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 چکيذه
قٍاظحی ةَ صـاب  ُای زاىَْ ةَ ٍّّان ىضغودة ىِيی از پژوُفٍغی ؿانيصانیکَ در 

ُای اظیؼ پا ةَ ّؼوَ گػاقحَ و از دیغگاه زیـحی،  آیغ، ةعف جعننی ژرفحّنّژی درؿال ىی

دُغ.  رواٌی، اكحنادی و ازحياّی ایً دوره زٌغگی ٌّع ةكؼ را ىّرد ىٌانَْ و پژوُف كؼار ىی

( ةَ اُيیث ؿً ةٍّْان یکی Johnson: 2008ٌُؼیَ ًتلَ ةٍغی ؿٍی ىٌؼوصَ جّؿي )

پؼدازد، کَ ةؼ رفحار فؼدی و  دیگؼ از ویژگیِای اٌـاٌی ىذم ًتلَ، ؿً، زٍؾ، ٌژاد و ... ىی

گػارد. افؼاد ةازٌكـحَ در مّرت ىضؼوىیث از اداىَ کار، فؼآیٍغ  ؿاظث ازحياّی جأدیؼ ىی

کَ ایٍگٌَّ افؼاد در جْاىالت  کٍٍغ. در ایً مّرت، در قؼایٌی ؿانيٍغی ؿؼیِ را جسؼةَ ىی

ازحياّی ظّد فْال ةاكی ةياٌٍغ، پؾ از ةازٌكـحگی، ىـائم ىؼةّط ةَ ؿانيٍغی ظّد را ظیهی 

کٍٍغ. در ایً ةؼَُ از زٌغگی، ىػُتی ةّدن ٌلف ىؤدؼی ایفاء  ؿؼیِ جسؼةَ و اصـاس ٌيی

کٍغ کَ در  ىیُای ىػُتی ةَ افؼاد کيک  ٌيایغ. در ایً ظنّص، افکار، جيایالت و کٍف ىی

 .(Saxena:2006ؿانگی و ةاالجؼ ظیهی ؿؼیِ اصـاس ؿانيٍغی ٌٍيایٍغ ) 60ؿٍیً 
ًتلَ ةٍغی ؿٍی. ؿاظث ازحياّی. ةازٌكـحگی.  ی.قٍاؿؿانيٍغ :واشگان کليذي
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 مقذمه 
دٌتال ایً اؿث کَ ؿالىث و کیفیث  از آٌسا کَ ؿانيٍغ قغن و ًّل ّيؼ در ایؼان ةَ جغریر رو ةَ افؽایف اؿث، ىلانَ صاوؼ ةَ

ایً ةؼرؿی ؿْی دارد ةا قٍاظث ّّاىم جذتیث کٍٍغه و ةِتّد ةعكٍغة ووْیث و ىّكْیث فؼد  ىّرد ةؼرؿی كؼار دُغ.را زٌغگی ایً افؼاد 

ةِتّد و ارجلاء  ؿانيٍغ در ظاٌّاده گاىی ُؼ چٍغ کّچک در زِث صفٍ و جْانی ایً زایگاه و ىّكْیث ةؼداقحَ، و کيکی ُؼ چٍغ اٌغك در

 (.1378:269قؼایي زیـث ؿانيٍغان در زيِ ظاٌّادگی ةٍيایغ )ؿام آرام و اصيغی ةٍی، 

در ایؼان وزّد دارد، ٌّیـٍغه در جالش اؿث جا از ًؼیق زيِ آوری  "ؿانيٍغان"گؼچَ ىٍاةِ و اؿٍاد ّهيی ىضغودی در ظنّص 

 1«دوره ؿّم زٌغگی»ٌُؼات و ىٍاةْی در ایً زىیٍَ جّنیغ ٌيایغ. در صانیکَ ىفِّم  اًالّات و داده ُای ىؼةّط، و ةا ىؼازَْ ةَ ىٍاةِ ظارزی،

یافحَ اؿث؛یٍْی كؼٌی کَ در آن مٍْث و  در گػقحَ آٌچٍان ىْؼوف ٌتّد، نیکً ًی كؼن ةیـحو، ایً ىفِّم ىٍْای ّيیق و ةا اُيیث ظّد را

 افؽایف یافحَ اؿث. ىادرةؽرگ ُا -دارو ىْسؽه کؼده اؿث؛ودرآن جْغادؿانيٍغان و پغر

در صانیکَ در گػقحَ وانغیً ةؼ زّاٌان ةـیار جأدیؼگػار ةّدٌغ، ؿاظحار ظاٌّاده ظّد آٌگٌَّ ةّد کَ جلؼیتاً ُؼ گٌَّ جنيیو گیؼی ٌـم 

ان و (. در ّیً صال، ةَ ىؼور زىان و ةَ دٌتال ارجلاء ىّكْیث کّدک1352ُای زّان جؼ جضث اكحغار پغرةؽرگ ُا ُغایث ىی قغ )آمفی: 

ىادرةؽرگ ُا ةؼ فؼزٌغان و ٌّه ُا رو ةَ کاُف گػاقث. ىلانَ صاوؼ ؿْی ةؼ ارائَ جنّیؼی از وانغیً ةؽرگ ةا ٌّف ویژه  -ٌّزّاٌان، اكحغار پغر

 ةَ زٌغگی ظّد آٌِا دارد؛ یٍْی ؿالىث و کیفیث زٌغگی آٌِا را ىٍْکؾ ٌيایغ.

یؼان ةيٍْای آن اؿث کَ در چٍیً قؼایٌی زوج ُا قاٌؾ زٌغگی جأُهی افؽایف و ةِتّد اىیغ زٌغگی در ُيَ زای زِان از زيهَ ا

ًّالٌی جؼی را پیغا ىی کٍٍغ؛ و آن ظّد ةَ آٌِا ازازه ىی دُغ جا ةٍّْان پغرةؽرگ و ىادرةؽرگ َاُؼ گؼدٌغ. جضث چٍیً قؼایٌی، جْغاد 

ىاٌی ةیكحؼی در آٌِا وزّد دارد، رو ةَ افؽایف اؿث. پغرةؽرگ و ىادرةؽرگ ُا ُيّاره ةّیژه در قِؼُای ةؽرگ کَ جـِیالت ةِغاقحی و در

زوج ُا در ىـیؼ رؿاٌغن آٌِا ةَ ؿانيٍغی کيک ىی کٍغ. جا ؿٍیً پٍساه جْغاد ؿانِای زٌغگی ىكحؼك ةَ جفاُو دوزاٌتَ و ُيیاری ةیً 

یً دوره ةَ ةْغ، آٌِا ةَ جغریر وارد دورة ؿانگی اغهب زوج ُا ّيّىاً وَیفَ پؼورش و ةؽرگ کؼدن کّدکان ظّد را ةَ پایان ىی رؿاٌٍغ. از ا

2ىادر ةؽرگی -پغر"
3دوره آقیاٌَ ظانی"ىی قٌّغ. ةلیَ ؿانِای ىحأُهی؛ یٍْی  "

، ظّد ةازگكث ةَ دوره ای اؿث کَ فؼد جٍِا ةا ُيـؼ ظّد "

ً ىیؽان ًّل ّيؼ، اصحيال ةیّه زٌغگی ىی کٍغ، و آن ظّد ىّزتات کاُف ىّارد ىْاقؼت آٌِا را فؼاُو ىیآورد. در ّیً صال، ةا ةاالرفح

 (.1378:244قغن یا جٍِا قغن ُؼ یک از زوج ُا وزّد دارد کَ ظّد ةَ چانف ُای زغیغی در ظاٌّاده ىی اٌساىغ )قیعی، 

(، 1388ةؼاؿاس گؽارش ظتؼٌگار ازحياّی فارس و ةَ ٌلم از ىایکم ىارىِث رئیؾ کيیـیّن زِاٌی ّّاىم ىؤدؼ ةؼ ؿالىث )آةاٌياه 

ؿال اىیغ زٌغگی در ایؼان ًی چٍغؿانَ اظیؼ ةـیار كاةم جّزَ اؿث، و ظّد ٌكان ىی دُغ کَ کارُای زیادی ًی ایً ؿانِا  15افؽایف 

ؿال اؿث، ایً قاظل  74( ةَ ًّر ىیاٌگیً 1394ةؼای ةِتّد ووِ ؿالىث ىؼدم اٌسام قغه اؿث. در صانیکَ اىیغ زٌغگی در ایؼان اکٍّن )

 (.WPDS:2015ؿال اؿث ) 44و در کكّر نِـّجّ ؿال  83در کكّر ژاپً صغود 

(. ایً ةغان ىٍْاؿث کَ در 1388ةٍاةؼایً، ایؼان در ؿانِای آجی ٍُّز ُو ةَ قاظل اىیغ زٌغگی زيْیث ظّد ظّاُغ افؽود )ىارىث: 

درمغ  50آوردُای ىّزّد، ؿال ُای آیٍغه اٌحُار پغرةؽرگ ُا و ىادرةؽرگ ُای ةیكحؼی را ةایغ داقث. ةٍا ةَ گفحَ ىارىِث، و ةؼاؿاس ةؼ

درمغ ةَ ٌُام ؿالىث  25ؿالىث ىؼدم ةَ ّّاىم ازحياّی ىاٌٍغ فلؼ، ؿّاد، ووْیث ىـکً، قغم و ىیؽان رّایث صلّق زٌان ةـحگی دارد، 

 درمغ ةَ ىضیي زیـث ةـحگی دارد.  10درمغ ةَ ىـائم ژٌحیک اٌـاٌِا و  15و 

اواؿي زٌغگی ظّد، ّالوه ةؼ روةؼو قغن ةا چانف ُای ىؼةّط ةَ فؼزٌغان ظّد، ىی  در ُؼ صال، ةـیاری از ةؽرگـاالن اىؼوزه در دورة

دریافحَ اٌغ کَ وانغیً ةؽرگ کَ ةَ ىادرةؽرگ( ٌیؽ ةاقٍغ. ةـیاری از ظاٌّاده ُا ایٍگٌَّ  -ةایـث ٌگؼان و قاُغ ؿانيٍغ قغن اونیاء ظّد)پغر

دارٌغ؛ کَ آن ظّد پیچیغه جؼ و مْب جؼ از  تث ُای ّيهی، ّاًفی و ىانی فؼاوانؿٍیً ُفحاد ؿانگی یا ةاالجؼ راه ىی یاةٍغ، ٌیاز ةَ ىؼاك

ؿانگی ظّد ُـحٍغ،  50-60ىحّنغ قغه، و ُو اکٍّن در ؿٍیً  1950پؼورش فؼزٌغان ظّد آٌِا ىی گؼدد. ةٌّر ىذال، آٌِائی کَ در دَُ 

غ، کَ كتالً مؼف فؼزٌغان ىـحلیو ظّد کؼده اٌغ ىی ةایـث ُيان جْغاد ؿانِائی را مؼف ىؼاكتث از وانغیً ؿانيٍغ ظّد کٍٍ

(Jarrett:1994.) 

ةازٌكـحگی ٌیؽ ظّد جغییؼ ّيغه ای در زٌغگی ظاٌّادگی ةّزّد ىیآورد. در چٍیً قؼایٌی، در مّرجیکَ زن ظاٌَ دار ةّده ةاقغ، 

گػراٌٍغ. گؼ چَ صىّر ُيـؼ در كانب اوكات ةیكحؼی ظّاٍُغ داقث کَ ةا یکغیگؼ ة« دو ُيـؼ»ةازٌكـحگی ُيـؼ ةغان ىٍْاؿث کَ ُؼ 

غؼةی آن  ىٍتِ ىـّؼت ةؼای ُؼدوی آٌِاؿث، ایً ووْیث در ىّاردی قؼایي ّادی زٌان را ةِو ىی زٌغ )آٌِا را ٌادیغه ىی گیؼد(؛ ةٍضّی کَ 

گؼدد، زٌان از ةازٌكـحگی (. جا زائیکَ ةَ زاىَْ ایؼان ىؼةّط ىی Kalish: 1982:96)ىّزتات ىغاظهَ در اىّر یکغیگؼ را فؼاُو ىیآورد 
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ُيـؼان ظّد آٌچٍان اؿحلتال ٌيی کٍٍغ؛ مؼفاً ةغیً ظاًؼ کَ صىّر دائو آٌِا در ظاٌَ، پائیً آىغنِ درآىغ ظاٌّاده، ىغاظهَ ُيـؼان 

 )قُّؼان( در اىّر روزىؼة زٌغگی و ...، ظّد ةَ چانف ُائی ةیً آٌِا ىٍسؼ ىی گؼدد.

ٌتال فّت یکی از دو ُيـؼ پغیغار ىی گؼدد. زٌان ٌّّاً از آٌسا کَ دارای اىیغ زٌغگی ىكکم جؼیً جضّل در زٌغگی ىحأُهی ةَ د

را  ًّالٌی جؼی ُـحٍغ، و ٍُگام ازدواج زّان جؼ از ُيـؼان ظّد ُـحٍغ، ةیكحؼ از ىؼدان ّيؼ ىی کٍٍغ. از ایً رو، آٌِا ایً اٌحُار و آىادگی

ظّد را ةٍّْان ةیّه زٌغگی کٍٍغ. در چٍیً قؼایٌی، جٍِائی ُيؼاه ةا فّت ُيـؼ ىی ةایـث داقحَ ةاقٍغ کَ ةعف كاةم جّزِی از زٌغگی 

ةـیار ىكکم ىی ٌيایغ. ایً جسؼةَ ىيکً اؿث صحی ةؼای پغرةؽرگ ُا یا ىؼدان ةیّه کَ ىْيّالً دوؿحان کيحؼی در ىلایـَ ةا ىادرةؽرگ ُا 

ىی گؼدد کَ ىؼدان ّيّىاً ىِارت ُای کيحؼی ٌیؽ در اىّر ظاٌَ داری  یا زٌان ةیّه دارٌغ، ةـیار ؿعث جؼ ةاقغ؛ ایً ووْیث از آٌسا ٌاقی

 (.Berardo:1970دارٌغ )

 

 کيفيت زنذگی. 1
کیفیث زٌغگی ىفِّم زغیغی در زاىَْ قٍاؿی اؿث کَ در زىیٍَ ُای ىعحهف کارةؼد دارد. در ایً ىتضخ ةا جأکیغ ةؼ ٌضّة زٌغگی 

َ و کٍکاش كؼار گؼفحَ اؿث. آٌچَ کَ ىّزتات ؿالىث ةیكحؼ، روایث ةیكحؼ، اىٍیث ةیكحؼ، پغرةؽرگ ُا و ىادرةؽرگ ُا، ىّوّع ىّرد ىٌانْ

نػت ةیكحؼ، زٌغگی قادجؼ و ... را فؼاُو ىی آورد، ظّد ىفِّم کیفیث زٌغگی را ىی رؿاٌغ. در صانیکَ جاةضال کيحؼ کیفیث زٌغگی وانغیً 

اؿث، ىّرد ىٌانَْ كؼار گؼفحَ اؿث، ىلانَ صاوؼ درمغد اؿث جا جنّیؼی از ایً  ةؽرگ کَ ٌـتث و جْغاد آن ٌیؽ ظّد در ایؼان رو ةَ افؽایف

گؼوه ازحياّی را ةا جّزَ ةَ قاظل ُای ىعحهف ازحياّی و اكحنادی آٌِا ىٍْکؾ ٌيایغ. آٌچَ کَ ةیً ؿایؼ ّّاىم ةؼ کیفیث زٌغگی ایً 

 فىای ىضیٌی و ٌُایؼ آن اؿث. گؼوه جأدیؼ ىی گػارد، ىٍاةِ اكحنادی، جغػیَ، ؿّاد، ةِغاقث و درىان،

در صانیکَ ىفِّم کیفیث زٌغگی از زوایای ىعحهف و جّؿي قاظَ ُای ىعحهف ّهيی ىّرد ارزیاةی كؼار ىی گیؼد، ىفِّم یاد قغه 

(. 191: 1385داةث ٌتّده، ةهکَ جضث جأدیؼ ّّاىم ىعحهف در ٌلاط قِؼی و روؿحائی، و ةیً اككار ىعحهف دائو در صال جغییؼ اؿث )قیعی، 

ُيیٌٍّر،زِث دؿحیاةی ةَ کیفیث زٌغگی ةِحؼ،کكّرُا، ةّیژه ىهم فلیؼ ُؼ چَ ةیكحؼ ىی ةایـث ٌِادُای ىّرد ٌیاز ظّد را ةـازٌغ 

)ةازؿازی ٌيایٍغ(، در غیؼ ایً مّرت چؼظَ ای از ٌگؼاٌی ُای ازحياّی، ٌاةٍِساری ُا و ... پغیغار ىی گؼدد. در چٍیً قؼایٌی، کكّرُا 

 یفیث زٌغگی روایث ةعف دور ىی گؼدٌغ.ُيّاره از ک

در پژوُف صاوؼ، ىحغیؼُائی چّن ؿً، ووْیث زٌغگی، ووْیث اقحغال، درآىغ، رفاه، ةیيَ، ؿالىث، ؿّاد و آىّزش و ... ةیً 

ةعكی زغاگاٌَ پغرةؽرگ ُا و ىادر ةؽرگ ُا کَ ظّد ةؼ کیفیث زٌغگی آٌِا جأدیؼ دارٌغ، ىّرد زـحسّ كؼار گؼفحَ اٌغ. ایٍگٌَّ ىحغیؼُا در 

 ىّرد جسؽیَ و جضهیم كؼار ظّاٍُغ گؼفث.

 

 روش تحقيق. 2
زِث اٌسام جضلیق صاوؼ، پژوُكگؼ اةحغائاً ىآظػ الزم و زىیٍَ ای، و ُيچٍیً ٌُؼیَ ُای ىؼةّط ةَ وانغیً ةؽرگ ؿانيٍغ را ىّرد 

ث، و ىحْاكتاً دیغگاُِای وؼوری اؿحعؼاج گؼدیغه ةؼرؿی و ىؼور كؼار داده اؿث. در ةعف ٌُؼی، جئّری ُای ىؼةّط ىّرد پژوُف كؼار گؼف

در اظحیار گػاقحً ظغىات ةیكحؼ، ظّد "اؿث، کَ در ىحً ىّرد اؿحفاده كؼار گؼفحَ اٌغ. فؼویَ امهی ایً جضلیق جأکیغ ةؼ ایً دارد کَ : 
ىیغاٌی ةٍّْان ؿحّن فلؼات جضلیق، . ُيیٌٍّر، در ةعف ّيهی و "ؿانيٍغ را فؼاُو ىیآوردؿانيٍغان ةَ ویژه زٌان ةِتّد کیفیث زٌغگی 

ـحلیو و چِؼه ةَ چِؼه از ًؼیق ىؼازَْ ةَ ٌيٌَّ ُا، ةٌّر جنادفی در ىٍاًق و ىضهَ ُای ىعحهف قِؼ جِؼان ىپؼؿكٍاىَ ةٌّر  452

ةَ آٌِا، جکيیم گؼدیغه اؿث. پغرةؽرگ ُا و  ىادرةؽرگ ُای ىٍحعب ةا زىیٍَ ُای ازحياّی، اكحنادی و فؼٍُگی ىعحهف، ويً ىؼازَْ 

ىّرد ىناصتَ ٌیؽ كؼار گؼفحٍغ. ؿؼاٌسام پؼؿكٍاىَ ُای جکيیم قغه، ویؼایف، اؿحعؼاج، و ؿپؾ داده ُا در كانب زغاول ىؼجتي ةا ىّوّع 

ًؼاصی و ىّرد اؿحفاده كؼار گؼفث. ىحغیؼُائی چّن فّت یکی از دو وانغیً ةؽرگ، ووِ درآىغ ُؼیک، جضنیالت، قؼایي رفاُی و ةیيَ و ... 

غیً ةؽرگ ةٍّْان ىحغیؼُای ىـحلم ةؼ ؿالىث و کیفیث زٌغگی آٌِا ةٍّْان ىحغیؼُای واةـحَ جأدیؼ ىٍْاداری دارٌغ. از آٌسا کَ جْغاد وان

زغاول اؿحعؼاج قغه ایً پژوُف ةـیار فؼاوان اؿث، و در كانب ایً ىلانَ ٌيی گٍسغ، ٌّیـٍغه فكؼده و ظالمَ ای از آٌِا را در كانب یک 

 ىٍْکؾ کؼده اؿث.زغول در ىحً 

 

 دیذگاههاي نظري و منابع تحقيق. 3
ىادرةؽرگ ُا، ایً ظّد  -از ٌُؼ ةـیاری از زيْیث قٍاؿان اكحنادی، در قؼایي زيْیث رو ةَ ؿانيٍغی و افؽایف در جْغاد پغر

، ىّزب افؽایف ٌـتث ىٍسؼ ةَ پیآىغُای ىٍفی رقغ ؿؼاٌَ جّنیغ ىی گؼدد. ُؼ گٌَّ کاُف در زيْیث در ؿً کار ٌـتث ةَ کم زيْیث
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ىادرةؽرگ ُا( ةَ افؼاد در ؿً کار و اّىاء فْال ظاٌّاده ُا ىی گؼدد. ایً پغیغه ةَ گٌَّ ای فؽایٍغه در زِان ىْامؼ  -زيْیث واةـحَ )پغر

 ةّیژه در کكّرُای ةا اىیغ زٌغگی ةاالجؼ، در صال َِّر اؿث.

( ىٌؼح گؼدیغه 1964) 6( و ةِکِؼ1974) 5(، ىیٍـؼ1967) 4پّرات ٌُؼیَ ؿؼىایَ گػاری اٌـاٌی چؼظَ زٌغگی ىٌهّب کَ جّؿي ةًُ

اؿث، ةَ ایً ةضخ پؼداظحَ اؿث کَ جغییؼات جکٍّنّژیک ؿؼیِ در كانب آىّزش، ّيغجاً جأکیغ ةؼ ؿٍیً زّان جؼ دارد، و آن ظّد ىحْاكتاً 

ةیٍی ىی ٌيایغ. از ایً رو، راةٌَ ةیً ؿً و  ىادرةؽرگ ُا پیف -چانف ُائی را ةؼای زيْیث ؿؼیِ انؼقغ ةـّی ؿانيٍغی یا ُيان پغر

 -ؿؼىایَ گػاری اٌـاٌی، و در ٌحیسَ رقغ ةِؼه وری را زغایِ از ّّاىم ؿازىاٌی و ٌِادی ٌيی جّان یافث. جضث چٍیً قؼایٌی قيار پغر

ىادرةؽرگ ُای رو ةَ  -م جّزِی از پغرىادرةؽرگ ُا پیّؿحَ رو ةَ افؽایف اؿث. اىّا، ةعاًؼ ةؼٌاىَ ریؽی ٌاىٍاؿب و قؼایي ىحٍاكه، جْغاد كاة

 ؿانيٍغ قغن در قؼایي ؿانو و ةا کیفیحی در ایؼان كؼار ٌغارد.

ُیچ ٌُؼیَ اكحنادی ةَ مؼاصث ةیان ٌيی دارد کَ جا چَ صّغ ؿانيٍغ قغن ةؼ قاظل ةِؼه وری جأدیؼ دارد. ةٍاةؼایً، ىضغودیث ُای 

ىادرةؽرگ ُای ىـً کاُف ىی دُغ. در قؼایي پحاٌـیم درآىغ پائیً، ؿانيٍغان  -ىؼةّط ةَ ؿالىث ظّد فؼمث ُای اقحغال را ةیً پغر

ىـً جؼ و ةیيار، اصحياالً ؿاّات کاری ظّد را ىضغود ىی کٍٍغ، و زودجؼ ٌیؽ ةازٌكـحَ ىی گؼدٌغ. وْف ؿالىث ُيچٍیً ارزیاةی و ٌُؼ 

از راةٌَ ةیً ؿالىث و ةازٌكـحگی پغرةؽرگ ُا و  ىادرةؽرگ ُا جغییؼ ىی دُغ. در ّیً صال، اًالّات کيی  "ظّد آٌِا"وانغیً را ٌـتث ةَ 

 در کكّرُای ىٌٍلَ آؿیا از زيهَ ایؼان کَ ؿانيٍغ قغن ةٌّر ؿؼیْی در زؼیان اؿث، در دؿث اؿث.

ژاپً ىنغاق ةارزی از ؿالىث و ةازٌكـحگی پغرةؽرگ ُا و  ىادرةؽرگ ُا را در آن کكّر ةغؿث ىی دُغ. آن کكّر ةیكحؼیً ٌـتث 

ؿانَ و ةاالجؼ ةّد، در ؿال  65درمغ زيْیث آن کكّر  1/9جٍِا  1980وانغیً ةؽرگ را در صال صاوؼ دارا ىی ةاقغ. در صانیکَ در ؿال 

درمغ ىؼدم ژاپً  31صغود  2025درمغ افؽایف یافحَ اؿث و پیف ةیٍی ُای زاری صاکی از ایً اؿث کَ در ؿال  26ایً ٌـتث ةَ  2015

غ ةّد. ایً ةغان ىٍْاؿث کَ در آن ؿال اصحياالً صغود یک ؿّم زيْیث آن کكّر را پغرةؽرگ ُا و  ىادرةؽرگ ُا ؿانَ و ةیكحؼ ظّاُ 65

(. از ایً رو، ةـیاری دیگؼ از کكّرُا در ؿانِای آجی دارای جْغاد و ٌـتث ةیكحؼی از پغرةؽرگ ُا و Ogawa:2003جكکیم ظّاٍُغ داد )

 ىادرةؽرگ ُا ظّاٍُغ ةّد.

ةؼآورد  2001در ؿال  7جأکیغ ةؼ پیآىغُایِ جغییؼاتِ زيْیحی رقغ اكحنادی در درازىغت دارد. ةٌّر ىذال، اٌَغرؿّن دیغگاُی دیگؼ

ىادرةؽرگ ُا ةٌّر ىحّؿي ىیؽان رقغ را ةَ روٌغی ٌؽونی ؿّق  -کؼده اؿث کَ جأدیؼ ؿانيٍغ قغن زيْیث، و َِّر قيار ةیكحؼی از پغر

ىادرةؽرگ ُا( ةَ زيْیث قاغم ةیً  -اوافَ ىی ٌيایٍغ کَ ٌـتث زيْیث غیؼقاغم)پغر 1998در ؿال  ٌیؽ 9و ویهیاىـّن 8ظّاُغ داد. ةهّم

زیاد، کَ ظّد ةَ ىذاةَ ىّزی َاُؼ ىی گؼدد، ًی آن ةَ ىؼور زىان ؿؼاٌَ یا جّنیغ ٌاظانل  10ةا ٌـمِ ٌحیسَ زاد و ونغ 1965-1995ؿانِای 

 -دارٌغ کَ ةَ ٌـتث افؽایف ىّانیغ، درآىغ ؿؼاٌَ کاُف ىی یاةغ، و ادؼ ٌِائی آن ةؼ پغر داظهی کاُف ظّاُغ یافث. ةهّم و ویهیاىـّن ّلیغه

 ىادرةؽرگ ُا صادث ىی گؼدد کَ اغهب ىـحيؼی ةگیؼ ُـحٍغ.

ایً ٌکحَ ةعّةی پػیؼفحَ قغه اؿث کَ پیكؼفث ُای اكحنادی اغهب زّاىِ مٍْحی در آیٍغه ىی ةایـث جّؿي ٌیؼوی اٌـاٌی ىضغود 

مّرت گیؼد. ؿؤال ّيغه در ایٍسا ایً اؿث کَ جّؿَْ چگٌَّ ةؼ ةِؼه وری و ؿؼاٌَ ةازدُی ُؼ کارگؼ جأدیؼ ىی گػارد  "و ؿانيٍغ"

(Blanchet:1992از دیغ ةـیاری از اكحناد داٌان، زيْیث ؿانيٍغ یا پغر .)-  ىادرةؽرگ ُای رو ةَ افؽایف ظّد ادؼات ىٍفی ةؼ ؿؼاٌَ جّنیغ

کكّرُای ةا چٍیً ؿاظحاری ىی ةایـث در زـحسّی دیگؼ گؽیٍَ ُائی )آنحؼٌاجیُّائی( زِث پاؿعگّئی ةَ  ةؼزای ىی گػارد. از ایً رو،

ىادرةؽرگ ُا رو ةَ افؽایف اؿث، قؼایي اكحنادی  -ؿانَ( ةاقٍغ. ةِؼ صال، اگؼ چَ جْغاد پغر 15-64کيتّد ٌیؼوی اٌـاٌی ظّد )زيْیث 

آٌِا در صال صاوؼ وؿیْاً ةَ فؼزٌغان ظّد واةـحَ اٌغ، و ایً ؿٍاریّ در ؿانِای آجی صحی آٌِا در کكّرُائی چّن ایؼان ىعاًؼه آىیؽ اؿث. 

ىادرةؽرگ ُا زىیٍة فؼاىّش قغه ای در ىٌانْات  -زغی جؼ ٌیؽ ظّاُغ قغ. ایً در صانی اؿث کَ جا ُيیً ؿانِای اظیؼ ىٌانَْ پغر

صال صاوؼ ٌیؽ در ةـیاری از کكّرُا نيؾ ٌكغه و ىّرد  (. ایً ووْیث صحی درCunningham-Burley:1986ازحياّی ةّده اؿث )

 Begston andةؼرؿی كؼار ٌگؼفحَ اؿث. ّالكيٍغی ةَ ایً زىیٍَ در ىضافم آکادىیک در ایاالت ىحضغه ةیف از ؿایؼ زّاىِ ىی ةاقغ )

Robertson: 1985ٌٌّی اؿث کَ وانغیً در ةؼاةؼ ٌّه (. یکی از ىّوّّات ٌگؼان کٍٍغه در ایً ظنّص ُياٌا کيتّد صلّق و انؽاىات كا

 (.Victor: 1994ُای ظّد دارٌغ )

                                                           
4
- Bon- Porath.  

5
- Mincer . 

6
- Becker.  

7
- Anderson.  

8
- Bloom.  

9
- Williamson.  

10
- Baby- boom Generation.  
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ةَ دٌتال ىٌانْات مّرت گؼفحَ، ایً صلیلث کكف گؼدیغه کَ ىادرةؽرگ ُا در مّرت قاغم ةّدن زٌان، ىِيحؼیً ىٍتِ ىؼاكتث از 

ّدکان پیف دةـحاٌی کَ ىادران (. در چٍیً قؼایٌی، جْغاد كاةم جّزِی از کMartin and Roberts: 1984کّدکان ةضـاب ىیآیٍغ )

ىادرةؽرگ ُای آٌِا در ؿاّات غیتث ىادران آٌِا، از آٌان ىؼاكتث ىی کٍٍغ. جلؼیتًا ُيیً ىلغار کيک و ىؼاكتث از  -آٌِا قاغم ُـحٍغ، پغر

یً ظّد یک ٌّع ىتادنَ ( ایٍگٌَّ ةیان ىی دارد کَ ا1969) 11َُؼیؾ .ىی گؼددةَ  کّدکان در ؿً ىغرؿَ ٌیؽ ارائَ ىادرةؽرگ ُا -ؿّی پغر

اؿث؛ یٍْی در صانیکَ دظحؼُا ّيّىاً ىؼاكب ىادران ظّد ُـحٍغ، و ةَ آٌِا ؿؼ ىی زٌٍغ، ىادرةؽرگ ُا ٌیؽ ةَ ٌّه ُای ظّد ىی پؼدازٌغ. 

 ةغیٍگٌَّ ُؼ دو وانغ ةا ایفاء ٌلف ظّد، ٌیازُای یکغیگؼ را ٌیؽ جأىیً ىی ٌيایٍغ.

ا ؿً ىْیٍی زٌغه ىی ىاٌغ، ظّد ٌحیسَ جضّالت زيْیحی اؿث؛ یٍْی پیآىغ اىیغ زٌغگی وزّد ىؼدم ؿانيٍغ ةٍّْان یک ٌـم کَ ج

ىادرةؽرگ  -(. ایً ؿٍاریّ ٌِایحاً ةَ پغیغه پغرBecker 2004ًّالٌی جؼ، ىیؽان ىّانیغ کيحؼ و زایفِ ةٌّر ىحّؿي در ؿٍیٍی ةاالجؼ اؿث )

از ؿانيٍغان ىی گؼدد  12اصحياالً ىٍسؼ ةَ افؽایف كاةم جّزِی در ؿّء اؿحفادهُا ىٍسؼ ىی گؼدد. در ّیً صال، در ىّاردی ایٍگٌَّ جغییؼات 

(. از دیغگاه زاىَْ قٍاؿی، Ramsey-Klawsnik 2000 and Voelker 2002)ىادرةؽرگ ُا را ٌیؽ قاىم ىی گؼدد  -کَ ظّد پغر

ؼ افؼاد در ؿً کار ىيکً اؿث ظّد ةَ افؽایف ؿٌش افؽایف ةی كؼیٍَ در جْغاد ؿانيٍغان واةـحَ )پغرةؽرگ ُا و  ىادرةؽرگ ُا( در ةؼاة

اؿحؼس و فكار ةیً ىؼاكتث دٍُغگان ىٍسؼ گؼدد. ایً ظّد در ىّاردی ىّزتات ؿّء اؿحفاده و کيتّد رؿیغگی ةَ ؿانيٍغان و پغرةؽرگ ُا 

 و ىادرةؽرگ ُا را فؼاُو ىیآورد.

قؼایي ىّزتات و  اةـحگی و فكار )اؿحؼس( جأکیغ ىی دارٌغ. ایًیافحَ ُا و ىٍاةِ ىؼةّط ةَ ؿّء رفحار ةا ؿانيٍغان ةؼ دو ّاىم و

و  13ىّرد جأکیغ پیهِيِؼ "پؼجٍف"زىیٍَ ُای ؿّء اؿحفاده از ؿانيٍغان را فؼاُو ىیآورٌغ. ةٌّر ىذال، راةٌَ ىذتث ةیً ؿّء اؿحفاده و ىضم کارِ 

ىّارد ؿّء اؿحفاده از )ؿّء رفحار ةا( ؿانيٍغان پٍِان و ةٍّْان ( كؼار گؼفحَ اؿث. در ةـیاری 1989) 15(، و پیهِيِؼ و ىُّر1989) 14فیٍکِهؼ

( راةٌَ ىذتحی 2000و دیگؼان ) 16صؼکحی ّادی اؿث؛ و آن ةـحگی ةَ زّاىِ، فؼٍُگ ُا، فلؼ، غٍاء و ... دارد. در ایً ظنّص ُاریٍگحّن

کَ ةَ ؿٌّح فؽایٍغه ؿّء اؿحفاده، ةی جّزِی و اؿحفاده  ُای ویژه ایةیً ؿاّات کار پؼؿحاران و ىكکالت ظاٌّادگی آٌِا یافحَ اٌغ. ىکاٌیؽم 

ٌاةسا از آٌِا ىؼةّط ىی گؼدد، ٍُّز آٌچٍان روقً ٌیـث. آٌچَ کَ در ایً ىٌانْات روقً و ىتؼًُ اؿث، ّتارت اؿث از: ُؼگٌَّ کاُكی در 

 .ٌیؼوی کار ىسّؼب و ةا مالصیث، ةَ افؽایف ىّارد ؿّء اؿحفاده از ؿانيٍغان ىٍسؼ ىی گؼدد

فؼٍُگی آٌِائی دارد  -ةِؼ صال، ؿالىث و کیفیث زٌغگی ؿانيٍغان وؿیْاً ةـحگی ةَ ٌِادُا، چگٌّگی قعنیث و زىیٍَ ُای ٌژادی

 کَ در اًؼاف ایٍگٌَّ ؿانيٍغان كؼار دارٌغ. ةٍاةؼایً، ایٍگٌَّ افؼاد ىيکً اؿث ىّزتات رٌسف ؿانيٍغان را فؼاُو آورٌغ، یا ةا آٌِا ظّش

 ایً پژوُف، ةعاًؼ ىضغودیث ىٍاةِ ةـِّنث ٌيی جّان از کهیَ اةْاد زٌغگی وانغیً ةؽرگ پؼده ةؼداری کؼد. رفحاری کٍٍغ. در

 

 یافته ها. 4
پغرةؽرگ زٌغه  272ىادرةؽرگ ُا، پژوُكگؼ جّاٌـث ةَ جْغاد  -در ىؼازَْ ةَ ظاٌّاده ُا زِث دؿحیاةی ةَ ظنّمیات ىعحهف پغر

. ةیً "ىادرةؽرگ"زن یا  100ىؼد یا پغرةؽرگ در ةؼاةؼ  68پیغا کٍغ؛ یٍْی ٌـتث زٍـی صغود ىادرةؽرگ زٌغه دؿحؼؿی  402در ةؼاةؼ 

 -درمغ پغر 60درمغ ةا یکغیگؼ زٌغگی ىی کؼدٌغ. در پؼؿكی دیگؼ ایٍگٌَّ اًالع صامم قغ کَ صغود  75آٌِائی کَ زٌغه ةّدٌغ، 

درمغ اَِار داقحٍغ کَ ةا فؼزٌغان ظّد زٌغگی ىی کٍٍغ. در  40نیکَ ىادرةؽرگ ُای ٌيٌَّ اَِار داقحٍغ کَ جٍِا زٌغگی ىی کٍٍغ، در صا

درمغ ةا فؼزٌغان ظّد اداىَ ىی دٍُغ. ُيیٌٍّر،  27درمغ ىادرةؽرگ ُا جٍِا زٌغگی ىی کٍٍغ، در صانیکَ  73ایً پؼؿف ىْهّم قغ کَ 

درمغ ىـحيؼی ةگیؼ ةّدٌغ، یک درمغ ُیچگٌَّ  41غ، درمغ از آٌِا اقحغال ةَ کار داقحٍ 27ىّكْیث اقحغال پغرةؽرگ ُا ةغیٍگٌَّ ةّد کَ 

 درمغ ىحکی ةَ دؼوت و دارائی ُای ظّد ةّدٌغ. ایً ىحغیؼ درظنّص  24درمغ واةـحَ ةَ فؼزٌغان ظّد ةّدٌغ، و ٌِایحاً  7ىـحيؼی ٌغاقحٍغ، 

درمغ امالً  6/15مغ ىـحيؼی ةگیؼ ةّدٌغ، در 87/35درمغ آٌِا اقحغال ةَ کار داقحٍغ،  75/2ىادرةؽرگ ُا ایٍگٌَّ اؿحٍحاج قغ کَ مؼفاً 

 درمغ واةـحَ ةَ دؼوت ظّد ةّدٌغ. 52/27درمغ واةـحَ ةَ فؼزٌغان ظّد ةّدٌغ، و در ٌِایث  35/18ىـحيؼی دریافث ٌيی کؼدٌغ، 

صغود یک درمغ پغرةؽرگ ُا ىاُاٌَ  14درآىغ ةٍّْان پكحّاٌَ و ىحغیؼی ىِّو ةؼای دوره ؿانيٍغی؛ ایٍگٌَّ اًالع صامم قغ کَ 

ریال ةّدٌغ، ُيیٌٍّر،  000/440/1جا  000/000/1درمغ اَِار داقحٍغ کَ در ىاه دارای درآىغی ةیً  5/16درآىغ داقحٍغ،  17ىیهیّن ریال
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درمغ  5/20درمغ ٌيٌَّ ُا را قاىم ىی قغ. ىحْاكتاً،  21ریال ةّدٌغ، ٌیؽ  000/620/1جا  000/440/1آٌِائی کَ دارای درآىغ ىاُاٌَ ای ةیً 

درمغ پغر ةؽرگ ُا اَِار داقحٍغ کَ  28ریال ةّدٌغ، و ةاالظؼه  000/400/2جا  000/620/1پغرةؽرگ ُای ٌيٌَّ دارای دراىغ ىاُاٌة ةیً 

درمغ دارای درآىغ ىاُاٌَ ای  4/35ریال ةّد. ُيیٌٍّر، درآىغ ىادرةؽرگ ُا ایٍگٌَّ اّالم گؼدیغ:  000/412/2درآىغ ىاُاٌَ آٌِا ةیف از 

درمغ آٌِا  22/15ریال ةّدٌغ،  000/488/1درمغ آٌِا دارای درآىغ ىاُاٌَ ةیً یک ىیهیّن جا  19ک ىیهیّن ریال ةّدٌغ، کيحؼ از ی

ریال  100/483/2جا  000/674/1درمغ آٌِا ىاُاٌَ درآىغ ظّد راةیً  07/14ریال،  000/674/1جا  000/488/1)ىادرةؽرگ ُا( دارای ىاُاٌَ 

 ریال یا ةیكحؼ اؿث. 000/500/2درمغ ىادرةؽرگ ُا اَِار داقحٍغ کَ درآىغ ىاُاٌَ آٌِا  35/16اّالم کؼدٌغ، و ٌِایحاً 

درمغ از  72/82ىادرةؽرگ ُای ؿانيٍغ ایفاء ىی ٌيایغ،  -در صانیکَ ظغىات ةیيَ ٌلف جْییً کٍٍغه ای در ؿالىث و اىٍیث پغر

درمغ اَِار داقحٍغ کَ جضث ُیچگٌَّ پّقف ةیيَ  28/17ی ُـحٍغ، و پغرةؽرگ ُای ىّرد ىٌانَْ اَِار داقحٍغ کَ دارای ةیيَ ُای درىاٌ

 درمغ فاكغ آن ةّدٌغ. 16درمغ دارای ةیيَ و  84ؿالىث ٌیـحٍغ. در پؼؿكی دیگؼ درظنّص ةیيَ ؿالىث ىادرةؽرگ ُا، 

درمغ دارای  75/11درمغ ؿانو،  03/36در زغونی دیگؼ درظنّص قؼایي ؿالىث پغرةؽرگ ُا، ةؼاؿاس اًالّات زيْآوری قغه؛ 

درمغ دارای ؿایؼ ةیياری ُا ةّدٌغ. ایً قاظل  25درمغ دارای ةیياری كٍغ و  7درمغ دارای ٌّّی از ةیياری كهتی،  22/20آرجؼوز، 

درمغ دارای ٌّّی از  94/12درمغ دارای آرجؼوز،  61/28درمغ آٌِا ؿانو ةّدٌغ،  62/26درظنّص ىادرةؽرگ ُا ایٍگٌَّ ىٍْکؾ گؼدیغ: 

 درمغ از ؿایؼ ةیياری ُا در رٌر ةّدٌغ. 65/19درمغ دارای ةیياری كٍغ، و ةاآلظؼه  19/12كهتی، ةیياری 

درصانیکَ ؿانيٍغان در ایؼان کاىالً ةاؿّاد ٌیـحٍغ، از ایً رو، جنّیؼ جضنیهی/ ؿّاد پغرةؽرگ ُا در ایً ىلانَ ةغیٍگٌَّ كاةم ارائَ 

درمغ  27/24ت کيحؼ از ؿیکم، درمغ دارای جضنیال 5/12دارای جضنیالت اةحغائی، درمغ جٍِا  88/30درمغ آٌِا ةیـّاد،  84/26اؿث: 

درمغ دارای  84/1درمغ دورة دیپهو یا فّق دیپهو ظّد را جيام کؼده ةّدٌغ. ُيیٌٍّر،  84/1دورة دوم ىحّؿٌَ یا کيحؼ از آٌؼا جيام کؼده و 

ةؽرگ ُا ىحفاوت اؿث، درمغ دارای فّق نیـاٌؾ یا ةاالجؼ ةّدٌغ. در صانیکَ ووْیث جضنیهی ىادرةؽرگ ُا جا صغی ةا پغر 83/1نیـاٌؾ و 

درمغ دارای جضنیالت اةحغائی،  6/30درمغ آٌِا ةیـّاد ةّدٌغ،  02/46داده ُای ةغؿث آىغه در ظنّص آٌِا ایٍگٌَّ كاةم اٌْکاس اؿث: 

هو یا درمغ دارای دیپ 24/2درمغ دورة دةیؼؿحان یا کيحؼ از آٌؼا جيام کؼده ةّدٌغ و  33/13درمغ دارای جضنیالت کيحؼ از ؿیکم،  47/6

درمغ دارای فّق نیـاٌؾ یا ةاالجؼ ةّدٌغ. كاةم ذکؼ اؿث کَ در گػقحَ؛ ٌیو كؼن  25/0درمغ دارای نیـاٌؾ و جٍِا  1فّق دیپهو ةّدٌغ، 

 پیف یا ةیكحؼ در زاىَْ ؿٍحی ایؼان ظاٌّاده ُا کيحؼ ىّافق ةا جضنیالت رؿيی دظحؼان ظّد ةّدٌغ.

درمغ پغرةؽرگ  12/19رگ ُا ةؼصـب اصـاس ّيّىی آٌِا ایٍگٌَّ ىٍْکؾ گؼدیغ: در ایً جضلیق، ارزیاةی و ًتلَ ةٍغی پغرةؽ

درمغ از ىؼگ ُؼاس داقحٍغ، و ةاآلظؼه  5/12درمغ اَِار ةی صّمهگی ىی کؼدٌغ،  12/44ُای ٌيٌَّ اَِار اصـاس جٍِائی ىی کؼدٌغ، 

درمغ آٌِا اَِار  35/30ٍگٌَّ اَِار ٌُؼ کؼدٌغ: درمغ پغرةؽرگ ُا ُیچگٌَّ ٌُؼی ٌغاقحٍغ. در ایً ظنّص، ىادرةؽرگ ُا ای 54/16

درمغ از ىؼگ ظّد ىی  19/12درمغ اصـاس ّغم ُيیاری،  43/14درمغ دارای اصـاس ةی صّمهگی،  6/30اصـاس جٍِائی ىی کؼدٌغ، 

 درمغ ُیچگٌَّ اَِار ٌُؼی ٌکؼدٌغ. 44/12جؼؿیغٌغ، و ةاآلظؼه 

درمغ پغرةؽرگ  66/10ؿث ةغیٍگٌَّ كاةم ًؼح اؿث: ةؼاؿاس ایً جضلیق زغول دیگؼی کَ ىٍْکؾ کٍٍغه ووْیث پغرةؽرگ ُا ا

درمغ  78/29درمغ از ّغم اىٍیث در رٌر ةّدٌغ، و  15/30درمغ در قؼایي اٌؽوای ازحياّی كؼار داقحٍغ،  41/29ُا در ووْیث فلؼ ةّدٌغ، 

درمغ  87/25درمغ آٌِا در قؼایي فلؼ كؼار داقحٍغ،  2/9 ىؼةّط ىی گؼدد، پغرةؽرگ ُاُیچگٌَّ اَِارٌُؼی ٌکؼدٌغ.ُيیٌٍّر، جا زائیکَ ةَ 

 درمغ ُیچگٌَّ اَِار ٌُؼی ٌکؼدٌغ. 1/29درمغ در ووْیث ّغم اىٍیث كؼار داقحٍغ. در ّیً صال،  82/35در اٌؽوا، و 

ظّد  درمغ از زٌغگی 19/59در پؼؿكی دیگؼ درظنّص روایث پغرةؽرگ ُا، واکٍف ُای ىعحهفی ةغیٍگٌَّ ةغؿث آىغ؛ یٍْی: 

درمغ اَِار  24/13درمغ اَِار قادىاٌی ىی کؼدٌغ، و ةاآلظؼه  82/8درمغ از زٌغگی ظّد راوی ٌتّدٌغ،  75/18اَِار روایث ىی کؼدٌغ، 

درمغ از زٌغگی  17/16درمغ از زٌغگی ظّد راوی ةّدٌغ،  5/49غو و اٌغوه ىی کؼدٌغ. ایً ووْیث ةؼای ىادرةؽرگ ُا ةغیٍگٌَّ ةیان گؼدیغ: 

 درمغ ىغيّم و ٌگؼان ةّدٌغ. 38/24درمغ اَِار قادىاٌی ىی کؼدٌغ، و ةاآلظؼه  95/9اوی ةّدٌغ، ظّد ٌار

درمغ آٌِا از ازدواج ظّد راوی ةّدٌغ،  04/54در ایً پژوُف ٌگؼش وانغیً ةؽرگ ٌیؽ ٌـتث ةَ قؼایي ىعحهف ایٍگٌَّ ؿٍسیغه قغ: 

درمغ از پغرةؽرگ ُای زاىَْ آىاری از درآىغ ظّد راوی،  15/5دٌغ. ُيیٌٍّر، درمغ از ازدواج ظّد اَِار ٌاروایحی ىی کؼ 25/6در صانیکَ 

درمغ پغرةؽرگ ُای ىّرد ىٌانَْ از زّّ و قؼایي اًؼاف ظّد راوی  03/11درمغ آٌِا از درآىغ ظّد ٌاراوی ةّدٌغ. در صانیکَ  66/10و 

درمغ  82/35ٌُؼ در ظنّص ىادرةؽرگ ُا ایٍگٌَّ ٌكان داد کَ  درمغ از آٌِا از ایً قؼایي ٌاراوی ةّدٌغ. داده ُای ىّرد 87/12ةّدٌغ، 

درمغ آٌِا از ازدواج ظّد ٌاراوی ةّدٌغ. ُيچٍیً در ةیً ایٍگٌَّ زٌان ىّرد  7/10آٌِا از ازدواج ظّد اَِار روایث ىی کؼدٌغ، در صانیکَ 

درمغ  17/15ٌِا در ایً ىّرد ٌاراوی ةّدٌغ. ةَ ّالوه، درمغ آ 17/15ىی کؼدٌغ، و درمغ از درآىغ ظّد ّيّىاً اَِار روایث  48/3ىٌانَْ 

 درمغ از ایً قؼایي ٌاراوی ةّدٌغ. 65/19ىادرةؽرگ ُای ىّرد ىٌانَْ از قؼایي اًؼاف ظّد راوی و 

 كاةم ذکؼ اؿث کَ ةا جّزَ ةَ اًالّات و داده ُای ةغؿث آىغه فؼویَ پژوُف ةَ ادتات رؿیغه اؿث.
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ٌغگی پغرةؽرگ ُا و  ىادرةؽرگ ُا و رویکؼدُای آٌِا ٌـتث ةَ ظاٌّاده در كانب زغول فكؼده دیگؼ قاظل ُای ىؼةّط ةَ روش ز

 زیؼ ىٍْکؾ ىی گؼدد:

  

 در شهر تهران تصویر چنذ محوري پذربسرگ ها و مادربسرگ ها -جذول  -5-1

 از ؿّی ظاٌّاده وانغیً ةؽرگٌضّه ةؼظّرد ةا 

 

 پغرةؽرگ ُا

 ىادرةؽرگ ُا

 

100% 

100% 

 ةا ّغانث

19/34% 

42/16% 

 ةا ٌّّفث

94/52% 

66/68% 

 ةاجتْیه

87/12% 

93/14% 

 در ظاٌّاده وانغیً ةؽرگچگٌّگی اؿحفاده از ایغه ُا و جسارب 

 

 پغرةؽرگ ُا

 ىادرةؽرگ ُا

 

100% 

100% 

 اؿحفاده از ایغه ُا

85/69% 

69/61% 

 

 ّغم اؿحفاده از ایغه ُا

15/30% 

31/38% 

 وانغیً ةؽرگچگٌّگی ارجتاط 

 

 ةؽرگ ُاپغر

 ىادرةؽرگ ُا

 

100% 

100% 

 ةا ظّیكاوٌغان دیغار

47/26% 

61/27% 

 دوؿحان از دیغار

66/10% 

47/6% 

 فؼزٌغان از دیغار

26/49% 

45/59% 

 امالً 

6/13% 

47/6% 

 وانغیً ةؽرگىٍاةِ ىؼاكتث و واةـحگی 

 

 پغرةؽرگ ُا

 ىادرةؽرگ ُا

 

100% 

100% 

 دارای درآىغکافی

65/42% 

61/27% 

 ٌغانىؼاكتث جّؿي فؼز

88/55% 

15/70% 

 ىؼاكتث جّؿي پؼؿحار

47/1% 

24/2% 

 

 وانغیً ةؽرگٌضّه زٌغگی و انّیث زٌغگی 

 

 پغرةؽرگ ُا

 ىادرةؽرگ ُا

 

100% 

100% 

 جٍِا زٌغگی ةٌّر

99/6% 

45/10% 

 زٌغگی درىضم جّنغ

06/22% 

18/14% 

 زٌغگی ةا ُيـؼ

04/54% 

29/41% 

 فؼزٌغان ةا زٌغگی

91/16% 

08/34% 

 ىؼده و ووْیث زٌغگی ىادرةؽرگ پغرةؽرگ

 

 پغرةؽرگ ُا

 ىادرةؽرگ ُا

 

100% 

100% 

 زٌغگی ةٌّر جٍِا

78/72% 

60% 

 

 زٌغگی ةا فؼزٌغان

22/27% 

40% 

 * بخاطر کثرت جذاول، صرفاً سرجمع اطالعات )جذاول( منظور شذه است.
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 بحث. 5

ؼ جٌتیق پػیؼی ظاٌّاده جأدیؼ دارٌغ، و اغهب صيایث ةؼای کم وانغیً ةؽرگ ىیحّاٌٍغ ىٍتِ کيک ةؽرگی ةؼای فؼزٌغان ةاقٍغ. آٌِا ة

غ. ظاٌّاده را فؼاُو ىی آورٌغ. آٌِا اغهب ةْىی از ظّاؿحَ ُا و ىلامغ ٌّه ُای ظّد را پاؿط ىی گّیٍغ، کَ اونیاء آٌِا از جأىیً آن ّازؽٌ

حغائاً ٌیازُا و ٌگؼاٌی ُای آٌِا پاؿط داده قٌّغ. ایً چگٌّگی و ىیؽان ديؼةعكی و ىؤدؼ ةّدن وانغیً ةؽرگ ظّد در گؼوِ ایً اؿث کَ اة

 پحاٌـیم ٌیؽ در آٌِا ٌِفحَ اؿث کَ ةِحؼیً ىٍتِ کيک ةَ یکغیگؼ ةاقٍغ.

جضّالت زيْیحی از زيهَ کاُف ىؼگ و ىیؼ و افؽایف ًّل ّيؼ در ةؼظی از زّاىِ ىّزب افؽایف جْغاد ؿانيٍغان قغه و ُيؼاه 

ی، ةعنّص جضّالت ؿاظث ظاٌّاده، از ىیؽان ٌلف ُای ؿانيٍغان در ظاٌّاده کاؿحَ اؿث، ةَ ُيیً دنیم آن، جغییؼات اكحنادی و ازحياّ

در کكّرُای مٍْحی، ةـیاری از ؿانيٍغان یا در ظاٌَ ُای ظّد ةَ مّرت جٍِا زٌغگی ىی کٍٍغ، و یا ةَ دالیم ىعحهف زٌغگی در ؿؼاُای 

(. در چٍیً قؼایٌی، ةـیاری از پغرةؽرگ ُا و ىادرةؽرگ ُا زایگاه ظّد را در ظاٌّاده 314: 1378ؿانيٍغان را اٌحعاب کؼده اٌغ )ؿام آرام، 

 از دؿث داده اٌغ.

ُيیٌٍّر، ّغم جأىیً ٌیازُای ظاص ؿانيٍغان )پغرةؽرگ ُا و ىادرةؽرگ ُا( ةّیژه ؿانيٍغان ظاٌَ دار و آٌان کَ دچار فلؼ ىانی 

ظحیار ٌغارٌغ، ىّزب ىی قّد کَ ایً دورةزٌغگی آٌِا کَ ةایغ ةا قادىاٌی، اصـاس ىّفلث از ةّده، و اىکاٌات ةِغاقحی و رفاُی ىٍاؿب در ا

 زٌغگی و ّاكتث ةَ ظیؼی ُيؼاه ةاقغ، در ةـیاری از ىّارد ةا جٍِائی و از کارافحادگی، ىْهّنیث، ةیياری، ةی ؿؼپؼؿحی و ٌااىیغی كؼیً ىی

 (.1378:121قّد )ةّؿحان آةادی، 

ِا در ایؼان، ةهکَ در ُؼ کكّر دیگؼی ىی جّاٌٍغ ىؼاكتث دٍُغگان اونیَ ةؼای ىیهیّن ُا کّدك ةّیژه در ّنؼ وانغیً ةؽرگ ٌَ جٍ

زغیغ ةاقٍغ؛ یٍْی در قؼایٌی کَ ةـیاری از ىادران ظارج از ظاٌَ کار ىی کٍٍغ. آٌِا ىی جّاٌٍغ ىٍتِ کيک فؽایٍغه ای ٌـتث ةَ ؿالىث و 

َ ةـیاری از کّدکان ةا فكارُای ةیـاةلَ ای روةؼو ُـحٍغ، و ةـیاری از وانغیً ةَ کار و فْانیث ظارج ةاقٍغ. در قؼایٌی ک "ٌـم ؿّم"رفاه 

ىادرةؽرگ ُا( ىٍتِ ىِّو داٌف، جسؼةَ و ؿؼپؼؿحی ةؼای ٌّه ُای ظّد ةضـاب ىی آیٍغ. از ایً رو، ایٍگٌَّ  -از ظاٌَ اقحغال دارٌغ، آٌِا )پغر

ةایـث ةَ ظّةی صفاَث گؼدٌغ. زٍتَ ُای اٌـاٌی و ایٍکَ ُؼ ٌّزاد و کّدك درمّرت زٌغه ىاٌغن ىٍاةِ ىِو و ةؽرگِ پٍغ و جسؼةَ ىی 

قاىم صال ُيَ ىی قٌّغ. ُيغردی و ُو صـی ىـحلیو ةا وانغیً ةؽرگ ٌیؽ اىؼ اصـاؿی  کٍِـال ىی قّد، و ٍُسارُای اٌـاٌی ایساد قغه

 اری ٌیـث.و اظالكی زغاگاٌَ ای اؿث، و ٌگؼش ةَ ایً اىّر مؼفاً اةؽ

پژوُف صاوؼ زِث جّزَ ظاص ةَ ایً پغیغه، و ىْؼفی ُؼ چَ ةیكحؼ ُّیث امیم و غیؼكاةم اٌکار ایً گؼوه ازحياّی آغاز گؼدیغه 

اؿث. پغرةؽرگ ُا و  ىادرةؽرگ ُا ةیً ٌـم )ُای( گػقحَ و ٌـم)ُای( زغیغ پُم ىی زٌٍغ؛ و یا ةَ ّتارجی ارجتاط ةؼكؼار ىی ٌيایٍغ. آٌِا 

ارزقِای گػقحَ را ةَ ٌـم )ُای( زغیغ ىٍحلم ىی ٌيایٍغ. در صانیکَ ةَ ٌّه ُای ظّد ؿّد ىی رؿاٌٍغ، ةَ آٌِا کيک ىی کٍٍغ، و فؼٍُگ و 

 ةؼای آٌِا ىٍتِ انِام ُـحٍغ، ظّد ٌیؽ از آٌِا ىٍحَفَِ ىی گؼدٌغ. از ایً رو، زّاٌان چَ در زاىَْ ىا و چَ در ُؼ زاىْة دیگؼ ىی ةایـث

ىادرةؽرگ ُا ارج ٌٍِغ. در صانیکَ ایً ارزش ىی ةایـث در فؼٍُگ ىا ٌِادیٍَ گؼدد، چٍیً فؼٍُگی ظّد ٌیؽ ىی  -ٌَ ةَ پغرةیآىّزٌغ کَ چگّ

ةایـث زِاٌی گؼدد. ُيیٌٍّر، وانغیً ةؽرگ ظّد از ًؼیق جياس ةا ٌّه ُا ويً ایٍکَ جا صّغ زیادی ةَ روز و ةٍِگام ىی گؼدٌغ، ایً زؼیان 

 ةاز ىی دارد.  18ازحياّی ن ةَ اٌفکاكآٌِا را از گؼفحار آىغ

از ؿّی دیگؼ، زِث ارجلاء کیفیث زٌغگی در ؿٌش ىهی، ىضیي ؿانو و پاکیؽه ىی ةایـث ایساد گؼدد، آىّزش و فؼٍُگ ىی ةایـث 

ةـیار ؿانيٍغ  ىادرةؽرگ ُای -ارجلاء یاةغ، فؼمث ُای اكحنادی در جياىی ؿٌّح ىی ةایـث فؼاُو آیغ، و ةاآلظؼه افؼاد ةـیار زّان و پغر

ىی ةایـث مؼفٍُؼ از ًتلَ، ٌژاد، رٌگ پّؿث و ... آٌِا، در ُؼ زاىَْ ای ىی ةایـث ىّرد اصحؼام كؼار گیؼٌغ. ةِؼ صال، ًؼفغاری از ىضیي 

زیـث ؿانو ظّد ةٍّْان ٌُؼیَ ای زغیغ ةَ ایً ةضخ ىی پؼدازد کَ زِان فیؽیکی در صال نٌيَ دیغن اؿث، و آن ظّد ةٌّر گـحؼده و 

جتییً ىّوّع، زاىَْ قٍاؿان ةَ دٌتال ایً ةضخ ُـحٍغ کَ ىـائم ىادرةؽرگ ُای ىا را جضث جأدیؼ كؼار ىی دُغ. در  -ؽایٍغه ای رفاه پغرف

 (.Cylke:1993ىادرةؽرگ ُای رو ةَ ؿانيٍغ قغن پیٌّغ دارد ) -ىضیي زیـث چگٌَّ ةا ارزقِای فؼٍُگی ظاص، جيِیغات اكحنادی و پغر

گ ظّد ةـحگی ةَ چٍغ ّاىم از زيهَ فؼاُو کؼدن ىغدکاری ازحياّی و ظغىات ةِغاقحی ةؼای آٌِا دارد، و ایٍکَ ؿالىث وانغیً ةؽر

ىادرةؽرگ ُا گؼچَ در ؿً ةازٌكـحگی كؼار دارٌغ، در ّیً صال،  -چگٌَّ ةحّان ؿالىث ازحياّی، فیؽیکی و ّلهی آٌِا را ةِتّد ةعكیغ. پغر

ظاٌَ ُای ةغون وانغ را ةحّاٌٍغ ةِْغه گیؼٌغ، یکغیگؼ  ةٍضّی کَ وَایف داٌّیَ ای چّن ىؼاكتث از ٌّه ُا درآٌِا را ىسغداً ىی جّان فْال کؼد؛ 

ؼ؛ را یاری دٍُغ، اؿحلالل ظّد را ةؼای ىغت زىاٌی ةیكحؼ ةحّاٌٍغ صفٍ ٌيایٍغ و ... اگؼ ةَ گػقحَ ةؼگؼدیو؛ یٍْی صغود یک كؼن پیف یا ةیكح

كتم از رؿیغن ةَ ةیـث ؿانگی ىی ىؼدٌغ، و جْغاد کيی ةَ ؿً چِم ؿانگی راه ىی یافحٍغ زىاٌی کَ صغود ٌیيی از کّدکان 

(Lenski&Lenski:1995جضث چٍیً قؼایٌی قاٌؾ داقحً پغر ،)- .ىادرةؽرگ ةـیار کو ةّد 
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رو ةَ افؽایف اؿث. ىادرةؽرگ ُا ُيّاره در ىلایـَ ةا ُؼ زىاٌی در گػقحَ  -ةا افؽایف ًّل ّيؼ و اىیغ زٌغگی، جْغاد و ٌـتث پغر

 در صانیکَ ٌـتث پغرةؽرگ ُا و ىادرةؽرگِا در کكّر رو ةَ افؽایف اؿث، افؽایف ؿاالٌَ جّرم ىّكْیث اكحنادی و ىانی ایٍگٌَّ قِؼوٌغان را

 ُيّاره جىْیف ىی ٌيایغ، و در ٌحیسَ ٌكاٌَ ُای ةیكحؼی از فلؼ در ایً ؿٍیً ةیً آٌِا پغیغار 

جضث چٍیً قؼایٌی، فؼاُو کؼدن جأىیً ازحياّی ةؼای ایً زيْیث اىؼی صیاجی ةضـاب ىی آیغ. در ّیً (. 1387:63ىی گؼدد )قیعی، 

 -ؿانَ و ةیكحؼ ىی گؼدٌغ، آن ظّد ةَ جْغاد پغر 60-65قيـی و ةْغ از آن، کَ اىؼوزه ةَ جغریر  1320دُة  19صال، زاد و ونغ ُای فؼاوان

ث ّیً ىـائم و پیآىغُای زـيیِ ؿانيٍغی، جغییؼات ؿیـحو ّلهی و رواٌی ٌیؽ ةَ دٌتال ىادرةؽرگ ُا در ایؼان ىی افؽایغ. ةِؼ صال، درؿ

 Baltes and) "آٌچَ کَ مّْد ىی کٍغ، یک روز ٌیؽ ؿلّط ىی کٍغ"ؿانيٍغی پغیغار ىی گؼدد. ةٌّر ظالمَ، ایٍگٌَّ ىی جّان ةیان کؼد: 

Shaie:1979غ ةِحؼ، جأىیً ازحياّی ةیكحؼ، و پّقف کاىهحؼ ةیيَ ُای درىاٌی. از ایً (. اىؼوزه ٌیازُای امهی ؿانيٍغان ّتارجٍغ از: درآى

 1960رو، افؽایف ؿانيٍغی ظّد ةيٍْای پغرةؽرگ ُا و ىادرةؽرگ ُای ةیكحؼ اؿث. ایً روٌغ اصحياالً ةعاًؼ رقغ ةاالی زيْیث دُة 

ٌـتث زيْیث ؿانيٍغ، ٌُام ؿالىث و ىؼاكتث ُای  ٌیؽ اداىَ ظّاُغ داقث. ةِؼصال، ةَ دٌتال افؽایف جْغاد و 2020ىیالدی، جا ؿال 

پؽقکی/ درىاٌی ٌیؽ ورودی ُایِ )پغرةؽرگ ُا و  ىادرةؽرگ ُای( ةیـاةلَ ای را ةا ىـائم زـيی و ّلهی جسؼةَ ظّاُغ کؼد؛ یٍْی ىـائم 

 ةَ ىؼاكتث ُای پیچیغه جؼی ٌیاز ظّاٍُغ داقث. "ىضّر –ؿً "ىعحهف 

ُا در ووْیث ؿالىث كؼار ٌغارٌغ، اكهیث ُائی از آٌِا ةا ىكکالت و چانف ُای ىؼةّط ةَ اّحیاد، ىادرةؽرگ  -در صانیکَ جياىی پغر

)زوال ّلم( و ٌُایؼ آن روةؼو ُـحٍغ. در ّیً صال، جغاول افـؼدگی در ّنؼ صاوؼ ةیً آٌِا رو ةَ افؽایف  20ةِغاقث رواٌی، آنؽایيؼ، دىاٌؾ

ىی جّاٌٍغ  21فث ّهّم پؽقکی، ةـیاری از ؿانيٍغان ةؼاؿاس جكعیل ىحعننان ةانیٍیاؿث. اىا، ایً روزُا ظّقتعحاٌَ ةَ دٌتال پیكؼ

درىان گؼدٌغ. ایً اىؼ ويً ایٍکَ جا صغّ زیادی در کكّرُای مٍْحی اىکان پػیؼ اؿث، در کكّرُای رو ةَ جّؿَْ از زيهَ ایؼان کيحؼ ّيهی 

 اؿث.

ی ىؼةّط ةَ ؿانيٍغان )ةَ ٌلم از ّهّم پؽقکی( ىاٌٍغ افـؼدگی، فكار ىٌانْات دیگؼ صاکی از ایً اؿث کَ از ةـیاری از ةیياری ُا

ظّن، دیاةث، ٌاراصحی ُای كهتی و دیگؼ ةیياری ُا ىیحّان پیكگیؼی ةْيم آورد، و در ىّاردی صحی در قؼایي فؼاُو ةّدن وؿائم الزم، آٌِا 

حالالت ّلهی/رواٌی اؿث، کَ ةَ ؿِّنث آٌِا را ٌيی جّان را درىان کؼد. آٌچَ کَ درظنّص ؿانيٍغان ةـیار مْب انْالج اؿث، ُياٌا اظ

روقِای درىان در زّاىِ ىعحهف، ةـیاری از پؽقکان ةـِّنث ٌيی  درىان کؼد. در ُؼ صال، ّهیؼغو جياىی پیكؼفث ُای ةْيم آىغه در

ّر، صحی در مّرت جكعیل، ةـیاری از جّاٌٍغ ىـائم ةِغاقث رواٌی ؿانيٍغان را در ىؼاصم اونیَ آنؽایيؼ قٍاؿائی و جكعیل دٍُغ. ُيیٌٍ

ةیياران ؿانيٍغ، درىان ىّرد ٌیاز را دریافث ٌيی کٍٍغ. در قؼایي ىكکالت زـيی و فیؽیکی ىذم قکـحگی و ٌُایؼ آن، پؽقکان و 

ـیاری ىّارد ىحعننیً ةانیٍی در ىلایـَ ةا ىّارد و ىـائم رواٌی و ّلهی اصـاس ىـئّنیث و جّزَ ةیكحؼی ىی ٌيایٍغ. از ایً رو، در ة

ىادرةؽرگ ُا اجفاق ىی افحٍغ، در ّنؼ صاوؼ و در ةـیاری از زّاىِ ٌادیغه  -ةیياری ُای دِىاغی و ىـائم ؿانيٍغی کَ ىْيّالً ةؼای پغر

 گؼفحَ ىی قٌّغ.

ِا در چگٌّگی ّّاىهی از ٌّع ؿً پغرةؽرگ ُا و ىادرةؽرگ ُا، و ایٍکَ آیا ُؼ دو زٌغه اٌغ، و ةا یکغیگؼ زٌغگی ىی کٍٍغ، جياىی آٌ

ىادرةؽرگ ُا، ىـحيؼی آٌِا، ؿً و کار آٌِا )پػیؼش آٌِا ةؼای کار(، درآىغ  -کیفیث زٌغگی آٌِا ٌلف دارٌغ. ُيیٌٍّر، ىّكْیث قغهی پغر

ایِ ةیيَ ىادرةؽرگ ُا دار -آٌِا و ةٌّر کهی ىّكْیث اكحنادی آٌِا، ةؼ کیفیث زٌغگی و ووْیث ؿالىث آٌِا جأدیؼ دارٌغ. در ایؼان، جياىی پغر

ىادرةؽرگ  -ظغىات درىاٌی ٌیـحٍغ. ةٍاةؼایً، آٌِائی کَ از آن ةؼظّردارٌغ، ّيالً دارای زٌغگی ةِحؼ و اىً جؼی ُـحٍغ. ىّكْیث جضنیهی پغر

ی زيْیح –ُا ٌیؽ قکاف ةیً آٌِا و ٌّه ُای آٌِا را کاُف ىی دُغ. آىّزش و ؿّاد ظّد ٌلف ىؤدؼی در افؽایف اىیغ زٌغگی ایً گؼوه ؿٍی 

ىادرةؽرگ وزّد داقحَ ةاقغ، در آیٍغه ٌیؽ ٌـتث آٌِا افؽایف  -ایفاء کؼده اؿث؛ یٍْی ةاّخ گؼدیغه اؿث جا ويً ایٍکَ جْغاد ةیكحؼی پغر

ىادرةؽرگ ُا ٌیازىٍغ ةَ کيک و صيایث  -ىادرةؽرگ ُا ةا ؿّاد ٌیـحٍغ. درصانیکَ ةـیاری از پغر -(. اىّا، جياىی پغرBlundell:2001یاةغ )

ّاًفی فؼزٌغان و ٌّه ُای ظّد ُـحٍغ، ایً ىِّو در ّنؼ پیچیغة کٌٍّی و در قؼایي ازحياّی، اكحنادی و فؼٍُگی زاری ةعّةی اجفاق ُای 

 ٌيی افحغ.

 

 نتيجه. 6
در ایؼان رو ةَ افؽایف اؿث. ظنّمیات قّاُغ آىاری صاکی از ایً اؿث کَ جْغاد زيْیث ؿانيٍغ، یا ةَ جْتیؼی وانغیً ةؽرگ

اكحنادی آٌِا )وانغیً ةؽرگ( در ایً  -نيٍغان چّن ووْیث ؿالىث، ویژگیِای قعنیحی، ىـائم قعنی و زىیٍَ ُای ازحياّیفؼدی ؿا
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ىلانَ ةا یکغیگؼ ىحفاوت ُـحٍغ. ُيیٌٍّر، ووْیث جضنیهی ىحفاوت، قؼایي درآىغ، کار و قؼایي مضّی ایً افؼاد ؿانيٍغ كتم از دوره 

فاوجی را ةؼای آٌِا در دوره ؿانيٍغی آٌِا ةٍّْان وانغیً ةؽرگ ةَ دٌتال آورده اؿث. افؽایف وانغیً ةؽرگ ةازٌكـحگی آٌِا، کیفیث زٌغگی ىح

( ةغان ىٍْاؿث کَ ٌیازُای 1335-85)ٌكؼیات ؿؼقياری:  1335-1385ةَ صغود ُفث ةؼاةؼ در ایؼان ًی پٍساه ؿال؛ یٍْی ؿانِای 

و ُؼ گٌَّ کّجاُی یا غفهث در ایً ظنّص ةيٍْای ؿّء اؿحفاده یا ؿّء رفحار ةا ؿانيٍغان ظّد ةَ ٌـتث ةیكحؼی افؽایف یافحَ اؿث، 

ؿانيٍغان ةیً آٌِا جهلی ىی گؼدد. وانغیً ةؽرگ ؿانيٍغ ةَ نضاظ ٍُسارُا و فؼٍُگ، ىحکی ةَ فؼزٌغان ظّد ُـحٍغ، و در آن، ىادرةؽرگ ُا 

ؿؼاُای ؿانيٍغان در ایؼان زیاد ىْيّل ٌیـث، جٍِا راه ةاكی ىاٌغه  ةیكحؼ ىحکی ةَ دظحؼان ظّد ُـحٍغ. ُيیٌٍّر، از آٌسا کَ ؿکٌّث در

 ةؼای ایٍگٌَّ ؿانيٍغان ایً اؿث کَ جضث صيایث فؼزٌغان و دیگؼ اّىاء زّان ظاٌّاده كؼار گیؼٌغ. در ایً جضلیق ةَ ظاَؼ ىضغودیث داده ُا

را ىّرد کٍکاش كؼار دُغ. اىیغ اؿث کَ در ىٌانْات آجی ةَ ٌّیـٍغه ةیف از ایً ٌحّاٌـحَ اؿث کیفیث زٌغگی ؿانيٍغان و وانغیً ةؽرگ 

اًالّات ةیكحؼی در ایً ظنّص ةحّان دؿث یافث. ةؼاؿاس داده ُای ةغؿث آىغه، فؼویَ امهی جضلیق ةَ ادتات رؿیغ کَ دؿحؼؿی ةیكحؼ 

 ةَ ظغىات، ظّد ةِتّد کیفیث زٌغگی پغرةؽرگ ُا و ىادرةؽرگ ُای ؿانيٍغ را فؼاُو ىی آورد.
قيـی( ةا ٌـتث و جْغاد وانغیً ةؽرگ  1410الوه، ةَ ظاًؼ ؿاظحار زيْیحی زّان کكّر در صال صاوؼ، ایؼان جا ؿانِای آجی )ةْ

ار ؿانيٍغ ةیكحؼی ىّازَ ظّاُغ قغ. ُيیٌٍّر، از آٌسا کَ اىیغ زٌغگی ٌیؽ در ایؼان رو ةَ افؽایف اؿث، ةٌّر ىٌٍلی ٌیؽ در ؿانِای آجی اٌحُ

ه ىادرةؽرگ ُای( ةیكحؼی را ىی ةایـث داقث. ةٍاةؼایً، ىـائهی چّن ىّكْیث وْیف، اقحغال و ةازٌكـحگی ازتاری، وانغیً ةؽرگ )ةّیژ

ظغىات ىانی و ةیيَ، صيم و ٌلم و ظغىات درىاٌی ةؼای وانغیً ةؽرگ ؿانيٍغ در كانتی ىضغودجؼ در جِؼان، و ةیكحؼ در ؿایؼ ٌلاط ایؼان، 

 وؿیْاً چانف آفؼیً قغه اؿث.
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