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 ٍرٍد تزای عوَم عالقِ هٌذاى آساد ٍ رایگاى هی تاؽذ

 :چکیذُ عخٌزاًی 
رٍاى ؽٌاعی ٍرسؽی ٍ توزیي یک حَسُ در حال پیؾزفت ٍ جذاب اعت کِ تَجِ تغیاری اس داًؼ پضٍّاى در حیطِ ّای 

هغاتقات الوپیک ٍ جْاًی در رؽتِ ّای هختلف ؛ کارتزد هَثز ایي حیطِ علوی را . هختلف را تِ خَد جلة ًوَدُ اعت

تاآًکِ ایي تزجغتگی در عطح حزفِ ای ٍرسػ ًغثتاً جذیذ اعت، اها اس ّواى اٍاى ظَْر . تیؼ اس  پیؼ ًوایاى کزدُ اعت

ادعا ؽذُ اعت ریؾِ ّای .  هیالدی یک رٍیذاد تیي الوللی هحغَب هی ؽذ1960تِ عٌَاى رؽتِ ای علوی در دِّ 

 عال پیؼ ٍ تِ آهزیکای ؽوالی تزهی گزدد، اها تا تزرعی ؽَاّذ در ایي 100پیذایؼ رٍاى ؽٌاعی ٍرسؽی ٍ توزیي تِ 

 "هطالعِ علوی رفتار اًغاى در ٍرسػ"ایي رؽتِ علوی تا .هقالِ، تاریخ پیذایؼ آى را خیلی قثل تز هی تیٌین

عاطفی، ؽٌاختی، تعزیف ؽذُ اعت کِ حیطِ آى ّن ؽاهل علن ٍ ّن کارتزد اعت ٍ درتزدارًذُ اتعاد هختلف (2000گیل،)

تَجِ تِ ًقؼ ّای هتفاٍت رٍاى ؽٌاط ٍرسؽی ٍ .(FEPSAC ،1996)حزکتیِ رٍاى ؽٌاعی هی تاؽذ- اًگیشؽی ٍ حغی

درهاى ٍ کارتزی ّای هختلف آى تزای جوعیت ّای گًَاگَى در عزصِ ٍرسػ - توزیي در عزصِ آهَسػ، پضٍّؼ ٍ هؾاٍرُ

ؽاخِ ّای هٌؾعة . گزا اس هحَرّای عخٌزاًی حاضز خَاّذ تَد-قْزهاًی، توزیٌات، اٍقات فزاغت ٍ فعالیت ّای عالهت

در . ٍ در حال گغتزػ ایي حَسُ ؛ اس جولِ رٍاى ؽٌاعی ٍرسؽی تالیٌی ٍ رٍاى ؽٌاعی اجتواعی ٍرسؽی  هعزفی هی ؽًَذ

ایي عخٌزاًی ّوچٌیي تِ تزرعی ریؾِ ّا ٍ عیز تطَر تاریخی رٍاى ؽٌاعی ٍرسؽی در ًقاط هختلف جْاى هی پزداسین ٍ 

 تا عٌایت تِ ایٌکِ ،. عپظ تا تزرعی ٍضعیت فعلی آى ؛ تِ چؾن اًذاسّای آیٌذُ ٍ افق ّای پیؼ رٍ اؽارُ خَاّین کزد 

هعزفی اًجوي ّا ٍ عاسهاى ّای علوی ٍ حزفِ ای فعال در عزاعز جْاى ؛ کوک ؽایاًی تِ تَععۀ ارتثاطات ایي رؽتۀ ًَپا 

 . در ایزاى خَاّذ کزد ، در پایاى جلغِ تِ هعزفی ایي هزاکش خَاّین پزداخت 


