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چکیذُ
پژوُف صاضؼ ،از ٌّع قتَ آزىایكیُ ،يؼاه ةا پیف آزىّن – پؾ آزىّن ةا گؼوه کٍحرؼ اؿرث کرَ ةرا ُرغ ةؼرؿری
ادؼةعكی كنَ گّیی ةؼ رقغ ىِارت ُای ازحياؾی داٌف آىّزان پـؼ دوره دوم اةحغایی اٌسام قغه اؿث .زاىؿَ آىاری
پژوُف قاىم کهیَ داٌف آىّزان پـؼ دوره دوم اةحغایی آىّزقگاه گهـحان ةّدٌ .يٌَّ آىاری ایً پژوُف ،قاىم کهیرَ
داٌف آىّزان پـؼ پایَ قكو دوره اةحغایی آىّزقگاه گهـحان ةّد کَ ٌ 60فؼ از آٌِا ،ةا اؿحفاده از ٌيٌَّ گیؼی ُغفيٍرغ
اٌحعاب و ةَ مّرت جنادفی ٌ 30فؼ در گؼوه آزىایف و ٌ 30فؼ در گؼوه کٍحؼ زایگؽیً قغٌغ .گؼوه آزىایف ةَ ىغت
یک ىاه و ٌیو ،ظی  12زهـَ ی  30دكیلَ ای ،جضث آىّزش ىِارت ُای ازحياؾی ةا روش كنَ گرّیی كرؼار گؼفرث.
داده ُا پؾ از اجيام زهـات ،ةّؿیهَ پؼؿكٍاىَ ىضلق ؿاظحَ ةا ىلیاس نیکؼت ،ةَ مرّرت ؿرَ گؽیٍرَ ای « ُؼگرؽ،
ةؿضی اوكات و اغهب اوكات» زيؽ آوری گؼدیغ و ةا اؿحفاده از آزىّن جضهیم کّواریاٌـی جسؽیَ و جضهیرم قرغٌ .حرایر
ٌكان داد کَ آىّزش ىِارت ُای ازحياؾی از ظؼیق كنَ گّیی ةاؾخ ةِترّد ىِرارت ُرای ازحيراؾی ،ظرّدجٍؼیيی و
ارجتاط ىّدؼ در داٌف آىّزان ىی گؼدد.
ٍاژگاى کلیذی :كنَ گّیی ،ىِارت ازحياؾی ،دوره اةحغایی ،پیف آزىّن ،پؾ آزىّنٌ ،يٌَّ گیؼی ُغفيٍغ
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-1هقذهِ
در ؾنؼ صاضؼ ،ةا جّزَ ةَ جغییؼات روزافؽون و جضّالت ؾؼیيی کَ در ؾؼمَ ُای گٌّاگّن فؼٍُگری ،اكحنرادی،
فٍاوری ،ازحياؾی و ....در زّاىؽ ةكؼی ةّزّد آىغه اؿث ،کـب جّاٌایی ُا و ىِارت ُای الزم ةؼای رویرارویی ةرا
جضّالت قگفث اٌگیؽ ُؽاره ؿرّم ىرییدی و ورود افرؼاد ةرَ ازحيراع و زاىؿرَ پرػیؼی آٌران از اُيیرث ةـرؽایی
ةؼظّردار گؼدی غه اؿث ،جا ةحّاٌٍغ در ىّكؿیرث ُرای پیدیرغه زٌرغگی ،جنريیو گیرؼی ىٍاؿرب ،ارجتراط ىرّدؼ و
ُيکاری ةا دیگؼ افؼاد ةؼكؼار کٍٍغ .ةِيیً دنیم ىـانَ ازحياؾی قغن و جّاٌایی جؿاىرم ةرا دیگرؼان ةرَ قریّه ای
قایـحَ و ديؼ ةعف در ُيَ ىؼاصم زٌغگی ةَ ویژه در دوران کّدکی از اُيیث ةـریاری ةؼظرّردار اؿرث و ىری
جّاٌغ از ظعؼاجی کَ کّدک در زٌغگی روزىؼه ةا آن ُا ىّازَ اؿث ،زهّگیؼی کٍرغُ .رو نٍریً رقرغ و پرؼورش
ىِارت ُای ازحياؾی جادیؼ زیادی ةؼ قعنیث کّدک ىی گػارد .رقرغ ازحيراؾی ؿرانو کرّدک ،ىـرحهؽم رقرغ
ظتیؿی و ؿانو قعنیث و فؼاگیؼی ىِارت ُرای پایرَ ازحيراؾی قرغن اؿرث(نعف آةرادی .)1379 ،در زؼیران
اٌعتاق و ازحياؾی قغن ،پاره ای از ىضغودیث ُا ةؼ ارگاٌیـو آدىی ىحضيم ىری قرّد .اگرؼ جضيرییت زٌرغگی
ازحياؾی و رواةط اٌـاٌی ،قغیغ یا ٌاگِاٌی ةاقغ ،ةیو آن ىیؼود کَ ارگاٌیـو آدىی ،از روا ظتیؿری ظرّد ظرار
گكحَ و دؿث ظّش اظحی رفحاری گؼدد کَ یکی از قایؽ جؼیً ىـایم دوران کّدکی ىری ةاقرغ و راةعرَ ةریً
کّدک و ىضیط را ظغقَ دار ىی ؿازد و ةؼای فؼد و دیگؼان ،ىؽاصيث ایساد ىری کٍرغ و زٌرغگی ؾرادی آٌران را
ىعحم ىی گؼداٌغ.
انیّت و گؼقام ،)2003(1ةَ ؾٍّان دو ٌؼؼیَ پؼداز و ىضلق ةؼزـحَ در زىیٍَ ىِارت ُرای ازحيراؾی ،ىِرارت
ُای ازحياؾی را رفحارُای اکحـاةی زاىؿَ پـٍغی جؿؼیف ىی کٍٍغ کَ فرؼد را كرادر ىری ؿرازٌغ جرا آن گٌّرَ ةرا
دیگؼان در جؿاىم ةاقغ کَ واکٍف ُای ىذتث آٌان را فؼا ظّاٌغه و از واکٍف ُای ىٍفی آٌِا ازحٍاب ورزد(انیّت و
گؼقام .)2003 ،ةؼظی دیگؼ از زيهَ واجـّن و اؿکیٍؼ( ،)1990ىِارتُای ازحياؾی را ىسيّؾرَای از جّاٌراییُرا
ىی داٌٍغ کَ رواةط ازحياؾی ىذتث و ىفیغ را آغاز و صفغ ٌيایغ ،دوؿحی و ميیيث را ةا ُوؿاالن گـرحؼش دُرغ،
ؿازگاری رضایث ةعكی را در ىغرؿَ ایساد کٍغ ،ةَ افؼاد ازازه دُغ کَ ظّد را ةا قؼایط وفرق دٍُرغ و جلاضراُای
ىضیط ازحياؾی را ةپػیؼٌغ(ٌادری و ُيکاران .)1386 ،اؿیىّؿرکی و دان(ٌ 2،)1996یرؽ ىِارتُرای ازحيراؾی را
فؼآیٍغی ىی داٌٍغ کَ کّدکان را كادر ىی ؿازد جا رفحار دیگؼان را درک و پیفةیٍری کٍٍرغ ،رفحرار ظرّد را گرّاه
ٌيایٍغ و جؿاىیت ازحياؾی ظرّد را جٍؼریو ٌيایٍرغ .و در ٌِایرث نعرفآةرادی ( ،)1393ىِارتُرای ازحيراؾی را
اؿحؿرغادی ىیداٌغ کَ ؿتب ةؼوز رفحارُررایی ىیقّد کَ ةَ مّرت ىذتث یا ىٍفی جلّیث ىیقٌّغ .ةَ ظرّر کهری
ىِارت ُای ازحياؾی ةَ آن دؿحَ از ىِارت ُایی گفحَ ىی قّد کَ ىا در جؿاىیت ىیان فؼدی ظرّد ةرَ کرار ىری
ةؼیو .نػا از ظؼیق ارجتاط ةا دیگؼان و ارجتاظات ازحياؾی اؿث کَ ىیجرّاٌیو ةرا دیگرؼان جؿاىرم داقرحَ و رفحارُرا،
ىِارتُا و جّاٌاییُای الزم ةؼای زٌغگی را ةیاىّزیو(نعف آةادی.)37 :1393 ،
ةَ ُيیً زِث ةؼای رویارویی ةا جضّالت و نانف ُای ىّزّد ،ةایغ آىّزش ىِارت ُای ازحياؾی ةرَ ىٍؼرّر
جنيیو گیؼی ىٍاؿب ،ةؼكؼاری ارجتاط و جؿاد داقحً در زاىؿَ ةِتّد یاةغ .زیؼا فؼد را كادر ىی ؿازد جا در جؿاىرم
ةا دیگؼان در قؼایط گٌّراگّن ،ؾيهکرؼد ىرّدؼی داقرحَ ةاقرغ و در دراز ىرغت جرادیؼ ىؿٍراداری ةرؼ کرارکؼد روان
قٍاظحی ،جضنیهی و ؿازقی کّدکان دارد .کّدکاٌی کَ از ىِارت ُای ازحياؾی ةؼظّردار ُـرحٍغ ،ازحيراؾی جرؼ
ةّده ،ىكارکث پػیؼی ،اؾحياد ةَ ٌفؾ و ٌّع دوؿحی ةیكحؼی دارٌغ ،کيحؼ جٍِا ىی ىاٌٍغ و دوؿحان ةیكحؼی دارٌغ.
روقً اؿث کَ ایً ىـئّنیث ؿٍگیً ةؼؾِغه ىؼاکرؽ آىّزقری از زيهرَ آىرّزش و پرؼورش اؿرث .زیرؼا ىرغارس،
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ٌِادُای ازحياؾی ُـحٍغ کَ در زِث زاىؿَ پػیؼ کؼدن کّدکان و آىّزش ىِارت ُا ٌلرف ىرّدؼی را ایفرا ىری
کٍٍغ و ةایغ از دوره اةحغایی کَ در واكؽ ؿٍگ زیؼ ةٍای ٌؼام آىّزقی ةكيار ىی آیرغ ایرً ىِرارت ُرا در ىرغارس
آىّزش داده قّد جا کّدکان در ىؼاصم ةاالجؼ ةا ؾغم پػیؼش ازحياؾی و ؾرغم کٍحرؼ ُیساٌرات ىّازرَ ٌكرٌّغ و
یادگیؼی ىفیغ ،ؿّدىٍغ و ىادام انؿيؼ را ةَ ُيؼاه داقحَ ةاقغ .گؼنَ جادیؼ ٌـتی آىرّزش ىـرحلیو ىِرارت ُرای
ازحياؾی در نٍغ ىعانؿَ ٌكان داده قغه اؿث .ونی پژوُكگؼان ؾغم جؿيیو پػیؼی ىِارت ُای آىّظحَ قرغه ةرَ
ىضیط ظتیؿی را ،ةؽرگحؼیً ىكکم آىّزش ؿٍحی ىِارت ُای ازحياؾی ىی داٌٍغ .و ةؼ ایً ةاورٌغ کَ کّدکران در
ىِارت ُای ازحياؾی ىكکیت ؾغیغه ای دارٌغ و یادگیؼی آٌِا از ظؼیق ادراک دیغاری ةِحؼ مرّرت ىری گیرؼد و
در ایً قیّه ،آىّزش یک ىِارت جٍِا در مّرت دؿحّرانؿيم ىـحلیو درةاره ٌضّه ؾيم در یرک ىّكؿیرث ظراص
اؿث و اٌؿعا پػیؼی الزم ةؼای ةکارگیؼی آن ىِارت در ىّكؿیث ُای زغیغ وزّد ٌغارد(جّیـؼکاٌی.)1386 ،
ةؼ ایً اؿاس آىّزش ىِارت ُای ازحياؾی ةنّرت ؿٍحی و ةَ جٍِایی کارؿاز ٌیـث و ةایرغ روش ُرا و قریّه
ُای ىحٍّؾی در ایً زىیٍَ ىّرد اؿحفاده كؼار گیؼد جا درک ىِارت ُرای ازحيراؾی ةرؼای کّدکران ىهيرّس جرؼ و
ؾیٍ ی جؼ مّرت گیؼد .زیؼا کّدکان اةحغایی ،از كغرت اٌحؽاؾی ةـیار پاییٍی ةؼظّردارٌغ ،ونی ادراک دیرغاری قران
ةـیار كّی جؼ اؿث و ظیهی از ىـایم را ةَ مّرت دیغاری یراد ىری گیؼٌرغ و ةِحرؼ اؿرث کرَ از وؿرایم ؾیٍری و
ىهيّس در کیؿِای درس ةیكحؼ ةِؼه گؼفٍَ قّد .از آٌسایی کَ ،آىّزش ىِارت ُرای ازحيراؾی ةرَ کّدکران ،از
غٍای آىّزقی و پؼورقی ُؼ زاىؿَ ىضـّب ىی قّد و ةا آىّزش ىِارت ُای ازحيراؾی ةرَ کّدکران ،آن ُرا ةرَ
ُّیث ازحياؾی ظّد پی ىی ةؼٌغ ،و در زٌغگی ازحياؾی ةا جغییؼات گٌّاگّن ةَ ظّر ىّدؼجؼی ىّازَ ىری قرٌّغ و
ىكکیت زٌغگی ظّد را صم ىی کٍٍغ .ةؼُيیً اؿراس ةکرارگیؼی قریّه ُرای ىرّدؼ و ىحٍرّع و غیؼىـرحلیو در
آىّزش ىِارت ُای ازحياؾی یک ضؼورت ةَ صـاب ىی آیغ.
اىؼوزه در ىیان قیّه ُای آىّزش کَ فؿا ؿازی و درگیؼ کؼدن فؼاگیؼان در آن ُا یکی از امّ کار اؿرث،
كنَ گّییٌ ،لف و زایگاه ویژه ای دارد .كنَ گّیی یک روش اٌؿعا پػیؼ اؿث ،قیّه ای اؿث کرَ ىری جّاٌرغ
ةؼای گؼوه ُای ىعحهف و افؼاد ةا ظنّمیات ىحفاوت ةکار گؼفحَ قّد .ىٍؼّر از كنرَ گرّیی ،ارجتراط دوزاٌترَ و
ىحلاةم ةیً كنَ گّ و قٌٍّغه اؿث کَ كنَ گّ ةا ةِرؼه گیرؼی از فٍرّن كنرَ گرّیی و ةرا جضؼیرک كرّه جعیرم
ىعاظتان ظّیف و جادیؼ ىحلاةم ،پیام ظّد را ةَ قکم زغیغجؼی ةَ قٌٍّغگان اٌحلا ىی دُغ .كنَ گّییٌ ،رّؾی
روایث ظّاٌغٌی یا قٍیغٌی اؿث کَ در آن نگٌّگی روٌرغ جؿاىرم و کرٍف ىٍرغی یرک قعنریث ةرا ىّضرّؾی
ةؼاؿاس ُغ  ،جضهیم ،دیغگاه و ٌحیسَ ی ىّرد ٌؼؼ ٌّیـٍغه یرا كنرَ گرّ ةیران ىری قرّد(ُيحی .)1389 ،و از
آٌسایی کَ آىّزه ُا و پٍغُا در ظی كنَ ُرا ةعرّةی ةرؼای کرّدک كاةرم فِرو و ىؿٍرادار ىری قرّد ،اصحيرا
ةکارگیؼی و جؿيیو آن ُا جّؿط کّدک در زىیٍَ ُای ىكاةَ افؽایف ىی یاةغ .كنَ ُای ازحياؾی یرک ٌيٌّرَ ی
جّمیفی از ىّكؿیث ُای ازحياؾی روزاٌَ اؿث کَ از دیغگاه کّدک ٌّقحَ ىی قّد و ىی جّاٌغ در ىّكؿیث ُرای
ىعحهف اؿحفاده قّد.
پژوُف ُای ىعحهفی کَ در ایً زىیٍَ مّرت گؼفحَ اؿرث ،ادؼةعكری كنرَ ُرای ازحيراؾی را در کراُف
ىكرکیت رفحراری و افرؽایف ىِرارت ُرای ازحيراؾی در کّدکرران را ٌكران ىری دُرغ .درجضلیلری کرَ جّؿررط
جیيّری( ،)1395پیؼاىّن جادیؼ كنَ درىاٌی ُيؼاه ةا ایفای ٌلف ةؼ ىِارت ُای ازحياؾی کّدکان مّرت گؼفحرَ
اؿث ،اؿحفاده از روش كنَ گّیی ُيؼاه ةا ایفای ٌلف جّاٌـحَ اؿرث ،ىِرارت ازحيراؾی در کّدکران را افرؽایف
دُغ .در جضلیلی کَ جّؿط دىیؼنی و كاضی( ،)1386پیؼاىّن ةؼرؿی ادؼةعكی آىرّزش ىِارتُرای ازحيراؾی-
ُیساٌی ةؼ جٍؼیو قٍاظحی ُیسران و ىِارتُرای ازحيراؾی کّدکران اٌسرام گؼفرث .افرؽایف نكرو گیرؼی در
یادگیؼی ایً داٌف آىّزان ىكاُغه گؼدیغ .در جضلیلی کَ جّؿط رصيحی( ،)1395پیؼاىّن ىّضرّع ةؼرؿری ادرؼ
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ةعكی كنَ درىاٌی ةؼ ؿازگاری ازحياؾی داٌف آىّزان دوره اةحغایی قِؼ جِؼان ىٍعلَ  7مرّرت گؼفحرَ اؿرث.
راةعَ ىؿٍاداری ةیً كنَ درىاٌی و ؿازگاری ازحياؾی داٌف آىّزان وزّد داردُ .و نٍیً در جضلیلری ٌیرؽ کرَ
جّؿط ٌیک ىٍف و کاػيی( ،)1388ةا ؾٍّان جادیؼ انگّی آىّزش ظّش ةیٍری ةرَ روش كنرَ گرّیی ةرؼ ؿرتک
اؿٍاد کّدکان اٌسام داده اٌغٌ ،حایر ٌكان داد کَ انگّی آىّزش ظّش ةیٍی ةرَ روش كنرَ گرّیی ةاؾرخ جغییرؼ
ؿتک اؿٍاد ةغةیٍاٌَ ةَ ظّش ةیٍاٌَ در کّدکان اةحغایی قغه اؿث.
3
2
ؾرریوه ةررؼ ایررً ،جضلیلرراجی کررَ جّؿررط وون 1و ُيکرراران( ،)2015جیؽؿررث ( ،)2013ىیهررؼ (،)1997
متاغیان( )1386و رصيان دوؿث( ،)1381اٌسام قغه اؿثُ ،يگی ةیاٌگؼ جادیؼ كنَ ةؼ ىحغیرؼ ُرای ىعحهرف در
رقغ و ؿیىحی در داٌف آىّزان ةَ نضاظ رواٌی ،ؾاظفی ،ازحياؾی و قٍاظحی ىی ةاقغ و ٌكران داد کرَ آىرّزش
ىتحٍی ةؼ كنَ گّیی در کّدکان ةَ ظّر ىؿٍا داری ىٍسؼ ةَ ةِتّد کیفیث یادگیؼی قغه اؿث .و ةا کيک گؼفحً
از روش كنَ گّیی ىی جّان جغییؼات قگؼفی در زىیٍَ یادگیؼی ،ؿّادآىّزی و رقغ ىِارت ُای ازحياؾی ایساد
کؼد.
ةٍاةؼایً در پژوُف صاضؼ ،ؿؿی قغه اؿث کَ ادؼةعكی كنَ گّیی ةؼ رقغ ىِرارت ُرای ازحيراؾی داٌرف آىرّزان
دوره اةحغایی ىّرد ىعانؿَ و ةؼرؿی كؼار گیؼد و ةَ ایً ؿّا پاؿط داده قّد کَ روش كنَ گرّیی نرَ جرادیؼی ةرؼ رقرغ
ىِارت ُای ازحياؾی داٌف آىّزان اةحغایی دارد؟

1-1رٍش کار
پژوُف صاضؼ از ٌّع قتَ آزىایكی ،ةَ ُيؼاه ظؼح پیف آزىّن و پؾ آزىّن ةا گؼوه کٍحؼ اؿث .زاىؿَ آىراری
پژوُف ،قاىم کهیَ داٌف آىّزان پـؼ دوره دوم اةحغایی آىّزقگاه گهـحان و ٌيٌَّ آىراری ایرً پرژوُف قراىم
کهیَ داٌف آىّزان پـؼ پایَ قكو دوره اةحغایی آىّزقگاه گهـحان ةّد کَ ٌ 60فؼ از آن ُا ،از ظؼیق ٌيٌَّ گیرؼی
ُغفيٍغ اٌحعاب و ةنّرت جنادفی در دو گؼوه ٌ 30فؼی آزىایف و کٍحؼ زایگؽیً قغٌغ .ةؼٌاىَ كنَ گرّیی در
ایً پژوُف ةغیً مّرت اٌدام قغ کَ گؼوه آزىایف ةَ ىغت  12زهـَ ( 30دكیلَ ای) ةَ مّرت گؼوُری ظری
ىغت یک ىاه و ٌیو جضث آىّزش ةؼٌاىَ كنَ گّیی كؼار گؼفث و در ظّ زهـات آىّزقی گؼوه آزىرایف ،گرؼوه
کٍحؼ ُیچ ىغاظهَ ای دریافث ٌکؼد .كنَ ُا از ةیً کحاةِای داؿحان و داؿحاٌِای ىّرد پػیؼش زاىؿرَ اٌحعراب
گؼدیغ .ةَ ىٍؼّر زيؽ آوری داده ُا ،از پؼؿف ٌاىَ ىضلق ؿاظحَ ةا ىلیراس نیکرؼت ةرا گؽیٍرَ ُرای « ُؼگرؽ،
ةؿضی اوكات و اغهب اوكات» اؿحفاده قغ .ةؼای ارزیاةی روایی پژوُف ،از ٌؼؼ اؿاجیغ و ىحعننران ؾهرّم جؼةیحری
ةِؼه گؼفحَ قغ و ةؼای پایایی آن از ضؼیب آنفای کؼوٌتاخ اؿحفاده قغ .ةؼای جسؽیرَ و جضهیرم داده ُرا از آزىرّن
جضهیم کّواریاٌـی اؿحفاده گؼدیغ.
-2-1یافتِ ّا
ةا اؿحفاده از جسؽیَ و جضهیم داده ُا ٌحایر ٌكان داد کَ جادیؼات صامم از كنرَ گرّیی در گؼوهُرای آزىرایف
ةـیار واضش اؿث و گؼوه آزىایف در ایً ىغت ةَ ٌـتث گؼوه کٍحرؼ  ،جغییرؼات ىضـرّسجؼی را از ظرّد ةرَ
ٌيایف گػاقحَ اؿث .ةا جّزَ ةَ کٍحؼ ةـیاری از ىحغیؼُای ىضیعی ،ةٍؼؼ ىیرؿغ کَ كنَ گرّیی ىیجّاٌرغ
ةؼ ىحغیؼُای جٍؼیو ُیساٌی و ىِارتُای ازحياؾی و ىّنفَُای ایً ىحغیؼ در داٌفآىرّزان ادرؼ ةگرػارد کرَ
1- Woun
2- Tizest
3- Miller
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ةكؼح زیؼ ىّرد ةضخ كؼار ىی گیؼد .ةا جّزَ ةَ ةؼكؼار ةّدن جياىی ىفؼوضَُای جضهیم کّواریراٌؾ ،در اداىرَ،
ٌحایر ایً جضهیم در ىحغیؼُای واةـحَ در پؾآزىّن گؼوهُای آزىایف و کٍحؼ ةا صػ ادؼ پیفآزىّن آورده
ىیقّد.
زغو  :1جضهیم کّاریاٌؾ یکظؼفَ ىؼجتط ةا ادؼات كنَ گّیی ةؼ ٌيؼه کهی ىِارتُای ازحياؾی

ىٍتؽ
جغییؼات
پیفآزىّن
گؼوه

ىسيّع
ىسػورات
1186/500
264/793

درزۀ
آزادی
1
1

ىیاٌگیً
ىسػورات
1186/500
264/793

ىیؽان
F
28/777
6/422

ؿعش
ىؿٍیداری
0/000
0/017

ظعا
کم

1113/233
46535/00

27
30

41/231
---

-----

-----

قغت
ادؼ
0/192

ةا جّزَ ةَ ىیؽان  Fو ؿعش ىؿٍاداری در زغو فّق کَ کيحؼ از  0/05اؿرث ،فرؼض مرفؼ رد ىیقرّد .یؿٍری
اظحی ىؿٍادار ةیً ىیاٌگیً ٌيؼات ؾاىم ىِارتُای ازحياؾی دو گؼوه در پؾآزىّن وزرّد دارد و ُيدٍریً ةرا
ةؼرؿی زغو آىار جّمیفی و ىلایـَ ىلغار ىیاٌگیً ٌيؼات ىؼجتط ةا ؾاىم ىِارتُای ازحياؾی دو گؼوه ىكراُغه
ىیقّد کَ ةؼٌاىَ كنَ گّییٌ ،يؼات ىِارتُای ازحياؾی داٌفآىّزان اةحرغایی را جرا صرغی افرؽایف داده اؿرث.
ُيدٍیً ةا جاکیغ ةؼ ىیؽان اٌغازه ادؼ ىیجّان ىحّزَ قغ کَ ةؼٌاىَ كنَ گّیی جادیؼ ىعهّةی را ةؼ ؾاىم ىِارتُرای

ازحياؾی داٌفآىّزان اةحغایی گػاقحَ اؿث کَ ایً ىیؽان ةؼاةؼ ةا  0/192ىیةاقرغ .ةرؼای ةؼرؿری پریف فرؼض
ُيگٍی ىاجؼیؾ کّواریاٌؾ ىّنفَُای ىِارتُای ازحيراؾی در گؼوهُرای ىرّرد پرژوُف ٌیرؽ از آزىرّن
ةاکؾ اؿحفاده ىیقّد.
زغو ٌ :2حایر آزىّن ةاکؾ زِث ةؼرؿی پیف فؼض ُيگٍی ىاجؼیؾ کّواریاٌؾ ىّنفَُای ىِارتُای ازحياؾی

BOX S M

F

Df1

Df2

ؿعش ىؿٍاداری

10/423

2/022

6

5680/302

0/058

زغو قياره ٌ 2كان ىی دُغ کَ ىیؽان ؿعش ىؿٍاداری ( )p≤5/50ىری ةاقرغ کرَ گّیرای آن اؿرث قرؼط
ُيگٍی ىاجؼیؾ کّاریاٌؾ ةَ ظّةی ةرؼای ىّنفرَُای ىِارتُرای ازحيراؾی رؾایرث قرغه اؿرث ( F=5/888و
 ،)p≤5/50ةَ ایً ىؿٍی کَ ىاجؼیؾ ُای کّواریاٌؾ ىكاُغه قغه ةیً گؼوه ُای ىعحهف ةا ُو ةؼاةؼٌغ.
زغو ٌ :3حایر کّواریاٌؾ نٍغىحغیؼی روی ٌيؼهُای پؾآزىّن ىّنفَُای ىِارتُای ازحياؾی ةا کٍحؼ پیفآزىّن

ادؼ پیییی
الىتغای ویهکؽ
ادؼ ُحهیٍگ
ةؽرگحؼیً ریكَ

ارزش

F

0/252
0/748
0/336
0/336

3
2/579
3 2/579
3 2/579
3 2/579

درزَ آزادی فؼضیَ

درزررررررَ آزادی ؿعش ىؿٍاداری
ظعا
23
23
23
23

0/048
0/048
0/048
0/048

ُياٌعّر کرَ در زرغو قرياره  3ىیصؼرَ ىیقرّد ،ؿرعّح ىؿٍراداری ُيرَ ىّنفرَُای ىِرارت ازحيراؾی
ٌكاندٍُغه ایً اؿث کَ گؼوهُای آزىایف و گّاه صغاكم در یکی از ىحغیؼُای واةـحَ ةَ ُو جفاوت ىؿٍادار دارٌغ.
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ةؼای پی ةؼدن ةَ ایً ٌکحَ کَ از نضاظ کغام ىحغیؼ ةیً دو گؼوه جفاوت وزّد دارد ،جضهیم کّواریاٌؾ اٌسام گؼفرث
کَ ٌحایر صامم ةَمّرت زیؼ ىكعل گؼدیغ.
جدول :4تحلیل کوواریاوس پسآزمون مولفههای مهارتهای اجتماعی با برداشته اثر پیشآزمون

ىؼصهَ

ظّدکٍحؼنی

ىٍترررررررؽ ىسيرررررررررّع درزررررررَ ىیرراٌگیً F
ىسػورات
آزادی
ىسػورات
جغییؼات
5/114

گؼوه

27/468

1

27/468

ظعا

134/288

25

5/372

زؼات ورزی

گؼوه

55/082

1

55/082

7/710

ُيکاری

ظعا
گؼوه

178/601
23/630

25
1

7/144
23/630

5/408

ظعا

109/233

25

4/369

ؿررررررررعش اٌررررغازه
ادؼ
ىؿٍاداری
0/033
0/010
0/028

0/170
0/236
0/178

ىعاةق ةا زغو قياره  4ىی جّان ٌحیسَ گؼفث ،ةا جّزَ ةَ ىیؽان  Fو ؿرعش ىؿٍراداری در زرغو فرّق کرَ
کيحؼ از  0/05اؿث ،فؼض مفؼ رد ىیقّد .یؿٍی اظحی ىؿٍرادار ةریً ىیراٌگیً ٌيرؼات ىّنفرَُای ىِارتُرای
ازحياؾی دو گؼوه در پؾآزىّن وزّد دارد و ُيدٍیً ةا ةؼرؿی زغو آىار جّمریفی و ىلایـرَ ىلرغار ىیراٌگیً
ٌيؼات ىؼجتط ةا ىّنفَُای ىِارتُای ازحياؾی دو گرؼوه ىكراُغه ىیقرّد کرَ ةؼٌاىرَ كنرَ گرّیی ،ىّنفرَُای
ىِارتُای ازحياؾی داٌفآىّزان را جا صغی افؽایف ىی دُغُ .يدٍیً ةا جاکیغ ةؼ ىیؽان اٌغازه ادؼ ىیجّان ىحّزَ
قغ کَ ةؼٌاىَ كنَ گّیی ةؼ افؽایف ىّنفَ ظّدکٍحؼنی ةَ ىیرؽان  ،0/170ةرؼ زرؼات ورزی ةرَ ىیرؽان  0/236و ةرؼ
ُيکاری ةَ ىیؽان  0/178ادؼ گػاقحَ اؿث.
-2بحث
ُغ پژوُف صاضؼ ،ةؼرؿی ادؼةعكی آىّزش ىِارت ُرای ازحيراؾی از ظؼیرق كنرَ گرّیی در داٌرف آىرّزان
اةحغایی ةّدٌ .حایر ایً پژوُف جادیؼگػاری روش كنَ گّیی را در ةِتّد ىِارت ازحياؾی کّدکان گؼوه آزىرایف
ٌكان داد .یافحَ ُا در ظنّص جادیؼ آىّزش ىِارت ُای ازحياؾی ةؼ ىِارت ازحياؾی کّدکان ٌكان داد ،جفراوت
ىؿٍاداری ةیً ىیاٌگیً ٌيؼات ىِارت ازحياؾی داٌرف آىرّزان در دو گرؼوه آزىرایف و کٍحرؼ  ،در ىؼصهرَ پرؾ
آزىّن وزّد داقث .ةَ ؾتارت دیگؼ ،آىّزش ىِارت ُای ازحياؾی از ظؼیق كنَ گّیی کَ زِث ةؼكؼاری ارجتراط
ةِحؼ و ؿازگاری ةیكحؼ گؼوه آزىایف اٌسام قغه اؿث ،جّاٌـحَ جادیؼگػار ةاقغ و كنَ ُرای ىعرؼح قرغه جّؿرط
پژوُكگؼ ىّزب افؽایف ىِارت ُای ازحياؾی و ؿازگاری آن ُا قرغه اؿرثٌ .حرایر صامرهَ در ظنرّص جرادیؼ
آىّزش ىِارت ُای ازحياؾی ةؼ رفحارُای داٌف آىّزان ،جفاوت ىؿٍی داری ةیً ىیرؽان رفحارُرای غیؼازحيراؾی
در داٌف آىّزان ةؿغ از آىّزش ىِارت ُای ازحياؾی در گؼوه آزىایف و کٍحؼ ٌكان ىری دُرغ .آن نٍران کرَ
ىكاُغه قغ ،روش كنَ گّیی جادیؼ قگؼفی ةؼ رقغ ىِارت ُای ازحيراؾی داٌرف آىرّزان دوره اةحرغایی دارد .و
ٌحایر ةغؿث آىغه در ایً پژوُف ةا پژوُف ُای پیكیٍی کَ در ایً زىیٍَ مّرت گؼفحَ اؿثُ ،و ظّاٌی دارد.
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در پژوُكی کَ جّؿط رصيحی( ،)1395ةا ىّضّع ةؼرؿی ادؼ ةعكی كنَ درىاٌی ةؼ ؿازگاری ازحياؾی داٌف
آىّزان اةحغایی قِؼ جِؼان ىٍعلَ  7اٌسام قغه اؿرث .و ةرَ ىٍؼرّر ةؼرؿری ىیرؽان ادؼةعكری كنرَ درىراٌی ةرؼ
ؿازگاری ازحياؾی داٌف آىّزان اةحغایی مّرت گؼفحَ اؿث .گؼوه آزىایف(ٌ10فؼ) و گؼوه کٍحرؼ (ٌ20فرؼ) ةرّده
اؿث .ةؼای جسؽیَ و جضهیم از جضهیم کّاریاٌؾ ةَ کيک ٌرؼم افرؽار  SPSSاؿرحفاده قرغه اؿرث و از پؼؿكرٍاىَ
ؿازگاری ازحياؾی الىتؼت و ُيکاران( ،)1974کيک گؼفحَ قغه اؿث .ىیاٌگیً ٌيرؼات ؿرازگاری ازحيراؾی در
گؼوه آزىایف در ىلایـَ ةا گؼوه کٍحؼ ةَ مّرت ىؿٍی داری کاُف یافث( .)P<0/01ةٍا ةؼایً كنَ درىراٌی ةرؼ
ؿازگاری ازحياؾی داٌف آىّزان ىتحی ةَ اظحیالت یادگیؼی ویژه ىّدؼ ةّده اؿث.
ُيحی( ،)1391در جضلیلی کَ جضث ؾٍّان « ةِتّدةعكی ىِارجِرای ازحيراؾی داٌفآىرّزان ةرا ٌاجّاٌیِرای
یادگیؼی غیؼکیىی» اٌسام داده اؿثٌ ،حایر آن ةغیً قؼح اؿث ،کَ اؿحفاده از انگّؿازی ،یادگیؼی ىكرارکحی و
آىّزش ىـحلیو ىی جّاٌغ ةرَ داٌفآىّزان در جكرعیل و درک ٌاجّاٌی ُرای ازحيراؾی قران ،رقرغ راُتؼُرای
ىرّدؼ صرم ىـأنَ و کـب رفحارُای ظرّدجٍؼیيی کيرک کٍرغ .در واكرؽ ُيرَ داٌفآىرّزان ىیحّاٌٍررغ از ایررً
آىرّزش ؿرّد ةتؼٌرغ .ةَ ظّر کهی ،داٌفآىّزان ةا ةؼظّرداری از آىّزش ُرای ىػکّر اؾحياد ةَ ٌفرؾ و كاةهیرث
ةیكحؼی پیغا ىی کٍٍغ و در ىّازَِ ةا نانف ُرای ازحيراؾی و جضنریهی جّاٌراجؼ ىری قٌّغ و ةِحؼ ىری جّاٌٍرغ
ةؼ ىّاٌؽ غهتَ کٍٍغ.
رىضان زاده( ،)1390در پژوُف ظّد کَ ةا ؾٍّان « ةؼرؿری جرادیؼ اؿرحفاده از داؿرحان گرّیی ةرؼ یرادگیؼی
ىِارت ازحياؾی داٌف آىّزان پایَ دوم و ؿّم » اٌسام دادٌ ،كان داد کَ روش جغریؾ ةا اؿحفاده از كنرَ گرّیی
ىٍسؼ ةَ افؽایف ىِارت ازحياؾی در پایَ دوم و ؿّم ىی قّد.
در جضلیلی کَ جّؿط اژدری و ىنرعفایی( ،)1388پیؼاىرّن ىّضرّع ادؼةعكری كنرَ درىراٌی ةرؼ ؿرازگاری
ازحياؾی داٌف آىّزان دظحؼ قِؼؿحان قاُیً دژ مّرت گؼفحَ اؿث .روش پرژوُف ٌیيرَ آزىایكری ةرا پریف
آزىّن و پؾ آزىّن و گؼوه کٍحؼ ةّد .زاىؿَ آىاری کهیَ دظحؼان قِؼؿحان قاُیً دژ ةّد کَ جؿغاد ٌ 40فؼ ةرَ
مّرت جنادفی اٌحعاب قغه ةّدٌغٌ .حایر ٌكان داد کَ كنَ درىاٌی در ؿازگاری ازحياؾی ٌلرف دارد و داده ُرا
در ؿعش  0/1ىؿٍا دار اؿث.
ذکؼیاةی و ُيکاران( ،)1387در پژوُكی کَ جضث ؾٍّان ةؼرؿی ازؼای ةؼٌاىَ درؿی ةرا ةِرؼه گیرؼی از كنرَ
گّیی و ٌيایف ظیق ةؼ ظیكیث و یادگیؼی داٌف آىّزان دظحؼ پایَ نِارم اةحغایی ىٍعلَ  5جِؼان اٌسرام دادٌرغ.
یافحَ ُا ٌكان داد كنَ گّیی و ٌيایف ظیق ةاؾخ افؽایف ظیكیث و یادگیؼی داٌف آىّزان ىی قّد.
در پژوُكی کَ جّؿط درودفؼ( ،)1385جضرث ؾٍرّان جرادیؼ آىرّزش ىِرارتُرای زٌرغگی ةرؼ ةِترّد پرػیؼی
ىِارتُای ازحياؾی داٌفآىّزان پایَ نِارم و پٍسو دةـحان قِؼ جِؼان اٌسام گؼفث .پژوُكگؼ از کم زاىؿرَ 36
ٌفؼی دةـحان قِیغ میاد قیؼازی جِؼان ،جؿغاد ٌ 30فؼ از آن ُا را ةؼ اؿاس آزىّن ىِارتُای ازحياؾی کّدکران
(جِیَ قغه جّؿط اصيغی و ٌّراٌی) ،کَ دارای ٌيؼه کيحؼ از صغ ٌناب  100ةّدٌغ ةَ مّرت جنادفی ةرَ دو گرؼوه
ٌ 15فؼی (آزىایف و کٍحؼ ) جلـیو ٌيّده اؿث .و گؼوه آزىایف ةَ ىغت  14زهـَ ةا اؿرحفاده از داؿرحان ،جضرث
آىّزش ىِارتُای زٌغگی كؼار گؼفحٍغٌ .حایر صاکی از آن ةّد کَ آىّزش ىِارتُای زٌغگی ةا اؿحفاده از داؿرحان
جادیؼ ىؿٍاداری ةؼ ىیؽان ةِتّد پػیؼی ىِارتُای ازحياؾی گؼوه آزىایف در ىلایـَ ةا گؼوه کٍحؼ دارد.
ُو نٍیً در پژوُف ُایی کَ جّؿط اةارقی و جیيّری( )1385و ارزيٍرغی( ،)1382پیؼاىرّن ىّضرّع جرادیؼ
كنَ درىاٌی ُيؼاه ةا ایفای ٌلف ةؼ یادگیؼی ىِارت ُای ازحياؾی کّدکان اٌسام دادٌغ کَ از ٌّع قتَ جسؼةری ةرا
ظؼح پیف آزىّن و پؾ آزىّن ةا گؼوه کٍحؼ ةّد و گؼوه ٌيٌَّ ىحكکم از  30کّدک ةّد .گؼوه آزىرایف در ظرّ
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2/5ىاه ظی  25زهـَ جضث آىّزش ىِارت ُای ازحياؾی ةا قیّه كنَ گّیی ُيؼاه ةا ایفای ٌلرف كرؼار گؼفحٍرغ.
ٌحیسَ ٌكان داد کَ كنَ گّیی ُيؼاه ةا ایفای ٌلف ةاؾخ ةِتّد رقغ ازحياؾی قغه اؿث.
ُو نٍیً ٌحایر پژوُف صاضؼ ،ةا ٌحایر پژوُف ُایی کَ ظار از ایؼان اٌسرام گؼفحرَ اؿرث ُرو ظرّاٌی دارد.
زیيؽ ویغرز( ،)2011ىعانؿَ ای را ةا ؾٍّان ٌضّه اؿحفاده از داؿحان ُای ازحياؾی ةؼ آىّزش رفحارُای ازحيراؾی
اٌسام داد کَ ٌحایر ٌكان داد ،اؿحفاده از داؿحان ُای ازحياؾی ،آىرّزش رفحرار ازحيراؾی را جـرِیم ىری کٍرغ و
کّدکان ةِحؼ ىی جّاٌٍغ ةا دیگؼان ارجتاط ةؼكؼار ٌيایٍغ.
در ىعانؿاجی کَ جّؿط کؼوزیؼ و جیحکراٌی( ،)1992مرّرت گؼفحرَ اؿرث و ةرَ ةؼرؿری ادرؼات داؿرحان ُرای
ازحياؾی در رفحار ىعم داٌف آىّزان پؼداظحَ اؿث .یافحَ ُا کاُف رفحرار ىعرم داٌرف آىرّزان را در ىرغاظیت
ازحياؾی ٌكان ىی دُغ.
نادؿیؼوش و ُيکاران( )1992و کرانيٍحیؾ و ؿریگم(ٌ ،)1992یرؽ پژوُكری در ةؼرؿری ادؼةعكری آىرّزش
ىِارتُای ازحياؾی ةؼ ىّفلیث قغهی افؼاد قاغم اٌسام دادٌغٌ .حایر ایً پژوُف ةؼ ىّفلیث قغهی ایً افؼاد پؾ
از یادگیؼی ىِارتُای ازحياؾی مضَ گػاقث.
ةا جّزَ ةَ ٌحایر ةغؿث آىغه ،فؼض اؿاؿی در جؼةیث و آىّزش ىِارت ُای ازحياؾی کّدکان ،ایً اؿث کرَ
فلؼ ىِارت ُای ازحياؾی ىّزب ىٍؽوی قغن و ظؼد قغن فؼد از دیگؼان ىی قرّد .ةرَ ُيریً زِرث آىرّزش
ىِارت ُای ازحياؾی در ىغارس اةحغایی ةاؾخ پػیؼش ازحياؾی فؼد در ىؼاصم ةاالجؼ ظّاُرغ قرغ .زیرؼا ىِرارت
ُای ازحياؾی ضؿیف و ىكکیت ارجتاظی ةا ُيـاالن ،ظاٌّاده و ىؿهيان ةا ةـیاری از قکم ُای ؿرایکّپاجّنّژی
قاىم افـؼدگی ،اظحیالت رفحار ىِاریافحَُ ،ؼاس ازحياؾیٌ ،كراٌگان اجیـرو و قرؼوع زود ٍُگرام اؿرکیؽوفؼٌی
ىؼجتط ىی ةاقغ .ةِيیً دنیم جّاٌایی ةؼكؼاری ارجتاط ىٍاؿب ةا دیگؼان ،یکی از ىِوجؼیً ؾّاىرم ىّفلیرث افرؼاد
در زٌغگی قعنی و قغهی آٌِاؿثُ .و نٍیً ٌلل در ىِرارتُرای ازحيراؾی ،جكرعیل و جٍؼریو ُیساٌرات،
کّدکان را ةا ىكکیت ىحؿغد ىّازَ ىی ؿازد و ةاؾخ ؾرغم ؿرازگاری آٌران در رواةرط ةریً فرؼدی ،ىكرکیت و
اظحیالت رفحاری ىی قّد و ةَ رقغ قعنیث کّدک آؿیب ىی رؿاٌغ و در ؿازگاری وی ةا ىضیط جرادیؼ ىٍفری
ىی گػارد .ایً کاؿحی در ىِارتُای ازحياؾی ةیراٌگؼ پیكرایٍغُای ةرانلّه ةرؼای اظرحی ُرای رواٌكرٍاظحی و
ىكکیت رفحاری اؿث و ىاٌؽ از رقغ جّاٌيٍغی ُای ةانلّه ایً داٌف آىّزان در زىیٍَ ُای آىّزقی و قغهی ىی
گؼدد .از ؿّی دیگؼ ةا جّزَ ةَ ایٍکَ در ةؼظّرد ةانیٍی ةا ایً داٌفآىّزان در ىغارس اةحغایی قاُغ ایً ىّضرّع
ُـحیو کَ ٌتّد یا کيتّد ىِارت ُای ازحياؾی در کّدکان ٌَ جٍِا ىّزب پاییً آىغن جّاٌيٍغی ةانلّه آن ُا در
ُيَ ی زىیٍَ ُا ىی گؼدد ،ةهکَ ةاؾخ ةؼوز ىكکیت رفحاری و ظـحگی و کیفگی ىؿهيان ٌیؽ ىی قرّد .ةِيریً
زِث نؽوم افؽایف ىِارت ُای ازحياؾی در داٌفآىّزان ،ةَ ویژه داٌفآىّزان دوره اةحغایی ةرا اؿرحفاده از روش
ُا و قیّه ُای ٌّیً آىّزش از زيهَ روش ةازی درىاٌیٌ ،لاقی ،كنَ گّیی اصـاس ىری قرّد .زیرؼا آىرّزش و
پؼورش داٌف آىّزان اةحغایی ،در زىیٍَ ؿازگاری ىضیعی و ازحياؾی ىلغم ةؼ آىّزش ظّاٌغن و ٌّقحً اؿث.
یافحَ ُای پژوُكی ٌكان ىی دُغ کَ پؼورش ازحياؾی ،زـيی و روصی اٌـان ةَ قغت جضث جرادیؼ ؾّاىرم
ىّزّد در اونیً ؿا ُای زٌغگی وی كؼار دارد و ةَ ظّر ؾيغه ىی جّاٌغ ةّؿیهَ آٌِا جغییؼ یاةغ .کّدک ةا کيتّد
دوران ظؼدؿانی كا در ٌعّاُغ قغ در ؿعّح ةاالجؼ و پیكؼفحَ از قؼایط و فؼمث ُای جؼةیحی ةِرؼه ىٍرغ گرؼدد و
رقغ صامم کٍغ .در ظّ ؿا ُای ىغرؿَ از  10جا  15درمغ ُيَ ی کّدکان ةَ وؿریهَ ُيـراالن ظرّد ظرؼد
ىی قٌّغ ،کَ ایً ظّد ةاؾخ ةَ وزّد آىغن ىكکیجی ىاٌٍغ ،فؼار از ىغرؿَ ،ؾغم پیكؼفث جضنیهی ،پؼظاقگؼی،
زؼم و زٍایث ىی قّد.
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ٌحایر جضلیلات مّرت گؼفحٌَ ،كان داد ةـیاری از ىضللان اجفراق ٌؼرؼ دارٌرغ کرَ ىِرارت ُرای ازحيراؾی
آىّظحٍی ُـحٍغ .زیؼا کّدکاٌی کَ در ىضیط ُای ٌاىٍاؿب ةؽرگ قغه اٌغ از نضاظ ازحياؾی رفحارُایی ٌاىؿلّ
دارٌغ و كادر ةَ جکهو ىّدؼ و ىفیغ ٌيی ةاقٍغ .زیؼا ٌارؿایی ُای دوران کّدکی در زىیٍَ ی رواةرط ازحيراؾی ةرَ
دوران ةؽرگـانی ُو ىٍحلم ىی قٌّغ و ةؽرگـاالن را ةَ ؾٍنؼی ةی کفایث از ٌؼؼ ازحيراؾی جترغیم ىری کٍٍرغ.
آگاُی از ٌیاز ةَ آىّزش ىِارت ُای ازحياؾی غانتا از ظؼیق ةؼرؿی ارجتاط ةریً فرؼدی  ،ازحيراؾی و پیكرؼفث
جضنیهی ؾایغ ىی قّد .از آٌسا کَ زٌغگی آدىی در ٌیو كرؼن اظیرؼ ُيرؼاه ةرا جضرّالت و جغییرؼات رقرغ ؿرؼیؽ
زيؿیث ،جغییؼات وؿیؽ ازحياؾی و مٍؿحی ُيؼاه ةّده اؿث .ةرَ ٌؼرؼ ىیؼؿرغ کرَ قريار ةؽرگری از کّدکران و
ٌّزّاٌان دنار ىكکیت ؿازگاری ازحياؾی ،رفحاری و ؾاظفی ُـحٍغ .ةغیً زِث ضرؼورت آىرّزش و یرادگیؼی
ىِارت ُای ازحياؾی ةیكحؼ از كتم آقکار ىی قّد .ازحياؾی کؼدن مضیش کّدکران ةرَ ؾٍرّان یکری از اُرغا
آىّزش و پؼورش نٍیً ضؼورجی را ةیكحؼ آقکار ىی کٍغ.
ً-3تیجِ گیری
در پژوُف صاضؼ ،ؿؿی گؼدیغ جا ادؼةعكی آىّزش ىِارت ُای ازحياؾی از ظؼیق كنَ گّیی ىّرد ىعانؿَ كرؼار
گیؼد و ةا پژوُف ُای اٌسام گؼفحَ در ایً زىیٍَ ىلایـَ گؼددٌ .حایر ایً پژوُف ،جادیؼگػاری روش كنَ گرّیی
را در ةِتّد ىِارت ازحياؾی داٌف آىّزان گؼوه آزىایف ٌكان داد .یافحَ ُا در ظنّص جادیؼ روش كنَ گّیی ةؼ
ىِارت ُای ازحياؾی داٌف آىّزان ٌكان داد ،کَ جفاوت ىؿٍاداری ةیً ىیاٌگیً ٌيؼات ىِارت ازحيراؾی داٌرف
آىّزان در دو گؼوه آزىایف و کٍحؼ  ،در ىؼصهَ پؾ آزىّن وزّد دارد .ةَ ؾترارت دیگرؼ ،آىرّزش ىِرارت ُرای
ازحياؾی از ظؼیق كنَ گّیی کَ زِث ةؼكؼاری ارجتاط ةِحؼ و ؿازگاری ةیكحؼ گؼوه آزىایف اٌسرام قرغه اؿرث،
جّاٌـحَ ،جادیؼگػار ةاقغ و كنَ ُای ىعرؼح قرغه جّؿرط پژوُكرگؼ ىّزرب افرؽایف ىِرارت ُرای ازحيراؾی و
ؿازگاری آن ُا گؼدیغه اؿثٌ .حایر صامهَ در ظنّص جادیؼ آىّزش ىِارت ُای ازحياؾی ةرؼ رفحارُرای داٌرف
آىّزان ،جفاوت ىؿٍی داری را ةیً ىیؽان رفحارُای غیؼازحياؾی در داٌف آىرّزان ةؿرغ از آىرّزش ىِرارت ُرای
ازحياؾی در گؼوه آزىایف و کٍحؼ ٌكان ىی دُغ .ةاجّزَ ةَ داده ُای آورده قغه در فنرم كترم ،و ىلایـرَی
گؼوه کٍحؼ ةا گؼوه آزىایف و ُيدٍیً ةؼرؿی ٌيؼات پیف آزىّن و پؾ آزىّن ،ىی جّان ایرً ٌحیسرَ را اجعراذ
کؼد کَ اؿحفاده از ةؼٌاىَ كنَ گّیی ةؼ ىِارتُای ازحياؾی داٌف آىّزان دوره اةحغایی جرادیؼ ىؿٍراداری داقرحَ
اؿث .آن نٍران کرَ ىكراُغه قرغٌ ،حرایر ةغؿرث آىرغه در ایرً پرژوُف ةرا ىعانؿرات اٌسرام گؼفحرَ پیكریً،
ؿیغی( ،)1382یّؿفی نّیَ و ىحیً( ،)1385نِارىضانی( ،)1385جّیـؼکاٌی( ،)1387و ُرو نٍریً ذکؼیرایی و
ُيکاران(ٌ ،)1387نیؼزاده(ٌ ،)1388یک ىٍف و کاػيی( ،)1388رىضان زاده( ،)1390و ٌیؽ پرژوُف ُرای د
وانَ ،)2001(1کؼوزیؼ و جیٍکاٌی ،)2005(2اؿکاجّن ،)2006(3روؿث و اؿريیث ،)2006(4دالٌرّ واؿرٍم،)2006(5
زان دةهیّىٍگ ،20109(6زیيؽ ویغرز(ُ ،)2011يـّ ىی ةاقغ .اگؼنَ ةیً روش ُا در ىعانؿات ؾٍرّان قرغه و
قیّه ُای کارةؼد كنَ جفاوت وزّد دارد ،اىا یافحَ ُا ةَ ظّر کهی ةیاٌگؼ آن اؿرث کرَ كنرَ گرّیی روش ةـریار
ٌیؼوىٍغی در رواةط اٌـاٌی ،آىّزش و پؼورش ،ظاٌّادهٍُ ،ؼ و ةَ ظّر کهی زٌغگی اؿث.
Del waleh
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ُو نٍیً ةَ ٌؼؼ ىی رؿغ كنَ گّیی ةکار گؼفحَ قغه در ایً پژوُف ،انگّیی از ىِارت ُرای ازحيراؾی،
جٍؼیو ُی ساٌی و قیّه ىٍاؿب ةؼظّرد در ىّكؿیث ُای ىعحهف را جا اٌغازه ای ةرَ داٌرف آىرّزان ارائرَ داده
اؿث .ایً روش ىی جّاٌغ رفحارُای زغیغی را ةَ کّدکان آىّزش دُرغ و رفحارُرای ُرغفی را کرَ در ظؽاٌرَ
رفحاری آن ُا وزّد دارد را ةِتّد و ؿازىان ةعكغ ،و ةا اٌسام ىّفلیث آىیؽ یک ىِارت جّؿط كِؼىران كنرَ،
اضعؼاب آن ُا را کاُف دُغ و رفحارُای ىذتث آن ُا را ةعّر غیؼىـحلیو جلّیث ٌيایغ.
در فؼایٍغ كنَ گّیی ،رویغادُای روزىؼه زٌغگی در كانب كنَ ُای ةا ىؿٍی ظؼح ىی قّد کَ ةَ کّدکران
کيک ىی کٍغ درک ةِحؼی از ظّدقران و دیگرؼان ةغؿرث آورٌرغ .زیرؼا كنرَ ُرا جؼکیرب كغرجيٍرغی ةرؼای
ؿازىاٌغُی و اٌحلا اظیؾات و ىؿٍادُی ةَ زٌغگی دارٌغ .در واكؽ در زؼیان كنَ ىيکً اؿث قعنیث ُرای
آن ةا ةضؼاٌی ىّازَ قٌّغ و درمغد صم آن ةؼآیٍغ .ارائَ ایً روش ُا ةعّر ىـحلیو ةرَ افرؼاد ،ةرّیژه کّدکران
دوره اةحغایی کار آؿاٌی ٌیـث .ونی ىی جّان از ظؼیق كنَ گّیی ةَ ایً ُغ ٌائم آىغ .ایً ىّضّع ٌرَ جٍِرا
در ىّرد کّدکان ةٍِسار ،ةهکَ ةؼای کّدکان ٌاةٍِسار ،کو جّان ذٍُی ،دارای ىكرکم ؾراظفی وٌ ...یرؽ کرارایی
دارد و از اُيیث ةـؽایی ةؼظّردار ىی ةاقغ.
کّجاه ؿعً ایً کَ ،آىّزش ىِارت ُای ازحياؾی ةا اؿحفاده از كنَ گّیی ٌلف نكو گیؼی در پیكؼفث
و رقغ ازحياؾی داٌف آىّزان دوره اةحغایی دارد و آن ُا ىی جّاٌٍغ ةَ مرّرت ؾیٍری و ىهيرّس ةرا ىـرائم و
واكؿیث ُای زٌغگی ةؼظّرد داقحَ ةاقٍغ و ةؼای صم آن ُا راُکار ارائَ دٍُغ.
ةَ ظّر کهی ةا جّزَ ةَ ىضغودیث ُای پژوُف کَ کّجاه ةّدن ىغت ةؼٌاىَ كنَ گّیی و جؿعیهی ىرغارس
ةَ دنیم آنّدگی و ةؼودت ُّا و جؿيیو پػیؼی پژوُف ةَ زِث کّنک ةّدن ٌيٌَّ و اٌسام قغن پژوُف ةرؼ
روی داٌف آىّزان پـؼ کَ ةایغ ةا اصحیاط اٌسام قّد .پیكٍِاد ىی قّد ،ةا جّزَ ةرَ ٌحرایر پرژوُف صاضرؼ ،و
جادیؼات روش كنَ گّیی ةؼ رقغ ىِارت ُای ازحياؾی داٌف آىّزان پرژوُف ُرایی ةرؼ روی داٌرف آىرّزان
دوره ىحّؿعَ و داٌف آىّزان دظحؼ ،ىّنفَ ُای دیگؼ ،قِؼُای دیگؼ ،اكّام ایؼاٌی ةا نِسَ ُرای دیگرؼ اٌسرام
گیؼدُ .و نٍیً ةَ ىؿهيان گؼاىی جّمیَ ىی گؼدد ةؼای آىّزش و جغریؾ ةؼظی از ىّضّؾات درؿری از ایرً
روش ةیكحؼ اؿحفاده ٌيایٍغ و صحی انيلغور از داٌف آىّزان ةؼای ایفای ٌلف ةِؼه گیؼٌغ.
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