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 اتتذاٖٗٓ اٍل کتة دٍرآهَسش تْذاضت ٍ ارتقإ سالهت  تزًاهِ درسٖ
  1سالهت ّإ ًظامتز اساس هفزٍضِ 

 
 

 2ظ٘وٖػ هحوذ

 اردةیم، داٌؼکسه غهّم جصةیحی و رواٌؼٍاظی ،اظحادیار داٌؼگاه فصٍُگیان

 

 چک٘ذُ 

، ةَ غٍّان یک ىٍتع ىِو در جّظػۀاكحؿادی، اجحياغی و فصدی ىعصح ىیی ػیّدىّزش ةِساػث و ارجلای ظالىث آ

ةیصای دظیحیاةی ةیَ اییً ُیس  اٌعیان ُیا ۀجّجَ ةَ ایً اىص رعیص از وظایف ىِو دونث ُا ةَ ػيار ىیی رود و ُي

 «ػیاٌّن آٌحصوپیی»هیم ىدحیّا از روش جددر ایً پژوُغ . ُعحٍس، ٌیازىٍس آىّزش ارزػيٍس، یػٍی کعب ظالىث

. کٍیس ىیی ىعیصح کیفیی و کيی ؾّرت ةَ و جسیس ٌگاه ةا ىدحّا جدهیم ةدخ  در را ُا داده پصدازش کَ ةاػس ىی

 ةییان اخحيیا  جّزیع  یک وظیهَ، ةَ کَ اظيیٍان غسم گیصیاٌسازه ةصای اظث ػارؿی اظالغات، جئّری در آٌحصوپی

 فصغیی ىّنفیَ 58 و اؾیهی ىؤنفیَ دوازده و( او  اةحیسایی ةىیحً کحیب دور )پاظزگّ ٌظص ازظصح  ىدحّای. ػّدىی

 ٌحایج جدهیم ىدحیّای آٌحصوپیی ػیاٌّن ٌؼیان داد کیَ . گصفث كصار ةصرظی ىّرد  ظالىث ارجلای و ةِساػث آىّزش

 دریّ ةیَ را فصاواٌیی ةیؼیحصیً ىیّرد 130 ةیا جغشییَ ظالىث ةَ ىصةّط ىّنفۀ اةحسایی او  ۀپای کحاب 4ةصرظی کم 

 ٌؼیان ُیا نفَؤى فصاواٌی از خاؾم ُای یافحَ .اظث فصاواٌی 1 ةا ىػهّنیث ةَ ىصةّط ىلسار کيحصیً و داده ارحؿاص

کحیب کَ در ىدحّای  یخس در ظفاٌَأىح ةَ ظّری کَ جّزیع ٌّرىانی ٌسارٌس؛ٌظام ظالىث  ُای نفَؤى کَ اظث داده

 .اظث حص جّجَ ػسهُای آىّزش ةِساػث کيؤنفَاز ىة او  اةحسایی ةَ ةصری دور

 .، ىفصوضَ ُای ٌظام ظالىثکحب دوره او  اةحساییآىّزش ةِساػث و ارجلای ظالىث،  :کل٘ذ ٍاصُ
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 هقذهِ  .1

. ةصای جّظػَ ةایس از آىّزش و پصورش ػصوع کصد و اییً ریّد ٌیازىٍیس أ جّظػَ کالن کؼّر اظثآىّزش و پصورش ىتس

دُیس کیَ ةیسون ییک ٌظیام أنَ آىّزش ٌؼیان ىیی. ُو ىعػحَ ةاػیوو پصورش جّظػَ یافحَ داآن اظث کَ ىا آىّزش 

ُو ةسون جصةیث ٌعم آیٍسه کَ ُو جّظػَ یافحَ ةاػیٍس و يی جّان ةَ جّظػَ یافحگی ٌایم ػس و آىّزػی جّظػَ یافحَ، ٌ

زا  . جّظیػَ درونش ریم جّاٌيٍسی ُای رّد خيم کٍٍس، دظحیاةی ةَ جّظػَ ىیعص ٌيی ػّدُو كعار  جّظػَ را ةص دو

ّىی کای ةص ىٍاةع ىادی و ىػٍّی و ةا رظیسن ةیَ ىیسنی ةیکا ةص جّان دارهی و ظصفیث ُای درون ظیعحيی و ةا اجّةا اجّ

 (.1393جّاٌس ُو كاةهیث اجصا داػحَ ةاػس و ُو جساوم پیسا کٍس )رفیػی فص، ىی
يَ جاٌتَ ىدعیّب ىیی ِو جّظػَ ُظٍگ ةٍای ٌّظازی اٌعاٌی اظث و ٌّظازی آىّزػی یکی از ارکان ى ،آىّزش

ةصٌاىَ ریضی اؾّنی ةیصای ظیالىث  ّی آىّزش ةِساػث و ارجلای ظالىث در ىسارس ودر ُيیً راظحا ظصاخی انگ ػّد.

کیالن جاىػیَ در ُيیَ اةػیاد آن ىیی ةاػیس)  ۀکؼّر یکی از ػارؽ ُای ىِو و اؾهی و زیص ةٍیای جّظیػآیٍسه ٌعم 

 (.1390ظػسوٌسیان ،
 ةِساػث و ارجلای ظیالىث را جّظػَ و اػاغَ در ىِيی ةعیار ٌلغ کَ جاىػَ در يٍسارزػ ةعیار ُای ٌِاد از یکی

 در جیا اظیث ػیسه آن ةیص ظیػی ارییص ُای ظا  در ظازىان ایً در. ةاػس ىی پصورش و آىّزش ظازىان دارد غِسه ةص

 ؛ػیٌّس گٍجاٌیسه درظی ةصٌاىَ ىدحّای در ىعائم ةِساػحی آىّزش و ٌيایٍس ایویژه ةِساػث جّجَ آىّزش ةَ ىسارس

اگیص ةَ ظّری کیَ  (؛1381 ةِضاد،) ػّد ىی ىدعّب رعیص اىص یک غٍّان ةَ ةٍیادی ةزغ ایً در گشاری ظصىایَ نشا

فیصدی ىعیئّ  و ػایعیحَ را در اییً  ،زٌسگی یک اٌعان آغاز کٍییوۀ را از ظا  ُای اونی ؤنفَ ُای ةِساػثىآىّزش 

رغاییث ، در آیٍسه ٌعهی را ریّاُیو داػیث کیَ عحصده ؾّرت گیصدایً غيم در ظعح گکصده ایو و اگص  زىیٍَ جصةیث

اغحلیاد داػیث اظیاس ػزؿییث  ،فصویس(. 1389)یّظفی ، را جضء الیٍفک زٌسگی رّد كصار ىی دُس ىعائم ةِساػحی

ار فیصد را جدیث ای رفحرویساد ُای ةػسی زٌسگی جا اٌسازه چَ ػّد و اگصاونیً ظا  ُای زٌسگی پی ریضی ىی اٌعان در

، ٌيی جّان جأدیصات گشػحَ را ةَ ظّر کاىم از ةیً ةصد. خحی آدنص کَ ةا ٌظصیَ ُای فصوییس ةیَ ظیّر أدیص كصار ىی دُسج

ىیی  کاىم ىّافق ٌتّد ٌیض ةص ایً غلیسه اظث کَ آٌچَ در اونیً ظا  ُای زٌسگی پی ریضی ىی ػّد جا پایان غيص اداىَ

، دارای سگی ةیَ کّدکیان آىیّزش داده ىیی ػیّدُای اونیَ ی زٌیظا ةٍاةصایً، آٌچَ در  (. 21 : 1390) کسیّر ، یاةس

چیَ کیَ ةیَ آٌیان آىیّزش داده گیصد و آٌؿیث کّدکان در ایً ظا  ُا ػکم ىیچصا کَ ػز، اُيیحی فّق انػاده اظث

ِساػیث و ةیَ جتیع آن ارجلیای ة آىیّزش ةیَ ىصةیّط ُیای ةصٌاىَ ةص ایً اظاس در .ظازدػّد، ػزؿیث آٌان را ىیىی

آیٍیس؛ نیشا ةیا جّجیَ ةیَ ىی ػيار ةَ آىّزػی ُای دوره و خعاس جصیً ىِيحصیً از غيّىی آىّزش ُای دوره ،ىثظال

الزم اظث یک ةصٌاىَ آىّزػی کَ ةحّاٌس کهیَ ٌیازُای ضیصوری اُيیث ىعائم ةِساػحی در روٌس ظالىث داٌغ آىّزان 

ةٍاةصایً ةصٌاىَ ریضان درظی ةا جِییَ و جیسویً ػیّه غيم ؾدیح ةا آىّزش ةِساػث را در رّد جای دُس جسویً ػّد. 

ُای ىصةیّط ةیَ آن خعیاس ُای ىّجّد و پسیسه یک ىدحّای آىّزػی ىٍاظب ىی جّاٌٍس کّدکان را ٌعتث ةَ چانغ

یازُیای ٌيایس. زیصا جّجَ ةَ ىػضالت و آىّزش ُای ةِساػث و ظالىث از ظصیق ىدحیّا، ىیّاد و کحیب درظیی جیضء ٌ

ُای زٌسگی کّدک ةیص ادیص اخعیاس ىعیئّنیث ىدیعیی، ةیَ ػّد کَ در ٌزعحیً ظا ىی اةحسایی و اظاظی ىدعّب

 (.1،2011ؾّرت رفحاری ىعئّالٌَ در او ةَ وجّد ىی آیس)ةهحیٍگ

ر دَُ ُیای ارییص افیضون . ضصورت ایً اىص دچٍیً جاىیً ظالىث ةصای ػِصوٌسان از وظایف اونیَ دونث ُاظثُي  

کاُغ ىٍاةع، ةصوز ةیياری ُیای جسییس ، ٌضدییک ػیسن ارجتیاط رػس جيػیث و جص ػسه اظث. جّظػَ زٌسگی ػِصی، 

راکی ةیَ یکیسیگص از جيهیَ دالییم  ةکؼّرُا و در ُو ریزحً ىصزُای جغصافیایی و گصه رّردن ظصٌّػث ظاکٍان کص
                                                             

1. Belting 
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و   كیّاٌیً اظاظیی کؼیّرُا ، از جيهیَ  كیاٌّن جيِیّری اظیالىی اییصان .(2012،  2، ةِصىان2013، 1ُعحٍس )چانيصز

( ةیص اظیاس گیضارش ُیای 1389 )رىضیاٌزاٌی، ةِساػث در جِان جاکیس دارٌس ۀپیيان ٌاىَ ُای ةیً انيههی  ةص جّظػ

حَ از ٌظیص دظیحیاةی  ةیَ ، اییصان را در جایگیاُی ػایعیاٌجام ػسه در ظّ  رةع كصن گشػیحَ ، اكساىاتظاالٌَ یٌّیعف

اظیصی ػیسن ، ظصاری ُیا، جیاىیً آب آػیاىیسٌیػارؽ ُای جِاٌی كیصار داده اظیث. ریؼیَ کٍیی ةعییاری از ةیيی

    ن از جيهیَ اییً دظیحاوردُا کّدکیاةَ زٌسگی و کیاُغ ىییضان ىیص  و ىیص، افضایغ اىیس واکعیٍاظیّن در کم کؼّر

. ةَ ظّر كعع  آىّزش ةِساػث و ارجلای ظالىث در  دظث یاةی ةَ ىّفلیث ُیای فیّق ٌلیغ جػیییً کٍٍیسه ةاػسىی

 .(1390) ظػسوٌسیان، ةاػٍسىایَ ُای اىصوز و فصدای جاىػَ ىیکان و ٌّجّاٌان کَ ظصرؿّؾا آىّزش کّد .دارٌس

ة دةعحان کؼّر كسىی در جِیث ةصای داٌغ آىّزان در دورّی آىّزش ةِساػث و ارجلای ظالىث انگ ۀةٍاةصایً جِی

و ورود انگیّ سویً اییً . اىیس اظث ةا جیکصدن ایً آىّزش ُا و ارجلای ظعح ظالىث ىّرد اٌحظار جاىػَ اظثاظحاٌسارد

 نو جص و ػاداب جص ةاػیو. ، ػاُس جاىػَ ای ظاآن ةَ ىسارس اةحسایی کؼّر

 

  رٍش تحق٘ق .1.2

 و ُیا جيیصیً ، ُیا پصظیغ ىحیّن،)ؾیفدات جدهییم واخیس ،اظیث ػسه اظحفادهدر ایً جدلیق از روش جدهیم ىدحّا 

 را زییص غيیسه ىصخهَ ظَ جّان ىی ىصاخم ایً جيهَ از. ػّد ىی ظی ىزحهفی ىصاخم ىدحّا جدهیم ةصایه و ةّد(جؿاویص

 :کصد  ذکص

 (دُی ظازىان و ظازی آىاده) جدهیم از كتم ىصخهَ -1        

 (پیام)ىّاد ةصرظی -2

 (Sarmad, zohreh, bazargan, 2000 )ٌحایج پصدازش -3

. ةاػیسىیی پیام از هػس آوری جيع ُای داده پصدازش یػٍی ىدحّا جدهیم ظّم ىصخهَ ةص پژوُغ ایً جّجَ کاٌّن

 اییً در ةعییاری . اىیصوزه، فٍیّنجدهیم ػیسٌس آىسه دظثَة اظالغات آن، ةٍسی ىلّنَ و پیام رىضگشاری از پط یػٍی

 دارای فٍیّن از دظیحَ اییً. ةاػیسىیی ُیاىلّنیَ فصاواٌیی از درؾیسگیصی ةص ُا آن اظاس کَ اظث ػسه ارائَ رؿّص

 از اظیث ػیسه جیالش پیژوُغ اییً در. کصد رّاُس اغحتار کو را ُاآن ٌحایج کَ ةاػٍسىی رّد راص ریاضی ىؼکالت

 «ػیاٌّن آٌحصوپیی»  روش اییً. ػیّد اظحفاده ٌحایج پصدازش ةصای ُاظث، ظیعحو ٌظصیَ از ةصگصفحَ کَ جسیسی روش

 ةیص. کٍیس ىیی ىعیصح کیفیی و کيیی ؾّرت ةَ و جسیس ٌگاه ةا ىدحّا جدهیم ةدخ  در را ُاداده پصدازش کَ ةاػسىی

 اظالغیات، جئیّری در آٌحصوپی. کٍسىی غيم ىػحتصجص و جصكّی ةعیار ىدحّا جدهیم در ُا، داده جدهیم روش ایً اظاس

 کیَ روش ایً اظاس ةص. ػّد ىی ةیان اخحيا  جّزیع  یک وظیهَ، ةَ کَ اظيیٍان غسم گیصیاٌسازه ةصای اظث ػارؿی

 58 و اؾیهی  ىؤنفیَ دوازده و( حیب دوره او   اةحیساییک)پاظیزگّ ٌظیص ازظصح  ىدحّای اظث، ىؼِّر جتصاٌی ىس  ةَ

 ارجلیای و ةِساػیث آىیّزش ُای نفَؤى روایی .گصفث كصار ةصرظی ىّرد ظالىث ارجلای و ةِساػث آىّزش فصغی ىّنفَ

 و ؾیدث از اظيیٍان ةصای. اظث ػسه ظٍجیسه درظی ةصٌاىَ و  ظالىث خیعَ ىحزؿؿان ٌظصات از اظحفاده ةا ظالىث

 آىیّزش زىیٍیَ در ىحزؿیؽ کیَ دیگیص ٌفیص ػغ جّظط ؛ ىدق ةص غالوه ةاالدظحی اظٍاد، ُا جدهیم ایجٌح از درظحی

 ُيکیاران ىدحیّا، جدهییم فیصم از یکعیان ةصداػیث ىٍظیّر ةیَ و كصارگصفث ةصرظی و جدهیم ىّرد ٌیض ةّدٌس  ةِساػث

 .ػسٌس ياٍُگُ یکسیگص ةا جدهیم واخسُای و آن ُای ىّنفَ ةِساػث، آىّزش ةا ارجتاط در پژوُغ

                                                             
1 .Chalmers 

2  .Behrman 
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 جیسو  ُایداده ةصاظاس. ػّدىی ػيارش فصاواٌی كانب در پاظزگّ ُص جٍاظب ةَ ُاىلّنَ خعب ةص پیام اةحسا در

 .ػّدىی اٌجام جصجیب ةَ زیص ىصاخم فصاواٌی

ِ  اٗي اس کار اٗي تزإ کِ ضًَذ تٌْجار تاٗذ فزٍاًٖ جذٍل ّإفزاٍاًٖ هاتزٗس: اٍل هزحلِ ُ  راتطه  اسهتفاد

 :ضَدهٖ

Pij =      (i=1, 2, 3,..., m, j=1, 2…, n) 

F    ;ىّنفَ فصاواٌی      P ; فصاواٌی ىاجصیط ػسه ٍُجار       I    ;پاظزگّ ػياره 

 n  ;ىّنفَ جػساد        m = پاظزگّ جػساد                      j    ;ىّنفَ ػياره                         

ٖ  قزار هزتَط ّإ ستَى در ٍ کزدُ هحاسثِ را هقَلِ ّز الػاتٖاط تار: دٍم هزحلِ ٕ  ٍ دّه٘ن هه  اٗهي  تهزا

 :ضَدهٖ استفادُ سٗز راتطِ اس هٌظَر

Ej=-k    (i=1, 2, 3,..., m, j=1, 2…, n)       k= 

                                                                                       

= Ej   اظالغاجی ةار        P   = فصاواٌی ىاجصیط ػسه ٍُجار     I   = پاظزگّ ػياره 

m    =پاظزگّ جػساد        j   = ىّنفَ ػياره                        =Ln نگاریحو= n                  ىّنفَ جػساد        

  .ضَد هٖ هحاسثِ ًطاًگزّا اس ٗک ّز اّو٘ت ضزٗة اًگزّا،ًط اطالػاتٖ تار اس استفادُ تا  :سَم هزحلِ 

 .است تزخَردار ت٘طتزٕ Wj اّو٘ت درجِ اس تاضذ ت٘طتزٕ اطالػاتٖ تار دارإ کِ ًطاًگزٕ ّز

Wj=   

 
 =Ej  اظالغاجی ةار      =Wj  َاُيیث درج     j    =ىّنفَ ػياره            n   = ىّنفَ جػساد        

 ىداظیتات در ٌِاییث ةیی جّاب و رعا ةصوز دنیم ةَ ةاػس ؾفص ةصاةص کَ JiPىلادیص JE ىداظتَ در ، اظث ذکص ةَ زمال

 در را ىلّنیَ ُیص اُيییث ضصیب کَ اظث ػارؿی JW. اظث ػسه جایگضیً 0.00001  کّچک ةعیار غسد ةا ریاضی

 را پییام از خاؾم ُای ىلّنَ ، W ةصدار ةَ َجّج ةا ظصفی  ازکٍس.  ىی ىؼزؽ ُا، پاظزگّ ػکم ةَ جّجَ ةا پیام، یک

 (Glanz, 2015)ایو کصده ةٍسی رجتَ ٌیض

آىیّزش  کحب دوره او  اةحیساییةِساػث و ارجلای ظالىث در ىحّن  نفَ ُای آىّزشؤدر ایً پژوُغ ظػی ػس ى

نیَ زٌسگی ػیصوع ( غادات ىصةّط ةَ ةِساػث و ظالىث ةایس از ُيان دوره ُای او1391. ةَ ٌظص ُیصوػی )ةصرظی ػّد

ػّد جا از ةصوز ةعیاری از ةیياری ُا و ٌاجٌّایی ُای جعيی و روخی جهّگیصی کٍس. ةصای رظیسن ةَ ایً ُس  ةاییس از  

نفیَ ؤى 12در اییً پیژوُغ انب آن  ةَ افیصاد آىیّزش داده ػیّد. اؾّ  و آىّزش ُای الزم در كّاٌیً جؿّیب و در ك

نفیَ ُیا ظیی فصایٍیس ؤصفحَ ػس کَ ظتق ىعانػات پیؼیً ُص یک از اییً ىآىّزش ةِساػث و ارجلای ظالىث در ٌظص گ

ؤنفَ ُا و ػارؽ ُیای . ةصای جسویً ىػٌّس کَ در جسو  زیص ارائَ ػسه اٌسؤنف ُایی ىیػارؽ ظازی ػاىم رصده ى

(؛ 1394(؛ ػیادرزی)1395( ؛ ػیاه خعییٍی)1388، از ىعانػیات پژوُؼیی خهیو ظصػیث و د  پیؼیَ )ایً پیژوُغ

. انتحیَ از آن جیا کیَ جیاکٍّن ( و... اظحفاده ػس2003(؛ الظّن )2004(؛آکصىً )2001(؛ جاىیعّن)1394)اظکٍسری 

، و ارجلای ظالىث در ىحّن کحب دورة او  اةحیسایی را ةصرظیی ٌکیصده اظیثپژوُؼی ةَ ظّر ىعحلم آىّزش ةِساػث 

نفیَ ُیا و ػیارؽ ُیای ؤُیای ىنفَ ُا و ػارؽ ُای پژوُغ از جدلیلات ىزحهیف پیؼییً در زىیٍیَ ؤةصای جِیَ ى

 ػسن ػیارؽ ُیای اٌیسازه گییصیزؽ. پط از ىؼظص، آرای پضػکان، کارػٍاظان ةِساػث و کحاب اظحفاده ػسىّردٌ
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و جدهییم ، اظالغات ةص اظاس ىس  آٌحصوپی ػاٌّن جيیع آوری و ججضییَ ُای آىّزش ةِساػث و ارجلای ظالىثنفَ ؤى

ُای آىّزش ةِساػث و ارجلیای ظیالىث در ىحیّن دروه َنفؤص یک از ى، ىیضان جّجَ ةَ ُػسٌس و ةص اظاس ُيیً ىس 

 او  اةحسایی ةصرظی ػس.

 

 ّا ٗافتِ. 2 

 ٌظیام ُیای ىؤنفیَ اظیاس ةیصىحّن کهیَ کحب دوره او  اةحسایی  کیفی و کيی جدهیم ػاىم پژوُغ ایً ُای یافحَ

 او  ىصخهیَ ةصاظیاس و گصدییسه جِییَ فیَىؤن ُص خعب ةص آىسه دظثةَ ُای فصاواٌی ىجيّغَ اةحسا. ةاػسىی ظالىث

 ػیاٌّن آٌحصوپیی روش دوم ىصخهَ اظاس ةص ظپط. اٌس آىسه در ػسه ةٍِجار ُایداده ؾّرت ةَ ػاٌّن آٌحصوپی روش

 ىصخهیَ اظیاس ةیص ةػیس  و ػٌّسىی آورده جساو  در جصجیب ةَ ىشکّر جساو  از خاؾم ُایداده اظيیٍان غسم ىلسار

-ةیغ کهی ظّرَة کَ ػّد ىؼزؽ ظصیق ةسیً جا آیسىی دظثةَ اظالغات اُيیث صیبض ػاٌّن آٌحصوپی روش ظّم

 .دارد جػهق ىؤنفَ کسام ةَ اُيیث و جّجَ ىیضان جصیً

 اتتذاٖٗ اٍل پاِٗ کتة در سالهت ّإ هفزٍضِ تِ تَجِ فزاٍاًٖ تَسٗغ : 1 جذٍل

 فزاٍاًٖ کتة ّا لفِؤه

 ػلَم قزآى فارسٖ رٗاضٖ ضاخص خزدُ ضاخص

 ّز عهجوَ

 خزدُ

 فزاٍاًٖ

 هجوَع

 فزاٍاًٖ

 ضاخص

 جسن سالهت

 9 0 4 4 1 تذى ّإ س٘ستن

 3 0 2 1 0 ح٘ات چزخِ 26

 14 9 2 2 1 اًذام اس هزاقثت

 تغذِٗ سالهت

 24 10 1 10 3 غذاٖٗ هَاد تا آضٌاٖٗ

130 

 25 1 2 17 5 إ تغذِٗ ّإ ً٘اس

 1 0 1 0 0 گ٘اّٖ پَضص

 3 1 1 0 1 جاًَرٕ پَضص

 4 0 1 1 2 اًزصٕ

 30 1 0 28 1 رضذ پاٗص

 43 4 0 39 0 إ تغذِٗ الگَٕ

 0 0 0 0 0 غذاٖٗ هَاد تْذاضت

 هح٘ط سالهت

 36 9 3 22 2 آب تْذاضت

 21 7 0 8 6 َّا تْذاضت 58

 1 0 0 0 1 خاک تْذاضت

 هح٘ط سالهت

 سٗست

 0 0 0 0 0 صَتٖ آلَدگٖ

 5 0 0 2 3 آى دفغ ٍ ستالِ 11

 6 6 0 0 0 ٍ تٌذپاٗاى تا هثارسُ
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 جًَذگاى

 دفغ ٍ فاضالب

 تْذاضتٖ
0 0 0 0 0 

 سالهت

 خاًَادُ

 13 0 4 6 3 جوؼ٘ت

51 

 2 1 1 0 0 ًَجَاى سالهت

 10 0 5 3 2 کَدکاى اس هزاقثت

 دٍراى ّإ هزاقثت

 تاردارٕ
0 0 0 0 0 

 رٍاتط هزاقثت

 خاًَادگٖ
5 16 5 0 26 

 اٗوٌٖ دثحَا

 حَادث اس پ٘طگ٘زٕ

 هٌشل در
0 0 0 1 1 

26 

 حَادث اس پ٘طگ٘زٕ

 هذرسِ در
1 0 0 5 6 

 حَادث اس پ٘طگ٘زٕ

 جاهؼِ در
0 2 2 9 13 

 1 0 0 1 0 طث٘ؼٖ تالٗإ تا هقاتلِ

 ٍ اٍلِ٘ ّإ کوک

 کار هح٘ط تْذاضت
0 0 0 5 5 

 تذًٖ تحزک

 ٍ تذًٖ تحزک اّو٘ت

 اًذام تٌاسة
3 8 0 1 12 

55 

 ٍ اٗوٌٖ ٍرسش اًَاع

 آى قَاً٘ي
0 3 0 5 8 

 اًَاع ٍ تاسٕ اّو٘ت

 آى
6 12 0 1 19 

 14 0 0 12 2 حزکتٖ ّإ هْارت

 0 0 0 0 0 اصالحٖ حزکات

 0 0 0 0 0 ً٘زٍسا هَاد

 تغذِٗ ٍ تْذاضت

 ٍرسضٖ
0 0 2 0 2 

 رٍاًٖ سالهت
 ػشت ٍ خَد ضٌاخت

 ًفس
3 4 1 0 8 96 
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 19 1 3 11 4 ػَاطف ٍ احساسات

 3 0 1 0 2 گ٘زٕ تصو٘ن

 35 0 6 17 12 ارتثاط تزقزارٕ

 9 0 0 9 0 ًقاد تفکز

 22 0 4 8 10 ّوساالى رٍاتط

 اس پ٘طگ٘زٕ

 ّإ رفتار

 پزخطز

 4 1 3 0 0 ًاسالن ػادات

4 

 0 0 0 0 0 اػت٘اد

 0 0 0 0 0 آى اًَاع ٍ هخذر هَاد

 0 0 0 0 0 تذى در س٘گار اثزات

 0 0 0 0 0 خطًَت

 0 0 0 0 0 اٗذس

 پ٘ص ٍ کٌتزل

 اس گ٘زٕ

 ّا ت٘وارٕ

 13 12 0 0 1 ت٘وارٕ ٍ سالهت

 1 0 0 0 1 ت٘وار اس هزاقثت 14

 0 0 0 0 0 ّا ت٘وارٕ تا آضٌاٖٗ

 هؼلَل٘ت

 0 0 0 0 0 هؼلَل٘ت اّو٘ت

1 
 تِ کوک ٍ پ٘طگ٘زٕ

 هؼلَل افزاد
0 0 0 0 0 

 1 1 0 0 0 هؼلَل٘ت اًَاع

 تْذاضت

 ٍ ػوَهٖ

 تْذاضت

 هذرسِ

 ٍ هذرسِ فؼال٘ت

 هحلِ
1 0 3 11 15 

39 
 ٍ اجتواػٖ ػَاهل

 ػوَهٖ تْذاضت
1 5 2 3 11 

 10 0 1 6 3 فزدٕ سالهت

 3 0 0 2 1 إ تغذِٗ سالهت

 511  105 60 259 87 کل جوغ

 

ىیّرد  130 ةیا جغشییَ ظیالىث ةیَ ىصةیّطۀ نفؤى اةحسایی او  پایَ کحاب 4ةصرظی کم از کَ دُسىی ٌؼان فّق جسو 

 511 ىجيیّع از و  اظیث فصاواٌیی 1 ةا ىػهّنیث ةَ ىصةّط ىلسار کيحصیً و داده ارحؿاص رّد ةَ را فصاواٌی ةیؼحصیً

 58 جغشییَ، ظیالىث ةیَ ىیّرد 130 جعو، ظالىث ةَ ىّرد 26 اةحسایی، او  پایَ کحاب در ظالىث ُای نفَؤفصاواٌی ى

 ایيٍیی، خیّادث ةَ ىّرد 26 راٌّاده، ظالىث ةَ ىّرد 51 زیعث، ىدیط ظالىث ةَ ىّرد 11 ىدیط، ظالىث ةَ ردىّ

 و کٍحیص  ةَ ىّرد 14 پصرعص، ُای رفحار از پیؼگیصی ةَ ىّرد 4 رواٌی، ظالىث ةَ ىّرد 96 ةسٌی، جدصک ةَ ىّرد 55

 اظث. ػسه اػاره ىسرظَ، ةِساػث و غيّىی ػثةِسا ةَ ىّرد 39 ىػهّنیث، ةَ ىّرد 1 ُا، ةیياری از گیصی پیغ
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 (Pi) 2 جذٍل ضذُ تٌْجار ّإ : دادُ 2جذٍل 

 کتة ّا لفِؤه

 ػلَم قزآى فارسٖ رٗاضٖ ضاخص خزدُ ضاخص

 جسن سالهت

 0 0.444 0.444 0.111 تذى ّإ س٘ستن

 0 0.667 0.333 0 ح٘ات چزخِ

 0.637 0.143 0.143 0.071 اًذام اس هزاقثت

 ذِٗتغ سالهت

 0.417 0.042 0.417 0.125 غذاٖٗ هَاد تا آضٌاٖٗ

 040.- 0.080 0.680 0.200 إ تغذِٗ ّإ ً٘اس

 0 1 0 0 گ٘اّٖ پَضص

 0.333 0.333 0 0.333 جاًَرٕ پَضص

 0 0.250 0.250 0.500 اًزصٕ

 0.033 0 0.933 0.033 رضذ پاٗص

 0.093 0 0.907 0 إ تغذِٗ الگَٕ

 0 0 0 0 اٖٗغذ هَاد تْذاضت

 هح٘ط سالهت

 0.250 0.083 0.611 0.056 آب تْذاضت

 0.333 0 0.381 0.286 َّا تْذاضت

 0 0 0 1 خاک تْذاضت

 سٗست هح٘ط سالهت

 0 0 0 0 صَتٖ آلَدگٖ

 0 0 0.400 0 آى دفغ ٍ ستالِ

 ٍ تٌذپاٗاى تا هثارسُ

 جًَذگاى
0 0 0 1 

 0 0 0 0 تْذاضتٖ دفغ ٍ فاضالب

 اًَادُخ سالهت

 0 0.308 0.462 0.231 جوؼ٘ت

 0 0 ًَجَاى سالهت
0.500 0.500 

 0 0.500 0.300 0.200 کَدکاى اس هزاقثت

 0 0 0 0 تاردارٕ دٍراى ّإ هزاقثت

 0 0.192 0.615 0.192 خاًَادگٖ رٍاتط هزاقثت

 اٗوٌٖ حَادث

 در حَادث اس پ٘طگ٘زٕ

 هٌشل
0 0 0 1 

 در حَادث اس پ٘طگ٘زٕ

 هذرسِ
0.167 0 0 0.833 
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 در حَادث اس پ٘طگ٘زٕ

 جاهؼِ
0 0.154 0.154 0.692 

 0 0 1 0 طث٘ؼٖ تالٗإ تا هقاتلِ

 تْذاضت ٍ اٍلِ٘ ّإ کوک

 کار هح٘ط
0 0 0 0 

 تذًٖ تحزک

 ٍ تذًٖ تحزک اّو٘ت

 اًذام تٌاسة
0.250 0 0 0 

 قَاً٘ي ٍ اٗوٌٖ ٍرسش اًَاع

 آى
0 0 0 0.625 

 0.053 0 0.632 0 آى اًَاع ٍ تاسٕ اّو٘ت

 0 0 0.857 0 حزکتٖ ّإ هْارت

 0 0 0 0 اصالحٖ حزکات

 0 0 0 0 ً٘زٍسا هَاد

 0 1 0 0 ٍرسضٖ تغذِٗ ٍ تْذاضت

 رٍاًٖ سالهت

 0 0.125 0.500 0.375 ًفس ػشت ٍ خَد ضٌاخت

 0.053 0.158 0.579 0.211 ػَاطف ٍ احساسات

 0 0.033 0 0.667 گ٘زٕ تصو٘ن

 0 0.171 0.468 0.343 ارتثاط رٕتزقزا

 0 0 1 0 ًقاد تفکز

 0 0.180 0.364 0.455 ّوساالى رٍاتط

 ّإ رفتار اس پ٘طگ٘زٕ

 پزخطز

 0.250 0.750 0 0 ًاسالن ػادات

 0 0 0 0 اػت٘اد

 0 0 0 0 آى اًَاع ٍ هخذر هَاد

 0 0 0 0 تذى در س٘گار اثزات

 0 0 0 0 خطًَت

 0 0 0 0 اٗذس

 ت٘وارٕ اس گ٘زٕ پ٘ص ٍ لکٌتز

 ّا

 0.923 0 0 0.077 ت٘وارٕ ٍ سالهت

 0 0 0 1 ت٘وار اس هزاقثت

 0 0 0 0 ّا ت٘وارٕ تا آضٌاٖٗ

 هؼلَل٘ت
 0 0 0 0 هؼلَل٘ت اّو٘ت

 0 0 0 0 افزاد تِ کوک ٍ پ٘طگ٘زٕ
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 هؼلَل

 1 0 0 0 هؼلَل٘ت اًَاع

 تْذاضت ٍ ػوَهٖ تْذاضت

 هذرسِ

 0.733 0.200 0 0.067 هحلِ ٍ هذرسِ فؼال٘ت

 تْذاضت ٍ اجتواػٖ ػَاهل

 ػوَهٖ
0.091 0.455 0.182 0.273 

 0 0.100 0.600 0.300 فزدٕ سالهت

 0 0 0.667 0.333 إ تغذِٗ سالهت

 

 اتتذاٖٗ اٍل پاِٗ کتة در سالهت ّإ هفزٍضِ( Wj) اّو٘ت ضزٗة ٍ (Ej) اطوٌ٘اى ػذم : هقذار 3جذٍل 

  ّا هَلفِ

 اخصض خزدُ ضاخص
 ػذم هقذار

 (Ej)اطوٌ٘اى
 (Wj)اّو٘ت ضزٗة

 جسن سالهت

 0.036 0.696 تذى ّإ س٘ستن

 0.024 0.459 ح٘ات چزخِ

 0.038 0.742 اًذام اس هزاقثت

 تغذِٗ سالهت

 0.042 0.809 غذاٖٗ هَاد تا آضٌاٖٗ

 0.034 0.660 إ تغذِٗ ّإ ً٘اس

 0 0 گ٘اّٖ پَضص

 0.041 0.792 جاًَرٕ پَضص

 0.039 0.750 ًزصٕا

 0.011 0.210 رضذ پاٗص

 0.011 0.223 إ تغذِٗ الگَٕ

 0 0 غذاٖٗ هَاد تْذاضت

 هح٘ط سالهت

 0.038 0.732 آب تْذاضت

 0.040 0.788 َّا تْذاضت

 0 0 خاک تْذاضت

 سٗست هح٘ط سالهت

 0 0 صَتٖ آلَدگٖ

 0.025 0.485 آى دفغ ٍ ستالِ

 ٍ تٌذپاٗاى تا هثارسُ

 ًذگاىجَ
0 0 

 0 0 تْذاضتٖ دفغ ٍ فاضالب
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 خاًَادُ سالهت

 0.039 0.763 جوؼ٘ت

 0.026 0.500 ًَجَاى سالهت

 0.038 0.743 کَدکاى اس هزاقثت

 0 0 تاردارٕ دٍراى ّإ هزاقثت

 0.035 0.637 خاًَادگٖ رٍاتط هزاقثت

 اٗوٌٖ حَادث

 در حَادث اس پ٘طگ٘زٕ

 هٌشل
0 0 

 در حَادث اس پ٘طگ٘زٕ

 هذرسِ
0.325 0.0.17 

 در حَادث اس پ٘طگ٘زٕ

 جاهؼِ
0.599 0.031 

 0 0 طث٘ؼٖ تالٗإ تا هقاتلِ

 تْذاضت ٍ اٍلِ٘ ّإ کوک

 کار هح٘ط
0 0 

 تذًٖ تحزک

 ٍ تذًٖ تحزک اّو٘ت

 اًذام تٌاسة
0.594 0.031 

 قَاً٘ي ٍ اٗوٌٖ ٍرسش اًَاع

 آى
0.477 0.025 

 0.030 0.584 آى اًَاع ٍ تاسٕ اّو٘ت

 0.015 0.296 حزکتٖ ّإ هْارت

 0 0 اصالحٖ حزکات

 0 0 ً٘زٍسا هَاد

 0 0 ٍرسضٖ تغذِٗ ٍ تْذاضت

 رٍاًٖ سالهت

 0.036 0.703 ًفس ػشت ٍ خَد ضٌاخت

 0.040 0.878 ػَاطف ٍ احساسات

 0.026 0.459 گ٘زٕ تصو٘ن

 0.038 0.736 ارتثاط تزقزارٕ

 0 0 ًقاد تفکز

 0.039 0.747 الىّوسا رٍاتط

 ّإ رفتار اس پ٘طگ٘زٕ

 پزخطز

 0.021 0.406 ًاسالن ػادات

 0 0 اػت٘اد

 0 0 آى اًَاع ٍ هخذر هَاد
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 0 0 تذى در س٘گار اثزات

 0 0 خطًَت

 0 0 اٗذس

 اس گ٘زٕ پ٘ص ٍ کٌتزل

 ّا ت٘وارٕ

 0.000 0.196 ت٘وارٕ ٍ سالهت

 0 0 ت٘وار اس هزاقثت

 0 0 ّا ت٘وارٕ تا آضٌاٖٗ

 هؼلَل٘ت

 0 0 هؼلَل٘ت اّو٘ت

 افزاد تِ کوک ٍ پ٘طگ٘زٕ

 هؼلَل
0 0 

 0 0 هؼلَل٘ت اًَاع

 ٍ ػوَهٖ تْذاضت

 هذرسِ تْذاضت

 0.027 0.526 هحلِ ٍ هذرسِ فؼال٘ت

 تْذاضت ٍ اجتواػٖ ػَاهل

 ػوَهٖ
0.895 0.046 

 0.033 0.648 فزدٕ سالهت

 0.024 0.459 إ تغذِٗ سالهت

 

 او   ۀپایی کحیب در ظیالىث ُیای نفَؤى ةیً اُيیث و ةار اظالغاجی در ضصیب ةیؼحصیً کَ دُسىی ٌؼان(  3) جسو 

 اُيییث و ةیار اظالغیاجی ةیَ ضیصیب کيحیصیً و( 17/0) ىلسار ةا ىجيّغاً جغشیَ ظالىث ُای نفَؤى ةَ ىصةّط اةحسایی

 . ةاػسىی( 0) ىلسار ةا ىجيّغاً ىػهّنیث ُاینفَؤى

 

  ًت٘جِ گ٘زٕ .3

 اؾیهی ىّنفیَ 12 ( فصاواٌی کَ در511، )ورة او  اةحساییىجيّع ةصرظی کم کحب د ىحّن از ىدحّای جدهیم ةَ جّجَ ةا

 جّزییع ٌظیام ظیالىث ُیای نفَؤى کَ اظثداده ٌؼان ُا نفَؤى فصاواٌی از خاؾم ُای. یافحَةاػسفصغی ىی نفَؤى 57 و

 از ةصریی ىلاةیم در اظیث ػسه ةیؼحصی جّجَ ُا نفَؤى ظایص ٌعتث ةَ ُا نفَؤى از ةصری ةَ خانی کَ در ٌسارٌس؛ ٌصىا 

دُیس کیَ ىحّن ُص دو ظصح ٌؼان ىیی ةیً در آىسه، دظثةَ فصاوٌی ُيچٍیً. گصفحٍس كصار کيحصی جّجَ ىّرد ُانفَؤى

ةصرظیی  از کَ دُسىی ٌؼانُای ٌظام ظالىث ةَ جصجیب؛ ؤنفَةَ ظّری کَ در ىٌصىانی ٌسارٌس؛  جّزیعُای ىّجّد ؤنفَى

 ریّد ةیَ را فصاواٌیی ىیّرد ةیؼیحصیً 130 ةیا جغشیَ ظالىث ةَ ىصةّطۀ نفؤى اةحسایی او  پایَ کحاب 4ةصرظی کم کم 

 ظیالىث ُیای نفیَؤى فصاواٌی  511 ىجيّع از و  اظث فصاواٌی 1 ةا ىػهّنیث ةَ ىصةّط ىلسار کيحصیً وداده  ارحؿاص

 11 ىدییط، ظیالىث ةیَ ىّرد 58 جغشیَ، ظالىث ةَ ىّرد 130 عو،ج ظالىث ةَ ىّرد 26 اةحسایی، او  پایَ کحاب در

 96 ةیسٌی، جدصک ةَ ىّرد 55 ایيٍی، خّادث ةَ ىّرد 26 راٌّاده، ظالىث ةَ ىّرد 51 زیعث، ىدیط ظالىث ةَ ىّرد

 1 ُیا، ةیيیاری از گیصی پیغ و کٍحص  ةَ ىّرد 14 پصرعص، ُای رفحار از پیؼگیصی ةَ ىّرد 4 رواٌی، ظالىث ةَ ىّرد

-ىحیّن جدهییم ٌحیایج ةَ جّجَ ةااظث.  ػسه اػاره ىسرظَ، ةِساػث و غيّىی ةِساػث ةَ ىّرد 39 ىػهّنیث، ةَ ىّرد

آىیّزش ةِساػیث و ارجلیای  ةیَ کیو ریهیی خیس در ظفاٌَأىح کَ گصفث ٌحیجَ چٍیً جّان ىی کحب دوره او  اةحسایی
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 كیاٌّن پیصورش، و آىّزش ةٍیادیً جدّ  ظٍس)اظٍاد ةَ جّجَ ةا کَخانی در .اظث ػسه ایً اظٍاد پصدارحَ در ظالىث 

 ىّضیّع ؾیصاخحاً کیَ( ُا در خیّزه ظیالىث ، ظیصح جدیّ  ٌظیام ظیالىثكاٌّن اظاظی، دظحّرانػيم  5، 4، 3 ةصٌاىَ

 اةػیاد در جّظػَ زیصةٍایی و ىِو اةػاد از یکی غٍّان ةَ آن ىصاكتث  ُایراه و آن اُيیث و ضصورت ةِساػث و ظالىث ،

 ىیّرد خیس ٌظیام ظیالىث در ؤدر خیّزةِساػیث  ُای نفَؤى ةَ خساكم کَ رفث ىی اٌحظار اظث، گصدیسهةیان ىزحهف،

 ،آن ىؼیکالت و ىعیایم  ،آىّزش ةِساػث و ارجلای ظیالىث اظٍاد ةا ایً ةیؼحص در چَ ُص افصاد و ػّد پصدارحَ كتّ 

 آىّزػیی ةاالدظیحی در ٌظیاماظیٍاد  ضیػف ةیَ جیَجّ ةیا راظحا ایً در ةٍاةصایً .ػٌّس آػٍا..  و آن ىصاكتث از راه ُای

 دوره در ىِیو ػیسٌس. اییً واكیع غفهیث ىیّرد نفَ ُای ظالىث و ةِساػث،ؤى جصةیث زىیٍَ در ایصان اظالىی جيِّری

 ،(1389)دیتیا ،(1389)ةیادکّةی: ازجيهیَاظیث؛ ىّضّغ اییً ییسؤى ىزحهیف ُایژوُغپ ٌحایج کَ ُيان ظّر اةحسایی

آىیّزش  کیَ کٍٍیسىیی ةییان( 1390)ُيکاران و غيصان ؾاندی ،(1384)ُيکاران و فحدی ،(1392)فصاُاٌی فصىِیٍی

 اییصان آىّزػیی ٌظام درظی ةصٌاىَ در ػسن جِاٌی و ػِصوٌسی آىّزش از ةزؼی غٍّان ةَ ةِساػث و ارجلای ظالىث 

 و خعییٍی خاج ،(1386)ُيکاران و فصدوظی پژوُغ ٌحایج و اظث ػسه واكع ىغفّ  آظیایی کؼّرُای دیگص غيسجا و

 نفیَ ُیای ةِساػیحی و ظیالىث ةیَؤى ُایآىّزش کَ دٍُسىی ٌؼان ،(1391)الُیجاٌیان و دیتایی ،(1391)ُيکاران

 آن کیارگیصیةیَ ةیصای کیافی ىِیارت از آىیّزان داٌیغ و ٌساػحَ را ُاآن ٌگصش در جغییص ایجاد جّاٌایی آىّزان داٌغ

 و كضیاوی ،(1391)ُيکیاران و كضاوی ،(1391) انسیٍی کصم و راٌیجّ پژوُغ ُاییافحَ ُيچٍیً و ٌیعحٍس ةصرّردار

ىّنفیَ ُیای ةِساػیحی و  ُیای آىیّزش کیَ اظث ٌکحَ ایً ىّیس( 1388)ُيکاران و غيصان ؾاندی ،(1387)ُيکاران

 چیارچّب و ةصٌاىَ ةصاظاس و ٌیعث ىٍعجو اظث، آىسه ىزحهف ُای دوره کحاب ُای در ای ظالىث  ةَ ظّر پصاکٍسه

 .ةاػس یٌي ىؼزؽ

 افیصاد ةیَ ُای ةِساػحی و ظیالىث را درؤنفَى جصةیث ؾدیح زىیٍَ ةایس گصفحَؾّرت ُایپژوش ٌحایج ةَ جّجَ ةا

 و ؾیٍػث اكحؿیاد، جيهیَ از غهیّم دیگص ُای ػارَ از درظحی درک ةِساػحی ةحّاٌٍس ىعائم از آگاُی ةا جا آورد وجّد

 نفَ ُای ةِساػحی پایَؤى جصةیث جاىع ةصٌاىَ یک ةایس ُسفی ًچٍی جدلق نشا ةصای؛ آورٌس دظث ةَ خصفَ و ػغم خحی

 جّظیػَ آیٍسه ُای ٌعم زٌسگی ةصای و ةصجص کیفیث ىعیص در ٌظصیات و ُاارزش ُا،ىِارت جسیس، داٌغ جا ػّد گشاری

 اخعیاس و خعاظییث آگیاُی، ىییضان ةحیّاٌیو درظیی ُیایکحیاب كانیب در آىّزان داٌغ پصورش و آىّزش ةا و یاةس

 ،ارجلیای ظیالىث ةص ُاجادیصآن و اجحياغی زیعحی، ،جعيی ،ُای رواٌیآظیب ُا وةَ ةیياری ٌعتث را، ُاآن ّنیثىعئ

افیصاد  جیا( 1991ٌایهعیً، و ُّپص و 1380ىزسوم، ؛1991ُيکاران، و اوظکيپ ؛2001 ُيکاران و ٌُّکَ)دُیو افضایغ

ىّجیّد در ُیای آظییب خیم ةیصای الزم ِیارتى از ،ةِساػیحی ىعیائم جّؾیف و جؼزیؽ كسرت کعب ضيً ةحّاٌٍس

جسییس، ٌعیتث ةیَ ارجلیای ظیالىث در ىیسارس و جاىػیَ  ُیایروش اةساع ضيً و ػسه ىٍس ةِساػث و ظالىث ةِصه

 .(Bouclin, 2009)ةاػٍس داػحَ ىعئّنیث اخعاس

 و کیکیّد ظیٍیً نفَ ُای ةِساػحی و ظیالىث،ؤجصةیث ى ۀدر خیع ىعئّنیث اخعاس رػس و جّجَ آغازیً ٌلعَ

 ىیادر و پیسر کٍار در کَ اظث زىاٌی از ةیغ  ىسرظَ در کّدکان خضّر زىان ىست آٌکَ ةَ جّجَ ةا اظث اةحسایی دوره

 آىیّزان ةِساػیحی داٌیغ ظیّاد ارجلیاء ةیصای آ  ایسه ىکان یک ىسرظَ و( 1992آیضٌص،) ( Belka,2008)گشراٌٍس ىی

 ةِساػیحی داٌیغ ظیّاد افیضایغ ةیا کَ اظث ةایعحَ ةٍاةصایً .دارٌس خیاجی ٌلغ ىسارس زىیٍَ ایً در ةٍاةصایً اظث. 

 اةضارُای از یکی. ةصدارٌس اظاظی ُایگامىثظالارجلای راظحای در آٌِا جا ػّد فصاُو ای زىیٍَ کّدکی دوره در آىّزان

 ، ةِساػیحی ُیای آگیاُی افیضایغ و ظیالىث  كتا  در ةؼصی غیصىعئّالٌَ رفحارُای جّكف و کاُغ ةصای كّی ةعیار

- ىیی ةییان( 2000ةاظییم،) کَ ُيان ظّر  ( Robert, 2009)ةاػسىی دةعحان ظعح در ىعایم ةِساػحی  آىّزش

 راُی دوران، ایً در ىعایم ةِساػحی آىّزش و ةِساػحی دارٌس ُای ٌگصش ایجاد در زیادی اُيیث کّدکی دوران دارد
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ةِساػحی و جّجَ ةیَ  ةاور ظصیق ایً از و اظث عاناٌ ةِساػحی و ةَ ظتع آن ارجلای ظالىث در ُایٌگصش پصورش ةصای

 از و اظیث جّظػَ درخا  روزافضوٌی ظّر ةَ ایصان ىا کؼّر کَ آٌجا از .گصددىی ایجاد در داٌغ آىّزان جسریج ةَ ظالىث

.  ةِساػیحی دارد آىیّزش جّظیػَ ةیَ ىتصىیی ٌیاز ، آیسىی خعابةَ ؾٍػحی ٌیيَ ٌحیجَ در و ریضٌفث کؼّری ظصفی

 ةصریّردار ةیاالیی ةعییار اُيیث از آىّزػی ىصاکض کهیَ در آن ؾدیح جّظػَ و نفَ ُای ةِساػحی ؤى آىّزش صایً،ةٍاة

 ( Randall, 2013, Caryn , Morse, Kevin,2009). ةاػس ىی

ِساػیث و ارجلیای نفَ ُای آىّزش ةؤدٍُس کَ ىیضان جّجَ ةَ ُص یک از ىدر ىجيّع، یافحَ ُای جدهیم ٌؼان ىی

نفیَ ُیای ؤاز ى ی  کحب دوره او  اةحسایی ةَ ةصریىی جّان ٌحیجَ گصفث کَ در ىدحّا؛  ةٍاةصایً حفاوت اظثظالىث ى

ىیم ىِیو جیصیً غاِساػیث و ةیَ جتیع آن ارجلیای ظیالىث ، در خانی کیَ آىیّزش ةاػث کيحص جّجَ اظثآىّزش ةِس

، ةیغ از ُص غاىم دیگصی ةػس ةِساػث ةصٌاىَ ُای جّظػَ در ، اجصا و ادارهپیؼصفث و ضاىً ةلای جاىػَ اظث. ظصاخی

( ٌیض ىػحلس اظیث کیَ 2009ظیّةان و ُارنّ ) .Kerr Joanne, 2014) (زیصةٍای ىفاُیو پایَ ای چّن ظالىث اظث

اغیخ ، ةی اظث و از ٌظص درىاٌی و پیؼگیصیآىّزش ةِساػث و ارجلای ظالىث یکی از غّاىم جّظػَ اكحؿادی و اجحياغ

ز ظصیق افیضایغ ظیعح جٍسرظیحی ، افضایغ جّنیس ) اظحی، افضایغ ةازدُی و کاُغ ُضیٍَارجلای کارایی رسىات جٍسر

ُیای اجحيیاغی و اخعیاس ُا  و خیّادث ٌاػیی از کیار، دگیص گیٌّیان ( ةَ وظیهَ کاُغ ةیياری، ةَ ویژه کارگصافصاد

جّاٌیس ةاغیخ جدیّ  ػیث ىیی آىّزش ظیالىث و ةِسا ػّد و ٌِایحاًاد در كتا  زٌسگی روزىصه رّیغ ىیىعئّنیث افص

وران اةحیسایی ُیای دُيچٍیً ةایس راظص ٌؼان ظارث کَ کحیاب .(Sioban Harlow, 2009) ی ةاػسفکصی غيّى

ران ةضرگعیانی ٌلیغ ةعیضایی ایفیا جؿيیو گیصی ُای دو اداجی دوران کّدکی را جؼکیم و درٌگصش ُا و غ ىی جّاٌٍس

گٌّیَ ای ىیصجتط، ظیّدىٍس و ىیّدص در آىیّزش ظصاخیی، اجیصا و ه اةحسایی ةایس ةیَ از ایً رو ىحّن کحب دور کٍٍس؛ىی

ةیّده و اىکیان ، اجحيیاغی و ارضیای خیط کٍجکیاوی افیصاد گّی ٌیازُای غاظفیپاظزارزػیاةی ػٌّس. ةَ ظّری کَ 

 ُا اىیس و آراىغ ایجاد کٍس.و در آنُا ةسُس ُا را ةَ آنػٍارث الزم  از رّد، دٌیای پیصاىّن، ارزش

 هٌاتغ 

 .50-43، ص 6، ػياره  2، ٌؼصیَ رفاه اجحياغی، دوره  «ظصىایَ اجحياغی ةصای ارجلای ظالىث روان»(. 1381داود ) ةِضاد ،

 چِص.. جِصان:  .اس آهَسش تا سالهت(. 1393رفیػی فص، ػِصام)
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