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 چكیذُ
ةاؽص. در اینو جريین  نی آنَزانغَاد سَاىصن داىؼ جاثیط عَانل دروىی و ةیطوىی آنَزؽی ةط جعییو، ٌصف از پژوٌؼ ذاضط

 آناری در ایو جريی  عتارت اغث از کلیً حانعً اغث. ای اغحفاده ؽصهنيایػً -پیهایؾی و علی -از روش جريی  جَـیفی

کً ةا اغحفاده از ىهَىً گیطی جفادفی سَؽً ای چينص نطذلنً  ةاؽيصنی دةػحان ؽٍط اـفٍان پيخم پایً دسحط آنَزانداىؼ

عَاننل ننَثط ةنط پطغؾنيانً دیگط آزننَن سَاىنصن فارغنی و .ىفنط اىحشناش ؽنصىص 100ـنَرت جفنادفی ای  و غپع ةنً 

( ةنا 5)از  01/2نیاىگیو ىهطه انکاىات و حَ نصرغً ةنطای سَاىنصن  ىحایج ىؾان داده اغثةاؽص. نی ةیطوىی(–سَاىصن)دروىی 

ؽص، کنً ٌنط دو کهحنط از  64/0ةا اىرطاف نعیار  95/2ٌای کالغی ةطای سَاىصن ةَده و نیاىگیو فعالیث 89/0اىرطاف نعیار 

-دار ىؾنص. در عَاننل ةنطوننَزؽنگاٌی در سَاىنصن نعينیآجناثیط عَاننل درون کنً در ىٍاینث ةاؽنيصنی 3غعد نحَغط 

 ىحنایجدار ؽنصىص. نعينی 95/0، در ضنطیب اظهیينان و جالش والصیو ةطای ةٍتَد سَاىنصنآنَزؽگاٌی، جأثیط ظتيً اححهاعی 

ش )جنال آنَزؽنگاٌیآنَزؽگاٌی)حَ و انکاىات نصرغً و روش جصریع( و ةنطونعَانل درونةیو ىهطه و  ىؾان داد کً راةعً

درـص از واریاىع نعصل  38و  ةَدهدار والصیو ةطای ةٍتَد غَاد سَاىصن فطزىصان، ظتيً اححهاعی، غَاد سَاٌط و ةطادر( نعيی

  ةیيی اغث.آنَزان از روی نحغیطٌای فَق قاةل پیؼداىؼ
 

 .داىؼ آنَز ،غَاد سَاىصن فارغی آنَزش و پطورش، ّا:ُکلیذ ٍاص
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 هقذهِ.1

 هغألِبیاى . 1.1

 ایوغیلً ایيکً دوم و اغث اححهاعی ارجتاط ةطای ایوغیلً آىکً ىشػث: اغث اٌهیث ذائظ حٍث دو از زةان ىيؼ 

نی نطةَط دیگطان زةان رنظگؾایی و دریافث ةً کً ةاؽصنی سَاىصن زةان، وحَه از یکی .جفکط ةطای اغث

 ظطی  از کً اغث ایرغاىً جطیواغاغی زةانSelemen (1986 ) وNelson (1984 ) ىظط ةً(. 1382رنضاىی،)ؽَد

 و سَاىصن ةً نطةَط نؾکالت رو ایو از. یاةصنی جري  نصرغً در کَدکان جرفیلی و اححهاعی ٌاییادگیطی اغلب آن،

 جطحهً ، Halahan & Kauffman)ةاؽص ٌا یادگیطی غایط در حاىتی نؾکالت غاززنیيً جَاىصنی زةان گیطییاد

 در ىاجَاىی اححهاعی ٌای ىاٌيخاری و جرفیل جطك نٍم عَانل از یکی کً ىؾان داده اغث جريیيات(. 1371 ناٌط،
-داىػحً فطد ةطای ةشؼلضت عيفطی و پیؾطفث نٍم عَانل از یکی را سَاىصن ایو ةط عالوه .ةاؽصنی سَاىصن

 فطاگیطان عهصجاً سَاىصن غَاد ةاالی نٍارت ةا آنَزانداىؼ داردنی ر( اظٍا2003) Dopano(. 1377ىاعهی،)اىص

گفحو ىصارد   کؾَرٌای دیگط ذطفی ةطای  ىظط اقحفاد و غیاغث ةً اىصازه ؽایص ایطان از (.1382 کطیهی،)ٌػحيص نَفيی

  ث اگط نا ایطاىیان ةطای اىصیؾًانا از ىظط فطٌيگی آداش و رغَم نَحَد در ادةیات کٍو نا گَاه ایو نَضَع اغ

 )پاؽایی،فطٌيگ ایطاىی را ناىيص زةان اىگلیػی حٍاىی کيیم جَاىیم زةان و ةطگظیيیم نی را نياغتینشاظب   نان فطٌيگی

 انطوزی زىصگی در آنَزانداىؼ یادگیطی ىیازٌای جطیو نٍم از یکی سَاىصن نٍارت(، ةياةطایو 1388 علَی نيصم،

 .(1384 کهالی،)و زنیيً ةػط فطٌيگ و ادةیات ایطان را فطاٌم نی غازد اغث

 اّویت ٍ ضزٍرت تحقیق: .1.2

، UNDPداىنص) ننی آن ةٍتنَد جشهنیو و آنَزؽی پیؾطفث غيخؼ ةطای نياغب نعیاری را سَاىصن غَاد  َىػکَ،ی 

. دارد حَانن  وحنَد در پیؾنطفث و سَاىنصن غنَاد غنعد ةنیو قنَی ایراةعً کً کيص نی اؽاره غازنان ایو (2002

 و زنیينً ؽنياسحیواج آگناٌی ناىينص سَاىنصن ةنا ننطجتط اححهناعی و ؽياسحی عَانل روی سَاىصن درةاره جريیيات

 (.Chiu, & Ko  ،2005 (,اىصکطده جهطکظ کَدك اححهاعی-اقحفادی

اغنث کنً ةنطای پیچینصه  کً سَاىصن یک فعالیث ؽياسحی نعالعات پژوٌؾی در نَرد نٍارت سَاىصن ىؾان داده

غتراىی، اذهصی و ـنغط ، (1393انیيی،  کیانيؼ و قطةاىی)قائص .(Alfassi،2004) کػب عهلکطد سَش ذیاجی اغث

 ,Tarelli, Stubbe (2010،) Cunningham (2008)، Martin ، (1391قاغنهی و ٌهکناران)،( 1391پنَر)

Mullis (2012، ) ( ،2010) اوی Chansa-Kabali & Westerholm (2014، ) Al-Matalka (2014و) 

Timkey (2015) .در ایو راغحا پژوٌؼ ذاضط ةً ةطرغی ىينؼ عَاننل  در ایو زنیيً ةً ةطرغی جريیياجی پطداسحيص

 .ٌای سَاىصن پطداسحً اغث در نٍارت یو ةطوى یدروى

. ةا ایو اغث سَاىصن غَاد ةط نصرغً نریط و ساىَاده نریط جأثیطار غَاد سَاىصن ضنٍم جاثیطگ ٌاینؤلفً از

ار در ضآنَزان از عَانل اـلی جاثیطگآنَزؽگاٌی در کيار جَاىایی فطدی داىؼو ةطون آنَزؽگاٌیذػاش، عَانل درون

ایو نَارد در ادانً نَرد (.  Matsumura et al  ،2013 )پیؾطفث جرفیلی و ةً دىتال آن در غَاد سَاىصن اغث

 ةطرغی قطار سَاٌيص گطفث.

 .پیؾیٌِ پضٍّؼ: 1.3

اححهاعی سناىَاده ةنط عنادات نعالعنً داىنؼ آننَزان،  -اثط وضعیث اقحفادی ( ىؾان دادىص 1397گیلک و ٌهکاران) 

اححهاعی ساىَاده ةط غَاد سَاىصن داىؼ آنَزان، ٌهچيیو عادات نعالعً داىؼ آننَزان ةنط غنَاد  -وضعیث اقحفادی 

ٌای دو گطوه دسحطٌا و پػنطٌا، ذکاینث  ً اسحالف کای اغکَئط نصلسَاىصن آىان نثتث و نعيادار اغث. ىحیخً نيایػ

 .از ىتَد جفاوت آناری نعيادار اغث
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ىؾان داد ىيؼ ذهایحی والصیو در عهلکطد غَاد سَاىصن فطزىصاىؾان ةنً ظنَر  (1397پژوٌؼ ذػو زاده)  ىحایج

 .نػحيیم و غیط نػحيیم از ظطی  ىگطش ٌا و نياة  آنَزؽی اثطگضار اغث

 ینادگیطی روش ةا نيایػً در ٌهیاری نؾارکحی یادگیطی روش کً داد ىؾان (1397پژوٌؼ ذػيی) از ذاـل ىحایج

 .ؽَد نی فطاگیطان در ةٍحطی یادگیطی و جرفیلی پیؾطفث غتب غيحی اىفطادی و

فارغی ٌؾحم، ةً کارةطد اىَاع لرنو ىینظ پطداسحنً   ضهو ةیان اٌهیث عيفط لرو در فٍم و جفػیط( 1396انانی)

جرلیلنی ىؾنان  -ٌای فارغی ٌؾحم در دو نرَر عهَدی و افينی ةنط اغناس روش جَـنیفی ه اغث. ةطرغی درسؽص

 .اىص دٌص کً نؤلفان نرحطم ایو کحاش، ةطای پطورش نٍارت سَاىصاری نحو ٌای نياغتی را گظیيؼ کطده نی

ىؾان داد ضهو ایو کً ىيؼ وضعیث اقحفادی ن اححهاعی، فعالینث  (1393قائص انیيی،  کیانيؼ و قطةاىی) ىحایج

ٌای سَاىصن در ساىً سَدپيصاره سَاىصن و ىگطش ةً سَاىصن داىؼ آنَز ةنط پیؾنطفث غنَاد سَاىنصن جایینص ؽنص. در 

نخهَع، ىحایج پژوٌؼ ىؾان داد کً وضعیث اقحفنادی ن اححهناعی ىينؼ نٍهنی در جتینیو و پنیؼ ةیينی واریناىع 

 اىصن دارد. پیؾطفث سَ

 ةیو داىؼ سَاىصن نٍارت ادةی،، ( ىؾان داد در ةعص نحَن اظالعاجی 1391پژوٌؼ غتراىی، اذهصی و ـغط پَر)

 ایو آنَزش کً ای دوزةاىً آنَزان داىؼ ةا اىص کطده دریافث را فطاؽياسث راٌتطدٌای آنَزش کً ای زةاىً دو آنَزان

 دارد. وحَد نعياداری جفاوت اىص ىکطده دریافث را

ذاکی از آن اغث کً جفاوت نعيی داری ةیو روش ٌای جصریع غنيحی  (1391پژوٌؼ قاغهی و ٌهکاران) ىحایج

و فعال در افظایؼ نیظان غَاد سَاىصن و درك نعالب درغنی وحنَد ىنصارد. جناثیط جعاننل نینان الگٌَنای جنصریع و 

 نرحَای اىعتاق نیظان داردکً نی ةیان (1390دیتاچی)حيػیث ةط ىهطات سَاىصن داىؼ آنَزان نعيی دار ةَده اغث. 

 ةطاغناس نعلنب درك اـنلی نٍارت ةا درغی ٌای اةحصایی کحاش چٍارم و غَم پایً ةيَیػیم و ةشَاىیم ٌای کحاش

 نرحنَا، ارزیاةی و ةطرغی نػحيیم، گیطی ىحیخً اـالذات، ةازیاةی و فطآیيصٌای جهطکظ و اغث نحفاوت پطلظ ینعالعً

 ننی اظالعنات جلفین  و جفػیط در نؾکل ةیؾحطیو واغث  جاکیص نَرد غَم ی پایً ةیؾحط از چٍارم فارغی کحاش در

 .ةاؽص

Tarelli, & Stubbe (2010ىؾان دادىص کً نیان وضعیث اقحفادی و اححهاعی ساىَاده ٌا و نٍارت )  ٌای سَاىصن

 داىؼ آنَزان راةعً نعيادار و قَی وحَد دارد.

 از جنطی ةنظر  سظاىنً ةنا چالؾنی ٌای فعالیث کييصهجرطیک غيی، ٌای نریط کيص نی (ةیان2008) کاىیيگٍام

 Nickoli, Hendricks., Hendricks ..ةاؽصنی زةاىی جعانالت پیچیصگی و دادنپاغز کطدن،غئَال ناىيص رفحارٌا

and Smith (2004) در سَاىنصن نثتنث ىگنطش جَغنعً ةنط نعياداری ظَر ةً ساىً غَاد نریط کً کييص ةیان نی 

 .دارد جأثیط کَدکان

 و گطفحنً نصرغً یناد ةً ورود از قتل آنَزداىؼ کً اغث ٌایی فعالیث غَاد، اولیً ٌای فعالیث پطلظ، نعالعات در

 Mullis etؽَد) نی داده وی آنَزش ةً رغهی غیط ٌم و رغهی ـَرت ةً ٌم ٌا فعالیث دٌص. ایو نی اىخام را آىٍا

al  ،2006ٌنایةنازی اغتاش ةا ةازی ٌا،ةچً سَاىصن آواز گفحو، قفً سَاىصن، کحاش ؽانل غَاد اولیً ٌای (. فعالیث 

 ىَؽنحو کلهنات، ةنا ةنازی اغنث، سَاىصه آىچً درةاره کطدنـرتث اىخام ؽصه، کارٌای درةارۀ کطدنـرتث الفتایی،

 اغنث سیاةنان جاةلٌَنای وسَاىنصن کحاةشاىنً ةنً رفنحو ةلينص، ـنصای ةا ةطچػتٍا و سَاىصن جاةلٌَا کلهات، یا ذطوف

Murray ) ،2009.) 

( و 2008) Dana (2004،) et al Samuelssonدارد.  غنظاییةنً ىيؼ والصیو کهک فعالیحٍا ایو یادگیطی در

Conlon et al (2008ًة ) در نٍنم عنانلی را آن و پطداسحً غَاد سَاىصن پیؾطفث ةط غَاد اولیً ٌای فعالیث جأثیط 

 .داىيص نی سَاىصن غَاد پیؾطفث



 1399/  جاةػحان  19ؽهاره  اًغاًی داًؾگاُ فزٌّگیاى؛ علَم آهَسػ در پَیؼ ۀًؾزی                                 24

Martin, & Mullis (2012 ،)Trong, & Kennedy (2005 ،)Mullis et al (2007 ،)ٌای  در پژوٌؼ

 ةً جاثیط عَانل ةطون نصرغً ای از حهلً نریط ساىَاده پطداسحً ؽصه اغث.

 Mullis, Martin. Kennedy ,Foy (2007عَانل نَثط ةط عهلکطد غَاد سَاىصن را )  ًعَاننل در چٍار دغح

 لصیو، نعلم و نصرغً ةط نی ؽهطىص.نطةَط ةً داىؼ آنَز، وا

 Chansa-Kabali & Westerholm (2014گنظارش ) اغنث کنً ىگنطش سَاىنصن والنصیو و ؽنطایط  کنطده

یينی نیکينص و ٌهچينیو غنعد ة ٌای اولیً سَاىصن فطزىصان را پنیؼ نٍارت نالذظً اینریعی ساىَاده ةعَر قاةل 

 ؽصةا ٌای سَاىصن فطزىصان نی نٍم در فطآیيص یادگیطی و نٍارت غَاد ساىَاده یک عيفط

 Al-Matalka (2014در )  ی نعياداری ةیو وضعیث ؽغلی و درآننص ةً ایو ىحیخً رغیص کً راةعًپژوٌؼ سَد

 . پصر ساىَاده ةا نیظان نؾارکث آىٍا در آنَزش و یادگیطی فطزىصان وحَد دارد

د کً ةیو ىگطؽٍای والنصیو و دغنحاوردٌای غنَاد داىؾنانَزان راةعنً ىؾان دا Timkey (2015)ىحایج پژوٌؼ 

 .نعياداری وحَد دارد

 اّذاف ٍ عؤاالت پضٍّؼ. 1.4

 .آنَزؽگاٌی در کیفیث جَاىایی سَاىصنعَانل درونجعییو جاثیط  ٌصف اول پژوٌؼ:

 .آنَزؽگاٌی در کیفیث جَاىایی سَاىصنةطونعَانل جعییو جاثیط  ٌصف دوم پژوٌؼ:

 ةاؽص؟آنَزؽگاٌی جأثیطگضار در کیفیث جَاىایی سَاىصن چً نیعَانل درون: اول پژوٌؼغؤال 

 ةاؽص؟ آنَزؽگاٌی جأثیطگضار در کیفیث جَاىایی سَاىصن چً نیپژوٌؼ: عَانل ةطون دومغؤال 

 رٍػ پضٍّؼ.1.5

  ای اغث.  نيایػً -پیهایؾی و علی -روش اىخام پژوٌؼ در ایو جريی  از ىَع جَـیفی 

 ّا دادُ گزدآٍری رٍػ ٍ آهاری جاهعِ. 1.6

کً در غال  دةػحان ؽٍط اـفٍان پيخم پایً دسحط آنَزانداىؼ آناری در ایو جريی  عتارت اغث از کلیً حانعً

ةا اغحفاده از ىهَىً گیطی  .ةاؽص ىفط نی 12836کً جعصاد آىٍا  ةاؽيصنؾغَل ةً جرفیلی نی 98-97جرفیلی 

نصرغً  90ىاذیً ، یک ىاذیً ةً ـَرت جفادفی  اىحشاش و از ةیو 5 سَؽً ای چيص نطذلً ای اةحصا از ةیو  جفادفی

و پطغؾيانً غَاد سَاىصن در ةیو آىٍا ىفط اىحشاش ؽصىص  100َرت جفادفی غپع ةً ـاةحصایی دسحطاىً یک نصرغً و

آزنَن  ؽَد:جَضیراجی ةً ؽطح زیط ارائً نیدر ایو پژوٌؼ از غً اةظار اغحفاده ؽصه کً درةاره آىٍا جَزی  ؽص. 

 .دروىی و ةیطوىی(پطغؾيانً عَانل نؤثط در غَاد سَاىصن)، سَاىصن فارغی

 رٍایی ٍ پایایی .1.7

ٌای ایو دو اةظار از ةا جَحً ةً ایو کً اکثط گَیًشففان جاییص ؽص. نحىفط  6روایی نرحَای پطغؾيانً ةا کهک ىظط 

و افطاد نحشفؿ جکهیل و آناده ؽصه  اغحادانپطلظ گطفحً ؽصه و ةا فطنث کلی آن جٍیً ؽصه در نطذلً ةعص ةا نؾَرت 

آنَزان ةً عهل آنص. ىحایج ىؾان داد کً دو آنَز ةطای پطغؾيانً داىؼداىؼ 36اغث. احطای آزنایؾی کً از 

کً ایو نيصار در جريیيات علَم اىػاىی قاةل قتَل  90. آلفای پطغؾيانً پطغؾيانً از اعحتار نياغتی ةطسَردارىص

 ٌػحيص.

 پضٍّؼ ّای یافتِ.1.8

 ةاؽص؟آنَزؽگاٌی جأثیطگضار در کیفیث جَاىایی سَاىصن چً نیعَانل درون: غؤال اول پژوٌؼ
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هقایغِ هیاًگیي ًوزُ پاعخ عَالْای هزبَط بِ جَ ٍ اهكاًات هذرعِ بزای خَاًذى با هیاًگیي  .1 ؽوارُ جذٍل

 (3)هَرد اًتظار

 سعای اىرطاف نعیار

 

 نؤلفً  نیاىگیو اىرطاف نعیار

 آناره

88/0  89/0  01/2  انکاىات نصرغً 

ةا اىرطاف نعیار   01/2سَاىصن دٌص نیاىگیو ىهطه  انکاىات و حَ نصرغً ةطای ( ىؾان نی1ٌای حصول)یافحً

دٌص انکاىات و حَ نصرغً ةطای ةَده اغث. نيایػً نیاىگیو ىهطه پاغز ٌا ةا نیاىگیو نَرد اىحظار ىؾان نی 89/0

 سَاىصن فطاگیطان کهحط از غعد نحَغط ةَده اغث.

 ةشؼ دوم غؤال دوم: جصریع در کالس

ّای هزبَط بِ کالط با  َط بِ رٍػ تذریظ ٍ فعالیتهقایغِ هیاًگیي ًوزُ پاعخ عَالْای هزب .2جذٍل ؽوارُ

 (3)هیاًگیي هَرد اًتظار

 سعای نعیار

 

 نؤلفً  نیاىگیو اىرطاف نعیار

 آناره

062/0  64/0  95/2 روش و فعالیث ٌای  

 کالغی 

 

 ةا اىرطاف نعیار  95/2ٌای کالغی ةطای سَاىصن دٌص نیاىگیو ىهطه  روش و فعالیثٌای حصول ىؾان نییافحً

دٌص انکاىات و حَ نصرغً ةطای ٌا ةا نیاىگیو نَرد اىحظار ىؾان نیةَده اغث. نيایػً نیاىگیو ىهطه پاغز 64/0

 سَاىصن فطاگیطان کهحط از غعد نحَغط ةَده اغث.

روش  -آنَزؽگاٌی)حَ و انکاىات نصرغً ىؾاىگط آن ٌػحيص کً راةعً ةیو ىهطه و نحغیطٌای درون  یافحً ٌا

درـص از واریاىع   002/0ةاؽص. در واق  ایو ذاکی از ایو اغث کً فيط نی 042/0ٌای کالغی( جصریع و فعالیث

دٌص کً جأثیط نحغیطٌای درون ىؾان نیىحایج  ةیيی اغث.آنَزان از روی نحغیطٌای فَق قاةل پیؼنعصل داىؼ

ایو ةصیو نعيی اغث کً جأثیط ةاؽص. نی 919/0، 05/0آنَزان ةا ضطیب اظهیيان آنَزؽگاٌی ةط غَاد سَاىصن داىؼ

آنَزان ٌا نعلم( ةط غَاد سَاىصن داىؼ روش جصریع و فعالیث -ایو دو عانل درون آنَزؽگاٌی)حَ و انکاىات نصرغً

 دار ىیػث.   نعيی

س فعالیحٍای روش جصر -ىی آنَزؽگاٌی)حَ و انکاىات نصرغًروآزنَن ةً عهل آنصه از جأثیط نحغیطٌای د

و روش جصریع  85/0داری حَ و انکاىات نصرغً دار ىؾصىص. غعد نعيیسَاىصن، نعيی کالغی( ةط روی ىهطه

 دار ىیػحيص.   ةَده و ٌیچ کصام نعيی 68/0فعالیحٍای کالغی 

 ةاؽص؟ آنَزؽگاٌی جأثیطگضار در کیفیث جَاىایی سَاىصن چً نیپژوٌؼ: عَانل ةطون دومغؤال 

آهَسؽگاّی با ؽوارُ هقایغِ هیاًگیي ًوزُ پاعخ عَالْای هزبَط بِ عَاهل بزٍى  .3 ؽوارُ جذٍل

 3هیاًگیي هَرد اًتظار

 نؤلفً

 آناره

 فطاواىی
 

 نیاىگیو
 

 اىرطاف نعیار
 

 356 04/3 93/0 
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 =M)04/3آنَزان، )آنَزؽگاٌی پطغیصه ؽصه از داىؼدٌص نیاىگیو ىهطه عَانل ةطونىؾان نی3ٌای حصولیافحً

-دٌص عَانل ةطونٌا ةا نیاىگیو نَرد اىحظار ىؾان نیةاؽص. نيایػً نیاىگیو ىهطه پاغزنی 93/0ةا اىرطاف نعیار 

ةیؼ از غعد نحَغط ةَده اغث. ةا جَحً ةً غؤاالت ایو زنیيً، ایو نیاىگیو آنَزؽگاٌی  ةطای سَاىصن فطاگیطان کهی

 .َد اٌهیث قایليص ذاکی از ایو اغث کً والصیو ةطای سَاىصن فطزىصان س

آنَزؽگاٌی و ىهطه ٌهتػحگی وحَد دارد. ٌهتػحگی اىخام ؽصه ةیو دو دٌص ةیو عَانل ةطونؾان نیىحایج ى

ىؾاىگط وحَد راةعً ةیو دو نحغیط ىهطه و عَانل  05/0داری در غعد نعيی 145/0نحغیط ىؾان داد کً ٌهتػحگی 

حغیطٌای دیگط ةا ىهطه ٌهتػحگی دارىص. در واق  نحغیط جالش والصیو ةاؽص.ةً غیط از غَاد ةطادر، نآنَزؽگاٌی نیةطون

 05/0داری در غعد نعيی 106/0و غَاد سَاٌطان ةا ٌهتػحگی  145/0ةطای ةٍتَد سَاىصن فطزىصاىؾان ةا ٌهتػحگی 

ارد. آنَزان راةعً دةا ىهطه کػب ؽصه جَغط داىؼ 01/0داری در غعد نعيی 309/0و ظتيً اححهاعی ةا ٌهتػحگی 

راةعً ةیو ىهطه و نحغیطٌای ةطون آنَزؽگاٌی)جالش والصیو ةطای ةٍتَد، ظتيً اححهاعی، غَاد سَاٌط و غَاد ةطادر( 

آنَزان از روی درـص از واریاىع نعصل داىؼ 11/0(. در واق  ایو ذاکی از ایو اغث کً =001/0Pةاؽص)نی 116/0

 (. =P 001/0دار اغث)آنَزؽگاٌی ةط سَاىصن نعيینةیيی اغث.جأثیط عَانل ةطونحغیطٌای فَق قاةل پیؼ

، 001/0آنَزان از ىظط نکيث نالی و جالش والصیو ةطای ةٍتَد سَاىصن ةً جطجیب ةا جأثیط ظتيً اححهاعی ساىَاده داىؼ

 دار ؽصىص. نعيی 95/0، در ضطیب اظهیيان 0043/0

 

 بحث ٍ ًتیجِ گیزی.3

طای سَاىصن فطاگیطان کهحط از غعد نحَغط ةَده اغث. عَاننل نطةنَط ةنً دٌص انکاىات و حَ نصرغً ةىؾان نیىحایج 

-ؽطکث کؾَرٌای اغلب پطلظ نعالعات درآنَزان در سَاىصن ارجتاط چيصاىی ىصارد. حَ و انکاىات نصرغً ةا ىهطه داىؼ

ٌنا یافحنً(.1384، کطیهنی) اىنصداده ستنط سنَد کحاةشاىً ةشفَص نصرغً انکاىات و نياة  ةَدن دغحطس در از کييصه

 )، Eurةنَده اغنث.  64/0ةا اىرنطاف نعینار  95/2سَاىصن ةطای ٌای کالغی ىؾان داد نیاىگیو ىهطه روش و فعالیث
نعلنم،  و آنَزداىؼ ةیو جعانل و افکار جتادل ةشاظط ةػیاری، از حٍات سَاىصن ( ةط ایو ةاور اغث عهل86 ص ،1996

 ٌنایفعالینث و کنالس در سَاىنصن نصاف  کً دیگطی نحشففان از Corminer, and Dea  ،2006)اغث غازىصه
دادىص ةیؾنحط (اؽاره کطد، در واق  اٌهیحی کً ةً ایخاد عادات درغث سَاىصن نی1994) Brown ةً ةایص آىيص، حهعی

( ةً ایو ىحیخنً رغنیصه اغنث کنً کَدکنان ةاینص 1379)غلیهاىی ٌهچيیو  .(1383ةطىانً ةَد )ساوری، از نعالعً ةی

 ةنیو نثتحنی ارجتناط کؾنَرٌا ٌهنً در ٌخایی آن آؽنيایی پینصا کيينص.ٌای درونٌا و واذصجَغط نعلم سَد ةً ٌخا

 نصرغنً ةنً ورود از قتنل سَاىنصن غنَاد ٌنای فعالیث در آىٍا ةَدن درگیط و نصرغً در آنَزانداىؼ سَاىصن عهلکطد

 ٌاییساىَاده از آىصغحً کً اغث داده ىؾان ىحایج نیان ایو در. دارد وحَد...( و، ؽعطسَاىی، گَیی قفً، سَاىصن ناىيص)

 غنایطیو از ةٍحنطی عهلکنطد ةَدىنص پطداسحنً، ؽنعطسَاىی، گنَییقفً، سَاىصن چَن ٌایینيَلً ةً سَد فطزىصان ةا کً

ٌنایی کنً ةنا ( در نفناذت1378ًی کینَاىی، ، جطحهن1989ً) Danir and Pollachak (.1384، کطیهی)اىصداؽحً

غنَاد، غنعد سَاىيصگان قَی داؽحيص، ىحیخً گطفحيص کً نادران ایو کَدکان در نيایػً ةا نادران کَدکان ةنیوالصیو 

اىص و پصران آىٍا ىیظ سَاىيصگان قَی ةنَده جرفیالت ةاالیی داؽحً و از ؽغل و حایگاه نياغتی در حانعً ةطسَردار ةَده

 سَاىيص.َد کحاش نیو ةیؼ از پصران کَدکان ضعیف در سَاىصن ةطای فطزىصان س

ٌایی کنً  ةاؽص. در واق  در ساىَادهؽَد ىحایج جريیيات گضؽحً در راغحای ایو جريی  نی ٌهاىعَر کً نؾاٌص نی

ٌای کَدکاىً گظارش ؽصه اغنث فطٌيگ سَاىصن، ذػاغیث ةطای آنَزش سَاىصن، نیظان نعالعً والصیو و وحَد کحاش

ای از سَاىينصگان ضنعیف کنً ( گطوه قاةل نالذظن1998ً) Thurgsonاز ىظط دارای عهلکطد ةاالیی از سَاىصن ةَدىص.

ؽنَىص ةنً ظنَر اححهاعی پاییو ٌػحيص، وقحی وارد نصرغً نی -ٌای ةا غعد اقحفادیجعصاد زیادی از کَدکان ساىَاده
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 & Senechal, Basque)ؽنَىص ی وغنیعی از نٍارجٍنای سَاىنصن دچنار نؾنکل ننیای در دانينًقاةل نالذظنً

Leclaire  ،2006.) ً( کَدکاىی کً ؽصیصاً در سعط ؽکػث در سَاىنصن ٌػنحيص، آن 1998)ی لیَنٌهچيیو ةً گفح

ی کینَاىی، ، جطحهنDanir and Pollachak (1989ًکيينص. ةاؽنيص کنً در فينط زىنصگی ننی دغحً از کَدکاىی نی

يایػً ةا کَدکان ضنعیف غنعد جرفنیالت ( در ىحیخً گطفحيص کً پصر، نادر، سَاٌط و ةطادران ایو کَدکان در ن1378

( ٌم ةط ایو عيینصه اغنث کَدکناىی کنً ؽنصیصاً در 1998) Lyon (.Corminer, and Dea  ،2006)دارىص ةاالیی 

 (Dana et al ،2013) کييصسعط ؽکػث در سَاىصن ٌػحيص، آن دغحً از کَدکاىی ٌػحيص کً در فيط زىصگی نی
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