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 چکیذُ

پذزیس مذی ةاعذر دذى در زًذث ايذرا  و  یکی از وعایف اضاضی يس هغام آمٌزعی، جسةیث عًسوهراهی مٌدس، آگاه و مطئٌلیث

دٌیظ قرم ةسداعحى و ةسای جؽالی آن ةکٌعور. جمایشیافحگی یک ویژگذی دذو و ةذیظ پایذا و مذٌدس در دی یذث امؽى مقاؼر ز

زهرگی اضث دى دٌد درةسگیسهره گسويی از عواضى يا اضث. در ادةیات ؼلمی، جؽلق ةى مررضى ةا ؼوٌان يای دیگسی يمچذٌن 

پیٌهر ةا مررضى و دلتطحگی ةى مررضى جٌؼیف عره اضث. مطالؽى حاضس یک مطالؽى دی ی و از هذٌ  زمیوذى  جؽًر ةى مررضى،

ای یا متوایی اضث دى ةى ةسرضی هقظ جسارب زیطحى جحؽیلی والرین و جمایش یذافحگی مؽلمذان در حذص جؽلذق ةذى مررضذى 

قق ضادحى ةٌده اضث و حسو همٌهى جذا اعذتا  یؽوذی فسزهران پسدادث. همٌهى گیسی ةى روش يرفمور ةٌد. اةشار پسضغوامى مح

چواهچى از هحایر جحقیق مغذػ عره اضث جسارب زیطحى جحؽیلی والرین ادس مطحقیمی ةس حص جؽلذق  ه س ادامى داعث. 12

و دی یث جحؽیلی فسزهران دارد آهچوان دى اگس این جسارب مذتث و يمساه ةا مٌفقیث ةٌده مٌزب جؽلقی ةذا دی یذث ةذار در 

سزهران عره اضث. يمچوین در مؽلمان هیش اگس مؽلمان در جمایشیافحگی چى در ضاحث فسدی و چى در ضاحث ةین فذسدی ةذا ف

                                   زهران پریرآورده اضث.           مغکل مٌازى ةٌدهر مٌزتات حص جؽلق پایین را در فس

 .ش یافحگی، حص جؽلق ةى مررضىجسارب زیطحى جحؽیلی، جمای :ٍاشُ ّای کلیذی
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 هقذهِ .1

یکی از وعایف اضاضی يس هغام آمٌزعی، جسةیث عًسوهراهی مٌدس، آگاه و مطئٌلیث پزیس می ةاعر دى در زًث ايرا  و 

مقاؼر زامؽى دٌیظ قرم ةسداعحى و ةسای جؽالی آن ةکٌعور. در گزعحى، هیازيذای فذسدی و محلذی مذٌرد جٌزذى ةذٌده 

ان، هیازيای اهطاهی از مسزيای فسدی و محلی فساجس رفحى و ةى طسیقی در ارجتاط ةا ضذایس زٌامذػ، اضث، ولی ةا گزعث زم

هیازيای مغحسک پیرا عره و در هحیسى دغرغى هغام يای آمٌزعی داموى گطحسده جسی پیرا دسده اضث. جا زایی دذى در 

مؽى زًاهی و حٌادث مسةٌط ةى آن، زیطذحن ؼؽس زًاهی عرن، اهطان يا هیازيای مغحسک پیرا دسده و ةرون جادیس از زا

(. پژويظ يای اهسام عره هغان می دير دذى دذى جسذارب 1998:23، 1)دیلیةسای زٌامػ امکان پزیس همی ةاعر زمؽی

عسدث دوورگان عاغل در ةیسون از داهى ضتب افشایظ رضایث از زهرگی فسدی، داهٌادگی و ازحماؼی آهان می عذٌد و 

دير جا دٌد را ةى ؼوٌان فسدی م یر ةسای زامؽى جؽسیذف دوذر )رةذاهی دٌراضذگاهی، الًذی  اعحغال ةى عذػ ازازه می

 (.1392:38دوضث و هسف آةادی، 

ةسگیسهره گسويی از عواضذى يذا  یک ویژگی دو و ةیظ پایا و مٌدس در دی یث زهرگی اضث دى دٌد در2جمایشیافحگی

لو و ایساد رواةط میان فسدی درضث و رعر و واریی آدمذی اضث دى يس یک ةى جوًایی می جٌاهور ةسای داعحن رواهی ضا

در ؼذس  روان  «مذن»از جادیس ةطشایی ةسدٌردار ةاعور. ةٌئن این ویژگی را يمحای هیسوموذر ةذٌدن ضذادحار عذؽذیحی 

(. جمایشیافحگی مؽلمان می جٌاهر يو ةى ؼوٌان یک فسآیوذر 1988: 341جحلیلگسی ضوحی ةى عمار آورده اضث )دس و ةٌئن

 و يو ةى ؼوٌان یک ویژگی عذؽیحی جلقی عٌد. فسآیور جمایش فسد از داهٌاده اؼلی اش ایساب می دور.

یک ویژگی دو و ةیظ پایا و مٌدس در دی یث زهرگی اضث دى دٌد درةسگیسهره گسويی از عواضذى يذا  4جمایشیافحگی

میان فسدی درضث و رعر و واریی آدمذی  اضث دى يس یک ةى جوًایی می جٌاهور ةسای داعحن رواهی ضالو و ایساد رواةط

در ؼذس  روان  «مذن»از جادیس ةطشایی ةسدٌردار ةاعور. ةٌئن این ویژگی را يمحای هیسوموذر ةذٌدن ضذادحار عذؽذیحی 

(. جؽاریف ةی عماری ةسای جمیشیافحگی ارائى عره اضث دى 8:1988،  5جحلیلگسی ضوحی ةى عمار آورده اضث )دس و ةٌئن

ا جٌاهایی ةساةس ضادحن واةطحگی و دٌدپیسوی در رواةط داهٌاده، جٌاهایی هغذام دذاهٌاده و اؼیذای آن ةسزطحى جسین آن ي

، ةذى هقذل از قذسه 1978:44ةسای مریسیث وادوظ يای يیساهی و جٌاهایی زرا اهگاعحن اهریغى و احطاس اضذث )ةذٌئن، 

س دیگسان ةسای ضًیو عرن و یذا زذزب اضذطساب (. در واقػ افساد جمایشیافحى ةى آضاهی جحث جادی1394ةاغی و يمکاران، 

آن يا قسار همی گیسهر و ةسای دغوٌدی دیگسان، درگیس عرن در مٌضٌؼات، مغکالت، عکطذث يذا و اضذطساب رویذراد 

(. جمایشیافحگی مؽلمان مذی 1392:44، ةى هقل از زارؼی و حطیوقلی، 2006:55، 7را هغان همی ديور )فیغس 6ضسةى آمیش

ن یک فسآیور و يو ةى ؼوٌان یک ویژگی عذؽیحی جلقی عٌد. فسآیور جمایش فسد از دذاهٌاده اؼذلی اش جٌاهر يو ةى ؼوٌا

ایساب می دور دى او را از هغام داهٌادگی چورهطلی دى ةا ضطٌح مح اوت دلتطحگی يای ؼاط ی و فسافکوذی اضذطساب 

                                                             
1 - Kiely  

2  - differentiation 
3  -Kerr & Bowen 
4  - differentiation 

5  -Kerr & Bowen 

6  -trauma 

7  -  Fisher 
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د دٌدش را از اؼیای دذاهٌاده اش ةذرون جٌؼیف می عٌد، محمایش دور. از این رو، جمایشیافحگی مطحلشم آن اضث دى فس

ةى جٌاهایی جسسةذى ی « جمایش»(. م ًٌم 11:2008، 1، ةى هقل از پلگ1978:17گطلظ ؼاط ی از آن يا زرا همایر )ةٌئن، 

 (.2009:23، 2ؼمیمیث ةا دیگسان و در ؼین حال اضحقالل از دیگسان اعاره دارد ) دلٌر

و دلتطحگی ةذى  4، پیٌهر ةا مررضى3يای دیگسی يمچٌن جؽًر ةى مررضى در ادةیات ؼلمی، جؽلق ةى مررضى ةا ؼوٌان

(. جؽلق ةى مررضى ادسات محؽردی ةذس 2011:41، 6جٌؼیف عره اضث )چاپمن، ةادلی، عیًان، عٌچث، روماهیک 5مررضى

هذظ (. جؽلق ةى مررضى ؼتارت اضث از: ایذن دذى دا2011:12، 7زوتى يای عذؽی و جحؽیلی داهظ آمٌزان دارد )روفی

ةسقذسار مذی  آمٌزان چى احطاضی هطتث ةى مررضى دٌد دارهر و جؽلقی دى ةا يمطارن، مؽلمان و دادر آمٌزعی مررضذى

در  9(. اگسچى احطاس ارجتاط ةذا مررضذى2012:13، 8)یٌن، راو، لی، گیطتسز، چان، فٌهگ، چاهگ، عیادوور چگٌهى اضث

(. 2005:14، 10اهی افساد ايمیذث ةیغذحسی مذی یاةذر )ةلذٌماما در طٌل دوران هٌزٌ ؛يمى مقاطػ جحؽیلی ضسوری اضث

ؼٌاملی چور ةاؼخ افشایظ جؽلق ةى مررضى داهظ آمٌزان می عذٌد. ةذى ؼوذٌان مذذال چواهچذى داهذظ آمذٌزان در گذسوه 

يمطارن و دوضحان دٌد پزیسفحى عٌهر و ةا آهان رواةط ؼمیماهى ای ةسقسار دوور جؽلق آن يا ةى مررضذى عذان افذشایظ 

ةر. داهظ آمٌزاهی دى از هغس ازحماؼی طسد عره اهر و یا در دل دوضحان ةطیار دمذی در دادذل و دذارج مررضذى می یا

(. مؽلمذان مًمحذسین هقذظ 2002:19، 11دٌد دارهر احطاس جؽلق دمی ةى مررضى دارهر )ةلٌم، ام ضی هیلی، رین يارت

ةا دلق مٌقؽیث يا و فسؼث يایی ةى موغٌر دمذک  در زًث افشایظ جؽلق ةى مررضى داهظ آمٌزان ای ا می دوور آن يا

ةى داهظ آمٌزان ةسای جسسةى احطاس جؽلق ةیغحس ةى مررضى، يمکالضی يا و دیگس مؽلمان وعی ى ی دطیذسی را ؼًذره 

(. چواهچى هٌزٌاهان در مرارضی حیٌر داعحى ةاعور دى ةى هیازيای رعری آن يا جذٌزًی 2011:26، 12دار يطحور )ایحٌ

دیلی دمی وزٌد دارد دى آهان هطتث ةى مررضى دٌد احطاس جؽلق داعحى ةاعور. يوگامی این احطذاس  هغٌد اححمال

افشایظ می یاةر دى محیط ازحماؼی مزدٌر ةى هیازيای رعری داهظ آمٌزان يمچٌن هیاز ةى دٌدمذحاری، هیاز ةى ةذسوز 

ن جٌزى دافی متزول دارد )ام ضی هیلذی و جٌاهموری يا، هیاز ةى مٌرد حمایث و پزیسش قسار گسفحن جٌضط گسوه يمطار

 (.  2002:22يمکاران، 

 پیطیٌِ پصٍّص .1-1

در جحقیقی دى روی داهظ آمٌزان چیوی ؼٌرت گسفث از آن يا دٌاضحى عذر ةذى ؼذٌاملی دذى ةذس میذشان جؽلقغذان ةذى 

طذارن، فؽالیذث مررضى ادسگزار اضث اعاره دوور، این داهظ آمٌزان ةى مٌاردی يمچٌن حمایث مؽلو، هٌ  رواةط ةذا يم

يای رايومایی و مغاوره در مررضى، قٌاهین اهیتاطی مٌزٌد در مررضى و فسايو ةٌدن فسؼث يا ةسای رعر جٌاهایی يذا و 

                                                             
1  -Peleg 

2  -Klever 

3 -  School engagement 

4 -  School bonding 

5 -  Scool attachment 

6 - Chapman, Buckley, Sheehan, shochet 

7  -Roffey 
8  -  Yuen, Lau, Lee, Gysbers, Chan, Fong, Chung, Shea 

9  -School connectedness 

10 -  Blum 

11  -Mcneely, Rinehart 

12 -  Ito 
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(. پژويظ يای اهسام عره در زمیوى جؽلق ةى مررضى ةذى هحذایر 2012:11اضحؽراديایغان اعاره دسدهر )یٌن و يمکاران، 

و  1ضی يا هغان می ديور دى این مٌل ى يمتطحگی مذتحذی ةذا اهگیذشش جحؽذیلیمحؽردی اهسامیر. ةى ؼوٌان مذال ةسر

(، جمایل ةى عسدث در فؽالیث يای فٌق ةسهامذى 2010:17، 3داهظ آمٌزان )وهحشل، ةحل، راضل و لٌهی 2مٌفقیث جحؽیلی

 (.2009:11، 4مررضى مٌزب عره اضث )ضالًٌ 

قیقات زیادی در مٌرد جسذارب زیطذحى جحؽذیلی والذرین اهسذام در هحیسى ةا مسوری ةس ادةیات، متسين می ةاعر دى جح

هغره اضث ةى يمین دلیل محققین این پژويظ درؼردهر دى ةا ير  ةسرضی هقظ جسارب زیطحى جحؽذیلی والذرین و 

 جمایشیافحگی مؽلمان در حص جؽلق ةى مررضى فسزهران داده يایی را ةى دضث آورهر.

 رٍش.  2-1

ی و از هٌ  زمیوى ای یا متوایی اضث دى ةى ةسرضی هقظ جسارب زیطحى جحؽذیلی والذرین مطالؽى حاضس یک مطالؽى دی 

و جمایش یافحگی مؽلمان در حص جؽلق ةى مررضى فسزهران پسدادث. همٌهى گیسی ةى روش يرفمور ةٌد. زامؽى ی مطالؽذى 

ی دذى ةذى عذسدث در مطالؽذى ةٌد. ةرین موغٌر ةذا والذریو 97والرین و داهظ آمٌزان دوره دوم مقطػ محٌضطى در ضال 

جمایل داعحى و دارای اطالؼات ةٌدهر مؽاحتى اهسام عر و جا زمان اعتا  داده يا و ؼرم دضحیاةی ةذى داده يذای زریذر 

ه س ةٌد.قتل از مؽاحتى، ةا افساد در مٌرد ايرا  مطالؽذى ؼذحتث عذر و از آهذان  13ادامى یافث. حسو مطالؽى جا اعتا  

والذرین دارای جحؽذیالت فذٌق  -1در مطالؽى گسفحى عر. مؽیاريای ورود ةى همٌهى عذامل  رضایث آگاياهى زًث عسدث

والرین دارای داهظ آمٌز.گسدآوری داده يا ةا اضح اده از مؽاحتى هیمى ضادحاریافحى اهسام عر. ؼذحتث  -2دیپلو ةى ةار 

يذای ایذن مطالؽذى از روش ده يای افساد ةس روی فایل ؼٌجی ضتط ضپص ةذس روی داغذز پیذاده عذر. ةذسای جحلیذل دا

( اضح اده عر دى عامل درگزاری م ايیو و عکل دادن ةى یک هغسیى اضذث. 6:1998) 5ضیطحماجیک اعحساوس و دسةین

موغٌر از درگزاری فوٌهی يطحور دى  پیغوًاد دسده اهر و عامل دسد دسدن داده يای ةسآمره از مؽذاحتى و یادداعذث 

در دوار يو قسار دادن مقٌلى يا ةى عکلی اضث دى ةى وضٌح ارجتذاط ةذین مقٌلذى يذا ةذا يای ایساد مقٌلى يا و م ايیو و 

يمریگس را جٌزیى دور. پیظ از آغاز درگزاری، مؽاحتى يای ضتط عره ةى ؼٌرت زشء ةى زشء روی داغز پیاده عره و 

ر اجاقی دلذٌت، ةذى طذٌری درگزاری ةاز، محٌری و اهحذاةی اهسام گسدیر. محیط مؽاحتى در مرارس ةٌد. مؽاحتى يا د

 50دقیقذى جذا  35دى حسیو افساد رؼایث می عر، ؼٌرت گسفث. طٌل يس مؽاحتى ةطحى ةى عسایط عذسدث دووذرگان از 

رؼایذث اؼذل  -2رؼایذث اؼذل رازداری  -1دقیقى محغیس ةٌد. از زملى مالحغات ادالقی رؼایث عره در ایذن مطالؽذى، 

جادیذر ةذس  -4هی ةى مسازؽین و هتٌد يسگٌهى آضیب اححمذالی در مطالؽذى رؼایث اؼل ؼرم ضسر رضا -3رضایث آگاياهى 

اولٌیث قسار دادن دٌاضحى مؽذاحتى عذٌهرگان در زمیوذى زمذان و  -5ح ظ يٌیث و حسیو دؽٌؼی مؽاحتى عٌهرگان 

   مکان مؽاحتى.

                                                             
1 - academic motivation 

2 - academic achievement 

3 -  Wentzel, Battle, Russell, & Looney 

4  -  Saelhof 

5 -Straus & Corbin 
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: ؼلث اهحذاب روش زمیوى ای در این جحقیق آن اضث دى از پص ةسرضی رواةط ةین محغیس يای یاد ضٌاسیًکتِ رٍش

 عره در جحقیقات قتلی مطلتی حاؼل هغر لزا روش زمیوى ای زًث ادحغا  مٌرد ةًسه ةسداری قسار گسفحى اضث.

 سَاالت پصٍّص:. 3-1

 مٌزان چگٌهى ةٌده اضث؟هقظ جسارب زیطحى جحؽیلی والرین در حص جؽلق ةى مررضى داهظ آ -1

 هقظ جمایشیافحگی مؽلمان در حص جؽلق ةى مررضى داهظ آمٌزان چگٌهى ةٌده اضث؟ -2

 ّایافتِ . 4-1

  يای هیمى ضادحاریافحى از مؽلمان،اولیا و والرین اضحذساج عره اضث.روهردریوگ از طسیق پسضظ

 در حس تعلق بِ هذرسِ داًص آهَزاى ّای استخراج ضذُ از ًقص تجارب زیستِ تحصیلی ٍالذیي.هقَل1ِجذٍل 

   

 ياعماره يای ةاز در کذّای هحَری

 1 داطسات مذتث والرین از مؽلمان 

دلبستگی داًص آهوَزاى بوِ اٍلیوای    

 هذرسِ 

جسارب مٌفق والذرین در ارجتذاط مذٌدس ةذا 

 دادر مررضى

2 

يذای گسويذی جٌفیقات والذرین در فؽالیذث 

 مغاردحی ةا مسةیان

3 

ی مٌفذق ةسهامذى ریذشی جحؽذیلی عیٌه يا 

 والرین

4 

 5 ياجسارب مذتث والرین در فسآیور آزمٌن آهَزاىدلبستگی آهَزضی داًص

 6 جسسةى ویژه يای والرین در دروس داص 

 ًوًَِ عبارت ّا:

 یکسدم نیحطجحل مطئلى من  غىیيم کیشیؽلو فم -

 در دحاةذاهى ةٌدم یپسورع یمسة اریضحد -

 دادمیاهسام م واتیى من دار جشئمررض ًایزغو رد -

 دسدمیم یرا در ي حى ةٌدزى ةور روسد -

 مررضى دامال آرام ةٌد فیای ياطٌل آزمٌن رد -
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 هٌعحویةار از رو م کی رمدٌاه یةارم کی خیارج -

 ّای استخراج ضذُ از ًقص توایسیافتگی هعلواى در حس تعلق بِ هذرسِ داًص آهَزاى.هقَل2ِجذٍل 

 ًوًَِ عبارت ّا:

 

 بحث ٍ ًتیجِ گیری .2

مٌؼذى دوور و هطذتث ةذى آن مس یم یزهرگ یمسمٌؼى ازحماؼ کیاهر دى از ةرو جٌلر در  یازحماؼ یاهطان يا مٌزٌداج

دذاهٌاده احطذاس  یمحلى، عًس، مررضذى و اؼیذا ن،یعٌد هطتث ةى والر یاحطاس جؽلق دارهر. يس چى دٌدک ةشرگحس م

 یژگذیو نیدور و يمذ یجس م یاحطاس را قٌ نیافسد در مررضى  کی یزهرگ ذچىیدور. گزعحى و جار یم یغحسیجؽلق ة

 .عٌد  یآهًا م غحسیداهظ آمٌزان موسس ةى احطاس جؽلق ة سیمغحسک ةا ضا یفسد یيا

ةراهور، يذس چوذر در مررضذى حیذٌر داعذحى ةاعذور و درس  گاهىیدى دٌد را ةا مررضى ة یطیآمٌزان در عسا داهظ

از  یعٌهر. داهظ آمذٌز یهم یداهظ آمٌزان جلق یازحماؼ فیةسدٌردار ةاعور، اما ةا جؽار یةذٌاهور و از حقٌق دٌد قاهٌه

آن احطاس جؽلذق دووذر و  یضادث يا سیدى داهظ آمٌزان هطتث ةى مررضى و ز اةری یجحقق م یزماه یازحماؼ رگاهید

 یمررضذى در جٌضذؽى ةسهامذى يذا یو مغاردث اؼیذا ثی. قیاوت درةاره احطاس مطئٌلریدر جٌضؽى مررضى عسدث زٌ

 .اضثو جحقق  نییعادػ احطاس جؽلق ةى مررضى قاةل جت یسیو اهرازه گ یاةیفٌق ةسهامى ةا ارز یيا ثیمررضى، فؽال

 ّاضوارُ ّای بازکذ یّای هحَرکذ

 1 ج کس ؼقالهی و موطقی داعحن 

 2 ةسدٌرد جٌام ةا احطاس محقاةل  

دلبستگی  آهَزضی ٍ پرٍرضی داًوص  

 آهَزاى

جمذذذذایش گزاعذذذذذحن ضذذذذذى ضذذذذذادحی 

 درون)فکس،احطاس،رفحار(

3 

 4 ج کیک عذؽیحی محقاةل 

 5 رفحار ؼقالهی جٌام ةا دلطٌزی  

 کٌذ.قی هسائل طرح هیهعلن خیلی هٌط

 حس هي برای هعلون هْن است.

 هعلن رفتارقابل پیص بیٌی دارد.

 دارد.هعلون در ارتباط حذ ًگِ هی

 هعلن در عیي جذیت هْرباى است.
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ماهذرن، جذراوم داعذحن( و ةذى زمذػ  راریةٌدن، داةث و پا شیداص و محما یجؽلق در درزى هذطث ةى مؽوا احطاس

 یزهذرگ یو آرامظ رزم را ةذسا ثیجؽلق داعحن اضث. ةى ؼتارت روعن جس، اهطان يا ةا احطاس جؽلق ةى زمػ داعحن امو

 .دور  یدطب م

مکذان دذاص  ای ثیفؽال کیاؼخ ضازگار عرن داهظ آمٌز در اهسام دى ة یجؽلق ةى مررضى ةى ؼوٌان اؼمال احطاس

عذره اضذث.  فیذدارد جؽس یمذحلف را در پ یيا طیةى افساد، مٌضٌؼات و مح یعٌد و ةى دهتال آن احطاس واةطحگ یم

 .عٌد  یآمٌز م ظدٌب ةٌدن و دايظ اضطساب داه ،یاحطاس راحح ظیاؼمال ةاؼخ افشا نیا

اضذث.  یامذس داؼذ ایذو  طیارجتذاط دذٌد ةذا محذ ویفسد درةاره جوغذ یيا یسیگ ویضاز جؽم وىیجؽلق زم احطاس

احطذاس جؽلذق هحطذى  نیآورد. ةوذاةسا یرا فسايو م یو مغاردث در جحٌرت ازحماؼ یيمکار یيا وىیجؽلق زم نیيمچو

دذى  یهذٌؼدوذر، ةذى  یم رایپ ثیمطئٌلاحطاس جؽًر و  یامس ایو  ،یآن فسد هطتث ةى مکان، ع یاضث دى ط یوریفسا

 .   عٌد  یامس مٌرد هغس م ایو  طیمٌزب احطاس مذتث هطتث ةى مح

چواهچى از هحایر مغذػ عره اضث جسارب زیطحى جحؽیلی والرین ادس مطحقیمی ةس حص جؽلق و دی یث جحؽیلی 

هذران عذره فسزهران دارد آهچوان دى اگس این جسارب مذتث و يمساه ةا مٌفقیث ةٌده مٌزب جؽلقی ةا دی یث ةذار در فسز

اضث و از آن ضٌی اگس این جسارب مو ی و یا ةا طسحٌاره يای هامواضب يمساه ةٌده اضث مٌزب القای یاس و طسحذٌاره 

عکطث از پیظ عکل گسفحى در فسزهران عره اضث. يمچوذین در مؽلمذان هیذش اگذس مؽلمذان در جمایشیذافحگی چذى در 

هر مٌزتات حص جؽلذق پذایین را در فسزهذران پریذرآورده ضاحث فسدی و چى در ضاحث ةین فسدی ةا مغکل مٌازى ةٌد

اضث اما ةایر جٌزى داعث دى اگس مؽلمان جمایشهیافحى و والریوی ةا جسارب جحؽیلی مو ی در دوار یکریگس ةس ادس جؽذاد  

 عٌهرقسارةگیسهر ةا درؼر ةاریی دٌايیو گ ث دى فسزهران دچار مغکالت زری در حص جؽلق ةى مررضى می

 

 

 

 

 پیطٌْادات

 عٌد.گزراهرن دوره يایی رواهغواضاهى زًث ةًتٌد جمایشیافحگی ةى والرین جٌؼیى می-1

 دارگاه يای ضمن درمث پسورش قٌای ذيوی ةسای والرین وازب اضث.-2

 هٌابع

سسةذى زیطذحى مذریسان زن در (. مطالؽى پریرارعواضذاهى درةذاره ج1392رةاهی دٌراضگاهی، ؼلی، الًی دوضث، ضؽیره و هسف آةادی، فسعحى )

  92( عماره چًارم، زمطحان 52. ضال ةیطث و چًارم، عماره پیاپی )جاهعِ ضٌاسی کاربردیاؼ ًان. 

حس تعلق به مدرسه 

 فرزندان

 ستهیتجارب زکیفیت 

نیوالد یلیتحص  

 یافتگی زیماکیفیت ت

  معلمان

 مجموعه ای از 

دلبستگی  آموزشی و 

  پرورشی

ج

ج

ج

ل

ل

ال

ج

 ج

ج

 ج

فتگی جهت و میزان تمایزیا  
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(. جمایشیذافحگی و هغذاهى يذای اضذطساب مذشمن در 1394قسه ةاغی، فاطمى، ةغارت، محمرؼلی، رضحمی، رضا و غالمؽلی لٌاضاهی، مطذؽٌد )

فصلٌاهِ هطواٍرُ ٍ رٍاى  ةٌئن. ضیطحو يیساهی داهٌاده: زراحی و ةسرضی ادسةذغی مرادلى ای ةساضاس دیرگاه ضیطحو يای داهٌاده 
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