٌبثطایي هیعاى
اًتربة ٍی زض هَضز فؼبلیتّبی فطاغتی هحسٍزتط ذَاّس ضس (کیسسلطزّ .)2009 ،وچٌیيٍ ،یتبس ( )2008زض پژٍّص ذَز ثب
تأکیس ثط ضطکت زض فؼبلیت ثسًی ٍضظضکبضاى سبثك ٍ غیط ٍضظضکبضاى زض اٍلبت فطاغت ،ػبهل ضغل ضا اظ ػَاهل تؼییيکٌٌسُ زض
ضطکت زض فؼبلیت ثسًی آًْب زاًست کِ زض هیبى هطزاى غیط ٍضظضکبض ثب ضغلّبیی کِ فؼبلیت ثسًی ثیطتط زاضتٌس ،فؼبلیتّبی
فطاغتی آًْب کنتط ثَز ٍ تٌْب پیبزُضٍی زض اٍلبت فطاغت آًْب خعٍ فؼبلیتّبی خسوی هحسَة هیضس .اهب ٍضظضکبضاى سبثك ثِ
فؼبلیت ثسًی زض اٍلبت فطاغت ازاهِ هیزازًس.
هسألِی زیگطی کِ زض اضتجبط ثب ًحَُی گصضاًسى اٍلبت فطاغت هیتَاًس هَضزتَخِ لطاض گیطز ،ایي است کِ ٍضظضکبضاى ثب
تَخِ ثِ ًَع ضضتِی ٍضظضی ذَز زضگصضتِ ثِ چِ ًَع اظ فؼبلیتّبی فطاغتی توبیل پیسا هیکٌٌس ٍ آیب ًَع ضضتِای کِ ثِ آى
هیپطزاذتٌس ٍ هبّیت آى تأثیطی ثط ًحَُی گصضاًسى اٍلبت فطاغت زض حبل حبضط زاضز یب ذیط .زض ایي ظهیٌِ ًیع پژٍّصّبی
اًسکی غَضت پصیطفتِ است .ثِػٌَاىهثبل ،تسَاض ٍ لیبًگ ( )2008هطرع کطزًس کِ تدطثیبت پیطیي ٍضظضکبضاى ٍضظش-
ّبی اًفطازی ًظیط تٌیس ٍ ثسهیٌتَى زض ضضتِ ٍضظضی هطثَط ثِ ذَزضبى ،اظ ػَاهل ثسیبض تأثیطگصاض ثط اًدبم یک فؼبلیت
فطاغتی ترػػی هیثبضٌس .اهب تأثیط چٌساًی اظ ٍضؼیت التػبزی فطز ضا ثط فؼبلیت هطثَعِ هطبّسُ ًکطزًس .پطتی ٍاتل ٍ
ّوکبضاى  )2004( 1زض تحمیك ذَز کِ ثطضسی فؼبلیتّبی ذغطپصیط زض ثیي خَاًبى ٍضظضکبض ًرجِ پطزاذت ،ضاثغِ هؼٌیزاضی
ضا ثیي ٍضظضکبض ضضتِّبی ثطذَضزی ثَزى ٍ فؼبلیتّبی ذغطپصیط گعاضش کطزٍ .ی زض ایي تحمیك ػٌَاى کطز کِ ایي ًَع
ٍضظش هیتَاًس هَلؼیت ضفتي ثِ فؼبلیتّبی ذغطپصیط ضا فطاّن سبظزٍ .ضظش ثِ ػلت ضلبثتی ثَزى ،ذَز ًَػی ذغط کطزى
1. Peretti-Watel

پژٍّصّبی هؼبغط زض هسیطیت ٍضظضی
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است .چطاکِ احسبس زست ظزى ثِ ذغط ٍ اًدبم ضیسک ثطای ثطًسُ ضسى ضا زض ٍضظضکبض تمَیت هیکٌس کِ ایي همَلِ ثِ
سغح ضلبثت ٍضظضکبضاى ًیع ثستگی زاضز .زضغَضتیکِ زض هغبلؼبت زیگط ًطبى زازُ ضس کِ ٍضظضکبضاى ثطای خلَگیطی اظ
اضغطاة ٍ کن کطزى تٌص ذَز لجل اظ هسبثمِ ،سؼی هیکٌٌس کِ فؼبلیتّبی فطاغتی ّوطاُ ثب آضاهص ضا استفبزُ ًوبیٌس تب اظ
استطس ذَز خلَگیطی کٌٌس (سبثَ ٍ ّوکبضاى ،)1999 1اهب هغبلؼبت هک ایٌتیط ًطبى زاز کِ ٍضظضکبضاى ضضتِّبی هجبضظُای
(کِ خعٍ ضضتِّبی اًفطازی ثطذَضزی هحسَة هیضًَس) زض اٍلبت فطاغت ذَز ًیع تب حس لبثلهالحظِای اظ اًدبم فؼبلیتّبی
پطتٌص استمجبل هیکٌٌس ٍ ػبهل ذغطپصیطی ضا زض فؼبلیتّبی فطاغتی ذَیص هَضزاستفبزُ لطاض هیزٌّس (هک ایٌتیط ٍ پیکطام
.)1992
پژٍّصّبی ثسیبضی زض حَظُی اٍلبت فطاغت ٍ گصضاى آى زض ایطاى زض هیبى ٍضظضکبضاى ٍ غیط ٍضظضکبضاى اًدبم ضسُ
است .زض ایي ضاثغِ ،هیتَاى ثِ پژٍّص اضکبًی ( )1384اضبضُ کطزٍ .ی زض پژٍّص ذَز ثِ ایي ًتیدِ ضسیس کِ% 15/4 ،
کطتیگیطاى ایطاًی اٍلبت فطاغت ذَز ضا زض اهبکي ٍضظضی هیگصضاًٌسً .بثی ٍ ًیسیبى ( )1376زض پژٍّص ذَز ثب تأکیس ثط
فؼبلیت ثبًَاى کطَض کِ ثیي غیط ٍضظضکبضاى اًدبم ضس ،ثِ ایي ًتیدِ ضسیسًس کِ  2تب  3سبػت زض ضٍظ اٍلبت فطاغت زاضًس ٍ
ّوچٌیي تٌسًَیس ( ) 1382زض پژٍّص ذَز ثب ػٌَاى پطزاذتي ٍ ًپطزاذتي هطزم ثِ ٍضظش زض اٍلبت فطاغت ٍ ًَع ٍضظش ٍ
اضتجبط ثیي هیعاى فطاغت ثب پطزاذتي ثِ ٍضظش ثط ضٍی ظًبى ٍ هطزاى کطَض اًدبم زازُ است .ضحوبًی ٍ ّوکبضاى ( )1385ثِ
ثطضسی ٍ همبیسِ ًحَُ گصضاى اٍلبت فطاغت زاًطدَیبى زذتط زاًطگبُّبی ظًدبى ثب تأکیس ثط ًمص تطثیتثسًی ٍ ٍضظش ثِ
ایي ًتیدِ ضسیسُاًس کِ فؼبلیتّبی غیط حطکتی هبًٌس توبضبی تلَیعیَى ٍ  ...سْن ػوسُای اظ سبػتّبی فطاغت زاًطدَیبى
ضا ثِ ذَز اذتػبظ زاضز ٍ ٍضظش زض اٍلَیت زّن فطاغتی آًْب لطاض زاضز .ظاضػی ٍ لطثبًی ( )1386ثِ ثطضسی ًیبظّبی اٍلبت
فطاغت سبلوٌساى پطزاذتٌس کِ ثط اسبس ًتبیح پژٍّصً ،وبیص فیلن ،ثطًبهِّبی ٍضظضی ٍ ٌّطی ثیطتطیي سْن ضا زض
سبلوٌساى ثِ ذَز اذتػبظ زاز.
زضیکی اظ هْنتطیي ًظطیِّب زض اضتجبط ثب اٍلبت فطاغت کیسسلطز( 2)2009فؼبلیتّبی فطاغتی ضا ثِ چْبض ثرص فطاغت
خسی ،3فؼبلیتّبی ذغطپصیط ،4فؼبلیتّبی ترػػی ٍ 5فؼبلیتّبی ظیجبیی ضٌبسبًِ 6تمسینثٌسی کطزُ است کِ ثِ ًظط هی-
ضسس ضٍش هٌبسجی ثطای ثطضسی اٍلبت فطاغت ٍضظضکبضاى ٍ غیط ٍضظضکبضاى ثِعَض ّوعهبى ثبضس .زض ایي پژٍّص ًیع ثط
اسبس هسل کیسسلطز ،فؼبلیتّبی اٍلبت فطاغت زض یک تمسینثٌسی چْبضگبًِ لطاض هیگیطز کِ ّسف پژٍّص زض اثتسا تؼییي
گطایصّبی فطاغتی افطاز خبهؼِ هَضزهغبلؼِ ٍ سپس لطاض زازى ٍ ًظن زازى فؼبلیتّبی اٍلبت فطاغت زض ایي چْبضچَة
استّ .وچٌیي هٌظَض اظ ًَع ٍضظش ضبهل ٍضظشّبی اًفطازی ثطذَضزی (هبًٌس کبضاتِ ٍ تکَاًسٍ) ،اًفطازی غیط ثطذَضزی
(هبًٌس ضٌب ٍ ثسهیٌتَى) ،گطٍّی ثطذَضزی (هبًٌس ثسکتجبل ٍ ٌّسثبل) ٍ زضًْبیت گطٍّی غیط ثطذَضزی (هبًٌس ٍالیجبل ٍ سپک
تبکطا) هیثبضس .ثٌبثطایي زض پژٍّص حبضط هٌظَض اظ فؼبلیتّبی فطاغتی ،چْبض ًَع فؼبلیت فطاغتی است کِ ضبهل فؼبلیتّبی
فطاغت خسی ،فؼبلیتّبی ترػػی ،فؼبلیتّبی ذغطپصیط ٍ فؼبلیتّبی ظیجبییضٌبسبًِ است (کیسسلطز  .)2009فطاغت خسی
ًیع ثِ غَضت فؼبلیتّب ٍ هطغَلیت علجی ًظبمهٌس یک آهبتَض ،سطگطهی خَ یب فؼبلیت زاٍعلجبًِای کِ ضطکتکٌٌسگبى آى ضا
آىچٌبى هْن هییبثٌس کِ ذَز ضا زضگیط ضغل ٍ کبضی هیکٌٌس تب هْبضتّب ،آگبّی ٍ زاًص ٍ تدطثِ ذبغطبى ضا ثطٍظ ثسٌّس،
تؼطیف هیضَزّ .وچٌیي فؼبلیتّبیی کِ اظ ضٍی ػبزت اًدبم هیزٌّس خعٍ فطاغت خسی هیثبضس (استجیٌعّ .)1982 7وچٌیي
هفَْم فؼبلیت ترػػی ضٍضی کِ زض آى ،ضطکتکٌٌسگبى هحتَیبت شٌّیضبى ضا اظ ظًسگی هؼوَل ثِ فطاغتضبى هٌتمل هی-
ًوبیٌس ٌّطضبى ضا ثِگًَِای زض ایي فؼبلیتّب هیپطٍضاًٌس ٍ تطخیح هیزٌّس زض اٍلبت فطاغتی ثب تَخِ ثِ تَاًبییّبی ذَز یک
فؼبلیت ضا اًتربة کٌٌس ٍ ثِغَضت ترػػی زض آى هْبضت پیسا کٌٌس .زض فؼبلیت ترػػی ،زٍ ػبهل هْبضت ٍ ضبًس ًمص
1. Sabo et all
2. Kidslord
3. Serious Leisure
4. Edgework
5. Specialized Play
6. Consumption Within Fantasy Enclave
7. Stebbins
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تؼییي ضاثغة هبّیت ٍضظش (اًفطازی ،اختوبػی ،ثطذَضزی ٍ غیطثطذَضزی)...

اغلی ضا ثبظی هیکٌٌس ،هبًٌس ثبظیکٌبى حطفِای پَکط (کیسسلطز  .)2009فؼبلیتّبی ذغطپصیط ًیع ثطگطفتِ اظ فؼبلیتّبیی است
کِ افطاز ثِغَضت زاٍعلجبًِ زض اٍلبت فطاغت اًدبم هیزٌّس ٍ ضبهل فؼبلیتّب ٍ ٍضظشّبی پطذغطی هبًٌس اسکی ،ضیطخِ،
کًََُضزی کِ حتی اهکبى غسهِ زیسى ثِ فطز ضا هیزّس (الیٌگ .) 2005 1خبلت ایي است کِ ایي ًَع فؼبلیت ثیطتط زض
حفطُ ضکوی لطاض زاضز تب زض سط افطاز ،یؼٌی کبضی است کِ زض هَضز آى هٌغك ٍخَز ًساضز ٍ ایي اغغالح ٍیژگی ضیسک یب
ذغط ضا ثِ ذَز هیگیطز .ایي فؼبلیت ًِتٌْب زض اٍلبت فطاغت ثلکِ زض خطم ٍ خٌبیت ،کستٍکبض ٍ ػلن ٍ زض حَظُّبی زیگط ّن
لطاض زاضز (الیٌگ ّ .)2005وچٌیي زض فؼبلیتّبی ظیجبیی ضٌبسبًِ اػتمبز ثط ایي است کِ فؼبلیتّبی فطاغتی ثٍِاسغِ
فطایٌسّبی فطٌّگی ٍ اختوبػی هطبثْی کِ ثط سبیط فؼبلیتّب تأثیط هیگصاضًس ،ضکل هیگیطًس .ثلک ٍ کبستب 2ایي همَلِ ضا
فؼبلیتّبی فبًتعی ٍ ذیبلپطزاظاًِ ًبهیسُاًس .اظ ایي همَلِ هیتَاى افطاز کلکسیَى زاض ضا هثبل ظز کِ ثِ خوغکطزى کلکسیَى-
ّبی ظیجب ٍ خصاة هیپطزاظًس ًِ ایٌکِ ایي کبض ضا اظ ضٍی ػبزت اًدبم زٌّس .احسبس لصت ٍ ضؼف ،آضاهص ٍ گطیع اظ هسبئل اظ
ذػَغیبت افطازی است کِ ایي فؼبلیت ضا زض ظهبى فطاغتضبى ثطهیگعیٌٌس؛ هبًٌس ضفتي ثِ گطزش ،فؼبلیتّبی فطٌّگی ٍ
ٌّطی ثلک ٍ کبستب ( .)1998ایي سؤال هغطح است کِ آیب ًَع ٍضظش (اًفطازی ثطذَضزی ،اًفطازی غیط ثطذَضزی ،گطٍّی
ثطذَضزی ٍ گطٍّی غیط ثطذَضزی) ضاثغِای ثب هبّیت فؼبلیت فطاغتی (خسی ،ترػػی ،ذغطپصیط ٍ ظیجبیی ضٌبسبًِ) زاضز یب
ذیط؟ ٍ ایٌکِ آیب تفبٍتی هیبى ٍضظضکبضاى ٍ غیط ٍضظضکبضاى زض اًتربة ًَع فؼبلیت فطاغتی زض ایي زستِثٌسی ٍخَز زاضز؟
ثٌبثطایي پژٍّص حبضط ػالٍُ ثط ًظن زازى ضکلّبی چْبضگبًِ اٍلبت فطاغت ،ایي تمسینثٌسی ضا ثیي افطاز ٍضظضکبض ٍ غیط
ٍضظضکبض همبیسِ هیکٌس .زض ایي پژٍّص ،خبهؼِی هَضز هغبلؼِ ،ظًبى ضا تطکیل زازُ ٍ هغبلؼِی چگًَگی گصضاى اٍلبت
فطاغت آًبى ٍ ضٌبسبیی ػَاهل احتوبلی هطتجظ ثب زض آى ثِ هب کوک هیکٌس تب ثتَاًین ًیبظّب ٍ ػالیك فطاغتی آًبى ضا ثط اسبس
ضطٍضتّبی ضٍاًی ٍ خسوبًی آىّب ثطٌبسین .ثب ضٌبذت ػالیك ظًبى ٍضظضکبض ٍ غیط ٍضظضکبض اظ گصضاى اٍلبت فطاغت ٍ لطاض
زازى ًیبظّبی فطاغتی آًبى زض زستِثٌسی فطاغتی کیسسلطز( )2009کِ اظ خسیستطیي عجمِثٌسیّبی اٍلبت فطاغت ثِ ضوبض
هیضٍز ،هیتَاى چْبضچَة ػالیك آًْب ضا تطریع زاز کِ ثیطتط گطایص ثِ کسامیک اظ ایي چْبض ًَع فؼبلیت فطاغتی زاضًس.
ثٌبثطایي ،هیتَاى فؼبلیت ّبی فطاغتی ظًبى ضا ثط اسبس ایي هَاضز زض خبهؼِ هَضز هغبلؼِ تسٍیي ًوَز ٍ ثب تدعیٍِتحلیل ایي
ًظطات ضاُحلّبیی ثطای ثْیٌِسبظی اٍلبت فطاغت افطاز خبهؼِ یبفت ٍ تأثیط هثجتی ثط فؼبلیتّبی فطاغتی آىّب زاضت.

ريشضىاسی پژيَص
جامعٍ ،ومًوٍی آماری ي ريش ومًوٍگیزی
پژٍّص حبضط اظ ًَع تَغیفی ٍ ّوجستگی ٍ ثِ ضکل پیوبیطی غَضت گطفتِ است .خبهؼِی پژٍّص ،ضبهل ظًبى غیط
ٍضظضکبض ٍ ٍضظضکبضاى لْطهبى ّیأتّبی ٍضظضی استبى گیالى ثَز کِ حسالل یک هسال کطَضی کست کطزُ ثَزًس .ثط اسبس
آهبض ازاضُی کل ٍضظش ٍ خَاًبى استبى گیالى ،تؼساز کل ٍضظضکبضاى زض تینّبی هرتلف ٍضظضی  ٍ 2050تؼساز لْطهبًبى
ً 1027فط ثَزً .وًَِّبی پژٍّص ضا ً 286فط ٍضظضکبضاى لْطهبى ظى ٍ ً 315فط ظًبى غیط ٍضظضکبض تطکیل هیزازًس .ضٍش
ًوًَِگیطی ،تػبزفی هٌظن ٍ ثط اسبس فطهَل تؼییي حدن ًوًَِ ثطای ٍضظضکبضاى ٍ ثطای غیط ٍضظضکبضاى اظ ضٍش ًوًَِ-
گیطی زض زستطس استفبزُضسُ است.
فطهَل تؼییي حدن ًوًَِ:

1. Lyng
2. Belk & Costa
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پژٍّصّبی هؼبغط زض هسیطیت ٍضظضی
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ابشار ي ريش تجشیٍيتحلیل دادٌَا
اثعاض پژٍّص ،ضبهل یک پطسطٌبهِی هحمك سبذتِ ثَز .ایي پطسطٌبهِ اظ زٍ ثرص تطکیلضسُ ثَز .ثرص هطرػبت فطزی،
ضبهل  7سؤال ثَز کِ سي ( 15تب  21 ،20تب  26 ،25تب  30 ٍ ،30سبل ثِ ثبال) ،ضضتِی ٍضظضی ،سغح فؼبلیت ٍضظضی
(الوپیک ،خْبًی ٍ کطَضی) ،سغح تحػیالت (ظیط زیپلن ،زیپلن ٍ فَقزیپلن ،لیسبًس ،فَقلیسبًس ٍ ثبالتط) ،ضغل (ثیکبض،
ذبًِزاض ،کبضهٌس ،آظاز ٍ سبیط) ٍ هحل ظًسگی (ضٍستب ٍ ضْط) ضا زض ثط هیگطفت .ثرص زٍم پطسطٌبهِی  25زض چْبض گطٍُ
فؼبلیتّبی خسی ،ترػػی ،ذغطپصیط ٍ ظیجبییضٌبسبًِ کِ ضٍایی آى تَسظ ً 10فط اظ اسبتیس ٍ ذجطگبى هَضز تأییس لطاض گطفتِ
ثَز7 .سؤاالت ثرص زٍم پطسطٌبهِ ،هطثَط ثِ فؼبلیتّبی خسی 5 ،سؤال هطثَط ثِ ثبظی ترػػی 5 ،سؤال هطثَط ثِ
فؼبلیتّبی ذغطپصیط ٍ  8سؤال هطثَط ثِ فؼبلیتّبی ظیجبیی ضٌبسبًِ ثَزّ .وچٌیي ،خْت تؼییي پبیبیی پطسطٌبهِ تؼساز 30
ًسرِ اظ آى ثیي گطٍّی اظ ًوًَِّب تَظیغ ٍ پبیبیی آى  0/82هحبسجِ ضس .پطسطٌبهِ ثط اسبس همیبس پٌح اضظضی لیکطت
ًوطُگصاضی ضسُ ثَز کِ ًوطُی  5ثِ پبسد ّویطًِ ،وطُی  4ثِ پبسد ظیبزً ،وطُی  3ثِ پبسد هتَسظً ،وطُی  2ثِ پبسد کن
ٍ ًوطُی  1ثِ پبسد ّطگع زازُ ضسُ است .زض گعاضش یبفتِّبی پژٍّص ،اظ ضٍشّبی آهبضی تَغیفی ٍ ّوچٌیي ضٍشّبی
آهبضی استٌجبعی ضبهل آظهَى کبلوَگطاف -اسویطًَف ثطای ثطضسی عجیؼی ثَزى تَظیغ زازُّب ،آظهَى اتب ثطای تؼییي ضاثغِ
ًَع ٍضظش ٍ فؼبلیتّبی فطاغتی ٍ ،آظهَى  Uهي ٍیتٌی ثطای تؼییي تفبٍت ثیي گطٍُّب استفبزُ ضس.

یافتٍَای پژيَص
ثطای ثطضسی عجیؼی ثَزى تَظیغ زازُّب اظ آظهَى کبلوَگطاف -اسویطًَف استفبزُ ضس .خسٍل ً ،1طبى هیزّس ثب تَخِ ثِ
سغح هؼٌیزاضی ثِزست آهسُ زض ّط آظهَى ،فطؼ ػسم عجیؼی ثَزى تَظیغ عجیؼی زازُّب زض ثطذی اثؼبز ضز ٍ زض ثطذی تأییس
هیضَز.
جذيل  :1وتایج آسمًن کالمًگزاف -اسمیزوًف

ٍضظضکبض

غیط ٍضظضکبض

اثؼبز پطسطٌبهِ

هیبًگیي

 Zکبلوَگطاف اسویطًَف

فطاغت خسی
فؼبلیت ترػػی
فؼبلیت پطذغط
فؼبلیتّبی ظیجبیی ضٌبسبًِ
فطاغت خسی
فؼبلیت ترػػی
فؼبلیت پطذغط
فؼبلیتّبی ظیجبییضٌبسبًِ

2/21
3/40
3/55
3/79
3/15
3/22
3/08
3/16

1/75
1/06
1/25
1/45
1/58
2/12
1/52
1/40

سغح هؼٌیزاضی
*

0/01
0/20
0/08
*0/02
*0/02
*0/00
*0/02
*0/04

ًتبیح آظهَى ّوجستگی اتب ثب تَخِ ثِ همساض اضظش ثِزست آهسُ یؼٌی (ً )0/68طبى هیزّس کِ ثیي ًَع ٍضظش ٍ اًتربة
فؼبلیت فطاغت خسی ضاثغِ هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز .ثب ثطضسی هیبًگیي چْبض گطٍُ زض اضتجبط ثب فؼبلیت فطاغت خسی ،هطرع
گطزیس کِ ٍضظضکبضاى ٍضظشّبی اًفطازی -غیط ثطذَضزی ثیطتط ثِ فؼبلیت فطاغت خسی هیپطزاظًس (خسٍل .)2
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تؼییي ضاثغة هبّیت ٍضظش (اًفطازی ،اختوبػی ،ثطذَضزی ٍ غیطثطذَضزی)...

جذيل  :2بزرسی رابطٍی بیه وًع يرسش ي اوتخاب فعالیت فزاغت جذی

هیبًگیي ًوطُی فؼبلیت فطاغت خسی
2/73
2/57
3/38
4/12

ًَع ٍضظش
گطٍّی -ثطذَضزی
گطٍّی -غیط ثطذَضزی
اًفطازی -ثطذَضزی
اًفطازی -غیط ثطذَضزی

SD

ضطیت Eta

0/73
0/58
0/65
0/56

0/68

ًتبیح آظهَى ّوجستگی اتب ثب تَخِ ثِ همساض اضظش ثِزست آهسُ یؼٌی (ً )0/38طبى هیزّس کِ ثیي ًَع ٍضظش ٍ هیعاى اًدبم
فؼبلیتّبی ترػػی ضاثغِی هؼٌیزاضی ٍخَز ًساضز (خسٍل .)3
جذيل  :3بزرسی رابطٍی بیه وًع يرسش ي میشان اوجام فعالیتَای تخصصی

ًَع ٍضظش
گطٍّی -ثطذَضزی
گطٍّی -غیط ثطذَضزی
اًفطازی -ثطذَضزی
اًفطازی -غیط ثطذَضزی

هیبًگیي ًوطُی فؼبلیت ترػػی
3/24
3/10
3/55
3/70

SD

ضطیت Eta

0/90
0/90
0/63
0/89

0/38

ًتبیح آظهَى ّوجستگی اتب ثب تَخِ ثِ همساض اضظش ثِزست آهسُ یؼٌی (ً )0/59طبى هیزّس کِ ثیي ًَع ٍضظش ٍ هیعاى
فؼبلیتّبی ذغطپصیط ضاثغِی هؼٌیزاضی ٍخَز ًساضز( .خسٍل .)4
جذيل  :4بزرسی رابطٍی بیه وًع يرسش ي میشان فعالیتَای خطزپذیز

ًَع ٍضظش
گطٍّی -ثطذَضزی
گطٍّی -غیط ثطذَضزی
اًفطازی -ثطذَضزی
اًفطازی -غیط ثطذَضزی

هیبًگیي ًوطُی فؼبلیت ذغطپصیط
3/78
3/65
3/43
3/36

SD

ضطیت Eta

0/72
0/95
0/81
0/90

0/59

ًتبیح آظهَى ّوجستگی اتب ثب تَخِ ثِ همساض اضظش ثِزست آهسُ یؼٌی (ً )0/34طبى هیزّس کِ ثیي ًَع ٍضظش ٍ هیعاى
فؼبلیتّبی ظیجبییضٌبسبًِ ضاثغِی هؼٌیزاضی ٍخَز ًساضز .ایي ّوجستگی ظهبًی هؼٌیزاض است کِ اضظش ضطیت اتب ػسزی
ثبالتط اظ  0/65ثبضس (خسٍل .)5
جذيل  :5بزرسی رابطٍی بیه وًع يرسش ي میشان فعالیتَای سیبایی شىاساوٍ

ًَع ٍضظش
گطٍّی -ثطذَضزی
گطٍّی -غیط ثطذَضزی
اًفطازی -ثطذَضزی
اًفطازی -غیط ثطذَضزی

هیبًگیي ًوطُی فؼبلیت فطٌّگی ٌّطی
4/23
4/27
3/33
3/38

SD

ضطیت Eta

0/45
0/89
1/04
0/64

0/34

ًتبیح آظهَى  uهي ٍیتٌی ًطبى زاز کِ ثیي هیعاى فؼبلیتّبی ترػػی ،فؼبلیتّبی ذغطپصیط ٍ ،فؼبلیتّبی ظیجبیی
ضٌبسبًِ ثبًَاى ٍضظضکبض لْطهبى ٍ غیط ٍضظضکبض استبى گیالى تفبٍت هؼٌبزاض ٍخَز زاضز ٍ زض ّوِی هَاضز ثبًَاى ٍضظضکبض ایي

سبل پٌدن -ضوبضُ  -10پبییع ٍ ظهستبى 1394

پژٍّصّبی هؼبغط زض هسیطیت ٍضظضی
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فؼبلیتّب ضا ًسجت ثِ ثبًَاى غیط ٍضظضکبض ثیطتط هَضزاستفبزُ لطاض هیزازًسّ .وچٌیي ،زض اضتجبط ثب هیعاى فؼبلیت فطاغت خسی
ثبًَاى ٍضظضکبض ٍ غیط ٍضظضکبض تفبٍت هؼٌیزاضی هطبّسُ ًطس (خسٍل .)6
جذيل  :6بزرسی تفايت بیه وًع فعالیتَای فزاغتی باوًان يرسشکار قُزمان ي غیز يرسشکار

فؼبلیت
فطاغت خسی
فؼبلیتّبی ترػػی
فؼبلیتّبی ذغطپصیط
فؼبلیتّبی ظیجبیی ضٌبسبًِ

ٍضظضکبض /غیط ٍضظضکبض
ٍضظضکبض
غیط ٍضظضکبض
ٍضظضکبض
غیط ٍضظضکبض
ٍضظضکبض
غیط ٍضظضکبض
ٍضظضکبض
غیط ٍضظضکبض

تؼساز
286
315
286
315
286
315
286
315

هیبًگیي ضتجِ
305/06
297/32
326/92
277/47
360/57
246/92
380/26
229/03

 Uهي ٍیتٌی

سغح هؼٌیزاضی

43884/500

0/58

37631/500

*0/00

28009/00

*0/00

29376/00

*0/00

بحث ي وتیجٍگیری
تدعیٍِتحلیل یبفتِّبی پژٍّص ًطبى هیزّس کِ ثیي ًَع ٍضظش ٍ اًتربة فؼبلیت فطاغت خسی ضاثغِی هؼٌیزاضی ٍخَز
زاضز .ثبایيحبل یبفتِّبی پژٍّص ًطبى هیزّس کِ ثیي ًَع ٍضظش ٍ هیعاى اًدبم فؼبلیتّبی ترػػی ،ذغطپصیط ٍ فؼبلیت-
ّبی ظیجبییضٌبسبًِ ضاثغِی هؼٌیزاضی ٍخَز ًساضز؛ زضغَضتیکِ احتوبل هیضفت ثب تَخِ ثِ هبّیت ضضتِّبی ثطذَضزی ،ایي
گطٍُ اظ ٍضظضکبضاى (ثِذػَظ ٍضظضکبضاى ضضتِّبی اًفطازی ثطذَضزی) هیل ثیطتطی ثِ ّیدبى ظیبز ،چبلص ،زضگیطیّبی
شٌّی ٍ خسوی فطاٍاى خْت هجبضظُ ثب چبلصّبی هَخَز زض آى فؼبلیت زاضتِ ثبضٌس .اهب ًتبیح ثِزستآهسُ ثب آًچِ هَضز اًتظبض
پژٍّطگطاى ثَزّ ،ورَاًی ًساضت .ثبٍخَزایيٍ ،الؼیت ثِزست آهسُ ،هَضز تدعیٍِتحلیل لطاض گطفت .الجتِ ،هیتَاى ایيگًَِ
ًتیدِ گطفت کِ ٍضظضکبضاى ایي ًَع ضضتِّبی ٍضظضی تطخیح هیزٌّس زض اٍلبت فطاغت ذَز فؼبلیتّبیی ضا اًدبم زٌّس کِ
ثب هبّیت ٍضظش ترػػیضبى تفبٍت زاضتِ ثبضس ٍ ضجبّتی ثِ آى ًساضتِ ثبضس؛ چطاکِ هیذَاٌّس هستی ضا کِ ثطای فطاغت
ذَز سپطی هیکٌٌس ،آًبى ضا اظ هحیظ ٍ ضطایظ فؼبلیت ٍضظضیضبى زٍض ًوبیس .ثب ثطضسی هیبًگیي چْبض گطٍُ زض اضتجبط ثب
فؼبلیت فطاغت خسی ،هطرع گطزیس کِ ثِ تطتیت ٍضظضکبضاى ٍضظشّبی اًفطازی -غیط ثطذَضزی ،اًفطازی -ثطذَضزی،
گطٍّی -ثطذَضزی ،گطٍّی -غیط ثطذَضزی ثیطتط ثِ فؼبلیت فطاغت خسی هیپطزاظًس .اظ ایي ًتبیح هیتَاى ایيگًَِ ثطزاضت
ًوَز کِ احتوبل هیضٍز ٍضظضکبضاى اًفطازی (خسا اظ ثطذَضزی ٍ یب غیط ثطذَضزی ثَزى ضضتِضبى) تطخیح هیزٌّس زض اٍلبت
فطاغت ذَیص ثِ فؼبلیتّبیی گطایص پیسا کٌٌس کِ آًبى ضا اظ فضبی اًفطازی ثَزىضبى ٌّگبم فؼبلیت ٍضظضی ،زٍض ًوبیس ٍ
ثطایطبى ایدبز تٌَع کٌس .ثِ ّویي زلیل فؼبلیتّبی زاٍعلجبًِ کِ یکی اظ فؼبلیتّبی هْن فطاغت خسی هیثبضس ،ثیطتطیي
توبیل ضا اظ خبًت ٍضظضکبضاى ضضتِّبی اًفطازی زاضز؛ چَى ایيگًَِ فؼبلیتّب فطز ضا هلعم ثِ ثَزى زض کٌبض افطاز زاٍعلت زیگط
کطزُ ٍ ثًَِػی فؼبلیتّبی اًفطازی ضرع زض ظهبى ٍضظش ضا تجسیل ثِ فؼبلیتی گطٍّی هیکٌس.
کبضبًی ( ) 1389زض پژٍّص ذَز ًطبى زاز ًَع ضضتِ ٍضظضی (توبسی ٍ غیط توبسی) ،اثط هؼٌیزاضی ثط هیعاى سطسرتی
شٌّی ٍضظضکبضاى ایدبز هیکٌس ٍ ایي هسألِ ثبػث گطایص هحسَس آًبى ثِ فؼبلیتّبی فطاغتی خسی هیضَز تب ثتَاًٌس
ثٍِسیلِی آى شّي پط چبلص ذَز ضا ثِ آضاهص ثطسبًٌس .هیتَاى ًتیدِگیطی ًوَز کِ ًتبیح پژٍّص کبضبًی ثب ًتبیح ایي
پژٍّص زض فطضیِی اٍل ّورَاًی زاضز .زض ّویي ضاستب ،پطتی ٍاتل ( )2004زض پژٍّص ذَز کِ ثطضسی فؼبلیتّبی
ذغطپصیط زض ثیي خَاًبى ٍضظضکبض ًرجِ پطزاذت ،ضاثغِی هؼٌیزاضی ضا ثیي ٍضظضکبض ضضتِّبی ثطذَضزی ثَزى ٍ فؼبلیتّبی
ذغطپصیط گعاضش کطزٍ .ی زض ایي پژٍّص ػٌَاى کطز کِ ایي ًَع ٍضظش هیتَاًس هَلؼیت ضفتي ثِ فؼبلیتّبی ذغطپصیط ضا
فطاّن سبظزٍ .ضظش ثِ ػلت ضلبثتی ثَزى ،ذَز ًَػی ذغط کطزى است .چطاکِ احسبس زست ظزى ثِ ذغط ٍ اًدبم ضیسک

8

تؼییي ضاثغة هبّیت ٍضظش (اًفطازی ،اختوبػی ،ثطذَضزی ٍ غیطثطذَضزی)...

ثطای ثطًسُ ضسى ضا زض ٍضظضکبض تمَیت هیکٌس کِ ایي همَلِ ثِ سغح ضلبثت ٍضظضکبضاى ًیع ثستگی زاضزّ .وچٌیي ،هغبلؼبت
هک ایٌتیط ٍ پیکطام (ً )1992طبى زاز کِ ٍضظضکبضاى ضضتِّبی هجبضظُای کِ خعٍ ضضتِّبی اًفطازی ثطذَضزی هحسَة هی-
ضًَس ،زض اٍلبت فطاغت ذَز ًیع تب حس لبثلهالحظِای اظ اًدبم فؼبلیتّبی پطتٌص استمجبل هیکٌٌس ٍ ػبهل ذغطپصیطی ضا زض
فؼبلیتّبی فطاغتی ذَیص هَضزاستفبزُ لطاض هیزٌّس .کِ ایي هسئلِ ثب ًتبیح ایي پژٍّص کِ ػٌَاى هیکٌس ٍضظضکبضاى
ضضتِّبی اًفطازی گطٍّی ثیطتط زاضای گطایص ثِ سوت فؼبلیتّبی فطاغتی خسی ّستٌسّ ،ورَاًی ًساضز .سبثَ ٍ ّوکبضاى
(ً ) 1999طبى زازًس کِ ٍضظضکبضاى ثطای خلَگیطی اظ اضغطاة ٍ کن کطزى تٌص ذَز لجل اظ هسبثمِ ،سؼی هیکٌٌس کِ
فؼبلیت ّبی فطاغتی ّوطاُ ثب آضاهص ضا استفبزُ ًوبیٌس تب اظ استطس ذَز خلَگیطی کٌٌس .تسَاض ٍ لیبًگ (ً )2008یع هطرع
کطزًس کِ تدطثیبت پیطیي ٍضظضکبضاى ٍضظشّبی اًفطازی ًظیط تٌیس ٍ ثسهیٌتَى زض ضضتِ ٍضظضی هطثَط ثِ ذَزضبى ،اظ
ػَاهل ثسیبض تأثیطگصاض ثط اًدبم یک فؼبلیت فطاغتی ترػػی هیثبضٌس کِ ایي همَلِ ًیع ًویتَاًس ثب ًتبیح پژٍّص حبضط
ّورَاًی زاضتِ ثبضس .اظ عطفی زیگط ،اسکبت ٍ ضبفط ( )2001ثب ثطضسی ضضتِّبی فَتجبل ،ثسکتجبل ٍ ٌّسثبل ٍ کیسسلطز
( )2009ثب ثطضسی ٍضظضکبض ضضتِّبی ٍالیجبل ٍ ثسکتجبل ًطبى زازًس ضاثغِای هیبى ًَع ٍضظش گطٍّی ثب اًدبم فؼبلیتّبی
فطاغتی ٍخَز ًساضز .زضغَضتیکِ ًتبیح پژٍّص حبضط ضبّس ٍخَز ضاثغِای هؼٌبزاض ثیي ًَع ٍضظش ٍ فؼبلیت فطاغتی خسی
ثَز .اهب زض هَضز سِ ثؼس زیگط فؼبلیتّبی فطاغتیً ،تبیح پژٍّص حبضط ثب ًتبیح اسکبت ٍ کیسسلط ّورَاًی زاضز.
ّوبىعَض کِ هطبّسُ هیگطزز ،زض اضتجبط ثب ضاثغِی ثیي ًَع ضضتِ ٍضظضی ٍ ًَع اٍلبت فطاغت ًتبیح ضسًٍمیضی ٍخَز
زاضز کِ احتوبالً تحت تأثیط ػَاهل هساذلِ گط زیگطی هبًٌس خٌسیت ،تحػیالتٍ ،ضؼیت التػبزی ،سي ،فطٌّگ ٍ غیطُ لطاض
ذَاٌّس گطفت ٍ ثب تطکیت توبهی ػَاهل ٍ فبکتَضّبی هَخَزًَ ،ع ٍضظش ًیع ثستِ ثِ ایٌکِ اًفطازی ثبضس یب گطٍّی ٍ
ّوچٌیي ثطذَضزی ثبضس یب غیط ثطذَضزی هوکي است ثط توبیل ٍضظضکبضاى ثِ اٍلبت فطاغت هرتلف تأثیطگصاض ثبضسّ .طچٌس
کِ ثب زض ًظط گطفتي هبّیت ٍ ٍیژگیّبی ایي چْبض فؼبلیت فطاغتی اًتظبض هیضفت ضبّس ضاثغِی هؼٌبزاضی ثیي ثطذی اظ اًَاع
ٍضظش ٍ ثؼضی اظ اثؼبز فؼبلیتّبی فطاغتی ثبضین .ثِػٌَاىهثبل ،اًتظبض هیضفت کِ ٍضظضکبضاى ضضتِّبی ثطذَضزی گطٍّی
گطایص ثیطتطی ثِ اًدبم فؼبلیتّبی فطاغتی ظیجبیی ضٌبسبًِ زاضتِ ثبضٌس .چطاکِ ٍیژگی ایي ًَع فؼبلیتّب تٌْبیی ،آضاهص
پصیطی ٍ ثسٍى تٌص ثَزى هیثبضس .یؼٌی ذالف آًچِ ٍضظضکبض ثب تَخِ ثِ ًَع ٍضظش ذَز ثِ ٌّگبم فؼبلیت ًطبى هیزّس.
هثبل زیگط ایٌکِ اًتظبض هیضفت ٍضظضکبضاى ضضتِّبی اًفطازی غیط ثطذَضزی کِ ثب تَخِ ثِ ًَع ضضتِ ٍضظضیضبى ًیبظ ثِ
حفظ توطکع ٍ آضاهص شٌّی ٌّگبم فؼبلیت ٍضظضی زاضًس ،زض فؼبلیتّبی فطاغتی ذَز تطخیح زٌّس کِ ثِ فؼبلیتّبی چبلطی ٍ
پطّیدبىتط ٍ زاضای زضگیطی خسوی ٍ شٌّی ثیطتط ضٍی ثیبٍضًس .اهب ًتبیح پژٍّص ذالف اًتظبضات ثَز .ثِ ًظط هیضسس زض
ایي هَضز ًویتَاى ًتیدِی لبعؼی گطفت کِ ّطکسام اظ اًَاع ٍضظشّب ،افطاز ضا ثِسَی کسامیک اظ اًَاع هرتلف اٍلبت
فطاغت هتوبیل ذَاّس کطزٍ ،لی احتوبالً ثب استفبزُ اظ پژٍّصّبی تکویلی زض ایي ظهیٌِ کِ تأثیط هتغیطّبی هساذلِگط ٍ
هیبًدی ضا ّن تحت ًظط زاضتِ ثبضس ،سَزهٌس ذَاّس ثَز ٍ هثوط ثوط ٍالغ ذَاّس ضس.
تدعیٍِتحلیل یبفتِّبی پژٍّص ًطبى زاز کِ زض ٍضظضکبضاى توبیل ثِ اًدبم فؼبلیتّبی فطاغتی ثِ تطتیت ضبهل فؼبلیت-
ّبی ظیجبیی ضٌبسبًِ ،فؼبلیتّبی ذغطپصیط ،فؼبلیتّبی ترػػی ٍ ،فؼبلیت فطاغت خسی هیضَز ٍ زض غیط ٍضظضکبضاى ًیع ثِ
تطتیت ضبهل فؼبلیتّبی ترػػی ،فؼبلیتّبی ظیجبیی ضٌبسبًِ ،فؼبلیت فطاغت خسی ٍ فؼبلیتّبی ذغطپصیط هیضَز .زض
ّویي ضاستب سبثَ ٍ ّوکبضاى (ً )1999طبى زازًس کِ ٍضظضکبضاى ثطای خلَگیطی اظ اضغطاة ٍ کنکطزى تٌص ذَز لجل اظ
هسبثمِ ،سؼی هیکٌٌس کِ فؼبلیت ّبی فطاغتی ّوطاُ ثب آضاهص ضا استفبزُ ًوبیٌس تب اظ استطس ذَز خلَگیطی کٌٌس .ثب تَخِ ثِ
ایيکِ ثبًَاى ٍضظضکبض هَضزپژٍّص خعٍ لْطهبًبى ضضتِّبی ٍضظضی ذَز هیثبضٌس ٍ فمظ غطفبً ثطای هبّیت ٍضظش ثِ اًدبم
آى ًویپطزاظًس ،ثلکِ زض هسبثمبت ًیع ضطکت هیکٌٌس ،لصا ایي افطاز هغوئٌبً ثب ّیدبًبت ٍ تٌصّبی هطثَط ثِ هسبثمِ آضٌبیی
زاضًس ٍ ثب آى زضگیط ثَزُاًس .ثٌبثطایي هٌغمی هیثبضس اگط هطبّسُ کٌین کِ ایي ٍضظضکبضاى لْطهبى تطخیح هیزٌّس فؼبلیت-
ّبیی ضا ثطای اٍلبت فطاغت ذَز اًتربة کٌٌس کِ زض آى کنتط اثطی اظ ّیدبى ٍ تٌص ثَزُ ٍ ثیطتط ثِ آًبى حس آضاهص ضا
هٌتمل ًوبیس .تسَاض ٍ لیبًگ (ً )2008یع هطرع کطزًس کِ تدطثیبت پیطیي ٍضظضکبضاى اظ ػَاهل ثسیبض تأثیطگصاض ثط اًدبم
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یک فؼبلیت فطاغتی هیثبضٌس .اظ عطفی زیگط ثب تَخِ ثِ اٍلَیتثٌسی فؼبلیتّبی فطاغتی اظ زیسگبُ افطاز غیط ٍضظضکبض کِ
ثیطتط ثِ فؼبلیتّبی فطاغتی ترػػی گطایص زاضتِاًس ٍ توبیل کنتطی ًسجت ثِ اًدبم فؼبلیتّبی فطاغتی ذغطپصیط اظ ذَز
ًطبى زازُاًس ،هیتَاى ایيگًَِ ػٌَاى ًوَز کِ تؼساز لبثلتَخْی اظ ایي افطاز ثِ زلیل آضٌب ًجَزى کبفی ثب فؼبلیتّبی ٍضظضی
ثِػٌَاى یک فؼبلیت فطاغتی زضذَض تَخِ ،گعیٌِّبی ذَز ضا ثطای اًتربة یک فؼبلیت فطاغتی هٌبست هحسٍزتط هیکٌٌس .لصا
ایي هسئلِ ثبػث هیضَز کوتط اظ فؼبلیتّبیی کِ زاضای ّیدبًبت شٌّی ٍ خسوی ثَزُ ٍ ًیبظهٌس همساضی آهبزگی خسوبًی ٍ
یب ذغطپصیطی هیثبضس ،استمجبل کٌٌس(غفَضی ٍ ّوکبضاى  .)2011ثطای ایيگًَِ افطاز هغوئيتطیي ٍ ثیزضزسطتطیي فؼبلیت
ایي است کِ گَضِای آضام ثٌطیٌٌس ٍ فمظ یک فؼبلیت یب هْبضت ٍیژُای ضا کِ ثِػٌَاى فؼبلیت فطاغتی اًتربة ًوَزُاًس،
ثِعَض ترػػی ثیبهَظًس ٍ اًدبم زٌّس.
ّوچٌیي ،ثب تَخِ ثِ ثطضسی تفبٍت ًَع فؼبلیتّبی فطاغتی ثیي ثبًَاى ٍضظضکبض لْطهبى ٍ ثبًَاى غیط ٍضظضکبضً ،تبیح
آظهَى  uهي ٍیتٌی ًطبى زاز کِ ثیي هیعاى فؼبلیتّبی ترػػی ،فؼبلیتّبی ذغطپصیط ٍ ،فؼبلیتّبی ظیجبیی ضٌبسبًِ ثبًَاى
ٍضظضکبض لْطهبى ٍ غیط ٍضظضکبض استبى گیالى تفبٍت هؼٌبزاض ٍخَز زاضز ٍ زض ّوِی هَاضز ثبًَاى ٍضظضکبض ایي فؼبلیتّب ضا
ًسجت ثِ ثبًَاى غیط ٍضظضکبض ثیطتط هَضزاستفبزُ لطاض هیزازًس .الجتِ حسس ایي هسألِ کِ هیتَاى ضبّس ٍخَز تفبٍت
هؼٌبزاضی ثیي ایي زٍ گطٍُ زض هیعاى فؼبلیتّبی ذغطپصیط ثَز ،زٍض اظ اًتظبض ًیست .ایي هسألِ هغبثك ثب اًتظبضات هب زض
پژٍّص ثَز ،چطاکِ ٍضظضکبضاى ًسجت ثِ غیط ٍضظضکبضاى ثب تَخِ ثِ تدطثیبتطبى زضظهیٌِی فؼبلیتّبی پط چبلص ٍ پطّیدبى،
زضظهیٌِٔ اًدبم فؼبلیتّبی ذغطپصیط هَفكتطًس .ذػَغبً کِ ایي ٍضظضکبضاى خعٍ ٍضظضکبضاى لْطهبى ًیع هحسَة هیضًَس
کِ ثِعَض هستمین ثب تٌصّب ٍ ّیدبًبت هرتلف هسبثمبت زض اضتجبط ثَزُاًسّ .وچٌیي ،زض اضتجبط ثب هیعاى فؼبلیت فطاغت خسی
ثبًَاى ٍضظضکبض ٍ غیط ٍضظضکبض تفبٍت هؼٌیزاضی هطبّسُ ًطسٍ .یتبس (ً )2008یع زض پژٍّص ذَز ثب تأکیس ثط ضطکت زض
فؼبلیت ثسًی ٍضظضکبضاى سبثك ٍ غیط ٍضظضکبضاى زض اٍلبت فطاغت ،ػبهل ضغل ضا اظ ػَاهل تؼییيکٌٌسُ زض ضطکت زض فؼبلیت
ثسًی آًْب زاًست کِ زض هیبى هطزاى غیط ٍضظضکبض ثب ضغلّبیی کِ فؼبلیت ثسًی ثیطتط زاضتٌس فؼبلیتّبی فطاغتی آًْب کوتط
ثَز ٍ تٌْب پیبزُضٍی زض اٍلبت فطاغت آًْب خعٍ فؼبلیتّبی خسوی هحسَة هیضس .اهب ٍضظضکبضاى سبثك ثِ فؼبلیت ثسًی زض
اٍلبت فطاغت ازاهِ هیزازًس .الکسًَي ٍ ّوکبضاى ( )2001زض یبفتِّبی پژٍّص ذَز زض اضتجبط ثب فؼبلیتّبی فطاغتی گعاضش
زازًس کِ  %70خوؼیت پژٍّص ّیچ فؼبلیت ٍضظضی اًدبم ًویزازًس ٍ  %10گبُگبُ ٍ  %6.4فؼبلیت ثسًی زض سغح ثبال زاضتٌس
ٍ فؼبلیت ثسًی ًبضی اظ کبضضبى خبیگعیي فؼبلیت ثسًی تفطیحی هیضس.
زض کل زض تمسینثٌسی افطاز ثِ ٍضظضکبض ٍ غیط ٍضظضکبض ،اضتجبط هستمیوی ثب ًَع فؼبلیت فطاغتی اًتربثی تَسظ افطاز ٍخَز
زاضز چَى ذَز ٍضظش هیتَاًس ًمص ثسعایی زض اًدبم فؼبلیتّبی فطاغتی افطاز زاضتِ ثبضس چطاکِ ثطای یک فطز غیط ٍضظضکبض
اًدبم فؼبلیتّبی ٍضظضی ثِػٌَاى یک فؼبلیت فطاغتی زضَاض هیثبضس .ثٌبثطایي ،هیعاى اًتربة ٍی زض هَضز فؼبلیتّبی
فطاغتی هحسٍزتط ذَاّس ضس .ایٌکِ ًَع ٍضظش چِ تأثیطی ثط ًَع فؼبلیت فطاغتی افطاز ذَاّس گصاضت ،یک هجحث استٍ ،
ا یٌکِ آیب تفبٍتی ثیي ًَع فؼبلیت فطاغتی ٍضظضکبضاى ٍ غیط ٍضظضکبضاى ٍخَز زاضز ،هجحثی زیگط است کِ ثب ثطضسی ٍ ًگبّی
زلیك هتَخِ ذَاّین ضس کِ اظآًدبکِ ٍضظضکبضاى زض سبلیبًی کِ زض هحیظّبی ٍضظضی ثب تدبضة هتفبٍتی حضَضزاضتِاًس،
توبیالت هتفبٍتی ضا ًسجت افطاز غیط ٍضظضک بض زض اضتجبط ثب ًَع فؼبلیت فطاغتی ذَز ذَاٌّس زاضت ٍ زض ایي پژٍّص ًیع
هطرع ضسُ است کِ ٍضظضکبضاى ًسجت ثِ غیط ٍضظضکبضاى ثِ همساض ثیطتطی ثِ فؼبلیتّبی ترػػی ،ذغطپصیط ٍ ظیجبیی
ضٌبسبًِ ذَاٌّس پطزاذتّ .طکسام اظ ایي فؼبلیتّب ثب تَخِ ثِ چٌسثؼسی ثَزى ٍضظش اظ خْبت ظیجبضٌبسیّ ،یدبى پصیط ثَزى،
پطذغط ثَزى ،هتوبیع ثَزى ٍ غیطُ هیتَاًٌس اضتجبعبت تٌگبتٌگی ثب ضطایظ هَخَز زض ٍضظش زاضتِ ثبضٌس ٍ اظ ّویي ضٍ
ٍضظضکبضاى ًیع ثِ ػلت هطبّسُ ٍ احسبس چٌیي اضتطاکبتی ثیي هحیظ ٍضظش ٍ هحیظ فؼبلیت فطاغتی ،ثب توبیل ٍ ضغجت
ثیطتطی ثِسَی فؼبلیت ضٍی هیآٍضًس .الجتِ ،زضهدوَع ایي احتوبل ضا ًیع ثبیس زض ًظط گطفت کِ خبهؼِی آهبضی هَضزًظط ثب
تَخِ ثِ اهکبًبت ٍ هیعاى ثطذَضزاضی اظ ضطایظ ٍ ظهیٌِّبی فؼبلیتّبی فطاغتی هَخَز پیطاهَى ذَیص ،ثِ فؼبلیتّبی
فطاغتی پطزاذتِ ٍ ثِ سؤاالت پژٍّص پبسد زازُاًس .چطاکِ ضرع هیتَاًس یک سطی ػاللِهٌسیّب زض هَضز اًدبم فؼبلیت-
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ّبی فطاغتی زض شّي ذَیص زاضتِ ثبضس کِ ثب تَخِ ثِ هحسٍزیت زض ثطذَضزاضی اظ اهکبًبت هطثَط ثِ آى فؼبلیت فطاغتی
ذبظ زض هٌغمِ هحل سکًَت ،ضْط ٍ یب استبى هَضزًظط ،فطز اظ پطزاذتي ثِ آى فؼبلیت غطفًظط کٌس ٍ هدجَض ثبضس فؼبلیتی
ضا اًتربة ًوبیس کِ اهکبًبتص هَخَز ٍ زض زستطس ثبضس .ثٌبثطایي ،هوکي است هیبى ػاللِی فطز ٍ فؼبلیت فطاغتی کِ اًدبم
هیزّس ،تفبٍت لبثلهالحظِای اظ ًظط هبّیت اثؼبز فؼبلیتّبی فطاغتی ٍخَز زاضتِ ثبضس کِ یمیٌبً ایي هسألِ زض ًتبیح پژٍّص
تأثیطگصاض است.
ثٌبثطایي ،پیطٌْبز هیضَز تأثیطات تحػیالت ،عجمِی اختوبػی ٍ ضطایظ التػبزی ًیع ثط ًَع فؼبلیت اٍلبت فطاغت
ٍضظضکبضاى ظى ٍ تأثیط ًَع فؼبلیت فطاغتی ٍضظضکبضاى ٍ غیط ٍضظضکبضاى ثط حبالت ذلمی ٍ ضٍاًی آًْب هَضزثطضسی لطاض گیطز.
ّوچٌیي پیطٌْبز هیضَز پژٍّطی پیطاهَى هیعاى ػاللِی افطاز ًسجت ثِ اثؼبز فؼبلیتّبی فطاغتی هصکَض اًدبم ضَز؛ چطاکِ
تحمیك حبضط ّوِی توبیالت افطاز ضا زضثط ًویگیطز ٍ افطاز ثب تَخِ ثِ ضطایظ هَخَز زض هحیظضبى ثِ اًدبم فؼبلیت هطثَعِ
هیپطزاظًس .زض کل ثب تَخِ ثِ ًتبیح ایي پژٍّص ٍ پژٍّصّبی اًسکی کِ زض ذبضج ٍ ثِذػَظ زاذل کطَض زض ایي ظهیٌِ
غَضت پصیطفتِ است ،ثِ ًظط هیضسس کِ ًَع فؼبلیت فطاغتی ٍضظضکبضاى ٍ غیط ٍضظضکبضاى هتفبٍت ذَاّس ثَز ٍ ّوچٌیي
ثطای ثطضسی اضتجبط ثیي ًَع ٍضظش ٍ ًَع فؼبلیت فطاغتی ٍضظضکبضاى پژٍّصّبی ثیصتطی هَضزًیبظ ثبضس تب ثب اعویٌبى ٍ
آسَزگی ذبعط ثیطتطی ثتَاى زض ایي هَضز ًتیدِگیطی ًوَز.
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