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 چکيده

 خَدکاسآهذی ٍ تحػیلی ػولکشد هقایسِ تِ حاضش تحقیق

 صتاًِ تک ٍ دٍصتاًِ پسش ٍ دختش آهَصاى داًص تحػیلی

 ًَع اص تَغیفی تحقیق ایي. است پشداختِ اتتذایی دٍسُ

 داًص سا تحقیق ایي آهاسی خاهؼِ. است تَدُ پیوایطی

 پسشاًِ ٍ دختشاًِ اتتذایی پٌدن ٍ چْاسم پایِ آهَصاى

 152 تؼذاد تِ تاتلسش ضْشستاى هؼشفت آهَصضی هدتوغ

 خاهؼِ تا تشاتش پژٍّص ًوًَِ حدن. دٌّذ هی تطکیل ًفش

 پشسطٌاهِ اص اطالػات آٍسی خوغ خْت. است آهاسی

 پشسطٌاهِ ٍ (2004) دستاج تحػیلی ػولکشد

 ضذُ استفادُ هَسگاى ٍ خیٌک تحػیلی خَدکاسآهذی

 ًطاى ّا پشسطٌاهِ ّای دادُ اص حاغل ًتایح. است

 ػاهل دس تٌْا تحػیلی ػولکشد ػَاهل تیي اص کِ دّذ هی

 دختش آهَصاى داًص تیي هؼٌاداسی تفاٍت سیضی، تشًاهِ

 ػَاهل تیي دس ٍ داسد؛ ٍخَد صتاًِ تک ٍ دٍصتاًِ

 تیي تحػیلی، استؼذاد ػاهل دس تحػیلی خَدکاسآهذی

 هؼٌاداس تفاٍت صتاًِ تک ٍ دٍصتاًِ دختش آهَصاى داًص

 .است

 تحػیلی، ػولکشد صتاًِ، تک دٍصتاًِ، :کلیدی واشگاى

 اتتذایی دٍسُ آهَصاى داًص تحػیلی، خَدکاسآهذی
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Abstract  

The present research has been an attempt to 

compare academic performance and academic 

self-efficacy of bilingual and monolingual 

elementary school students the target 

population comprised 152 male and female 

4th and 5th grade students studying at 

Marefat School in Babolsar. The sample size 

was equal to the population, and the data was 

gathered through Dortaj's (2004) academic 

performance questionnaire, and Morgan-

Jink's student efficacy scale (1999). Cranach's 

alpha was calculated for the two instruments 

as 0.75 and 0.70 respectively. Data analysis in 

descriptive statistics included bar chart, 

frequency percentage, frequency charts and in 

inference statistics one-sample Kolmogrov 

Smirnov test, Mann-Whitney U test, and T-

test. The results revealed that among 

academic performance elements, there has 

been a significant difference only in the 

planning component. And also among 

academic self-efficacy, between female 

bilingual and monolingual students there was 

a significant difference in the academic talent 

factor.. 

Keywords: Bilingual, Monolingual, 

Academic Performance, Academic Self-

efficacy, Elementary school students.     
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 مقدمه

 اص هادسی، صتاى تش ػالٍُ صتاًی داًستي ٍ یادگیشی

 ٍ است داضتِ هطغَل خَد تِ سا تطش رّي دٍس ّای گزضتِ

 صهیٌِ ایي دس ًاخَدآگاُ طَس تِ یا آگاّاًِ افشاد اص تؼذادی

 صتاى چٌذ یا یک یادگیشی ًؼوت اص کشدُ، کسة تدشتیاتی

 تَدى گستشدُ تِ تَخِ تا کًٌَی ػػش دس. اًذ تشدُ تْشُ دیگش

 استثاط، ایي ایداد دس صتاى حیاتی ًقص ٍ ّا هلت تیي استثاط

 تیي ّای صتاى ٍیژُ تِ خاسخی، ّای صتاى یادگیشی اّویت تش

 سٍ، ایي اص. است ضذُ افضٍدُ ای هالحظِ قاتل طَس تِ الوللی،

 قشاس تَخِ هَسد اهش ایي کطَسّا ّوِ آهَصضی ًظام دس

 سا هختلف تحػیلی هقاطغ دسسی تشًاهِ اص ساػاتی ٍ گشفتِ

 (.Zamani, 2000) است دادُ اختػاظ خَد تِ

 صتاى ػٌَاى تِ اًگلیسی صتاى تسلط تِ ًیاص اهشٍصُ

 دس خذیذ ػلوی اطالػات تِ دستیاتی تشای اتضاسی ٍ خْاًی

 کاهالً فشٌّگی ٍ پژٍّطی ػلوی، هختلف ّای گستشُ

 .ضَد هی هحسَس

 ضشٍع تِ ًسثت هذاسس توایل گزضتِ دِّ یک دس

. است یافتِ افضایص اتتذایی دٍسُ دس خاسخی صتاى هطالؼِ

 کن دست تایلٌذ هشاکص، کاًادا، ٍ اسٍپایی کطَسّای دس هثالً

 اخثاسی آهَصاى داًص ّوِ تشای خاسخی صتاى یک آهَصش

 (. Pufahl, Rhodes, Christian, 2001) است ضذُ

 یک یادگیشی کِ کَدکاًی است دادُ ًطاى تحقیقات

 دس اًذ، ًوَدُ آغاص اتتذایی ّای پایِ دس سا خاسخی صتاى

. آٍسدًذ دست تِ سا تاالتشی ًوشات استاًذاسد ّای آصهَى

 افضایص هَخة اتتذایی دٍسُ اص دٍم صتاى یادگیشی ّوچٌیي

 ّای هْاست افضایص خَدضاى، تَهی صتاى اص کَدکاى دسک

 کِ کَدکاًی ػالٍُ تِ گشدد؛ هی ضخػی هضایای ٍ استثاطی

 تیطتشی ضٌاختی سضذ کٌٌذ، هی هطالؼِ سا خاسخی صتاى یک

 ًطاى خَدضاى ساالى ٍ سي ّن اص تسیاسی تِ ًسثت سا

 (.Fallahi, 2006) دٌّذ هی

 صتاى هطالؼِ کِ است هؼتقذ( Taylor, 2003)تیلَس

 سا خَاى ًَآهَصاى کِ ایي اص غیش اتتذایی، سطح دس خاسخِ

 تالش اص ٍ کٌٌذ دسک سا فشٌّگی ّای تفاٍت تا ساصد هی قادس

 ًفس ػضت حس ضًَذ، آگاُ دًیا سشاسش هشدم کَضص ٍ

 تا کَدکاى ایي، تش ػالٍُ. کٌذ هی تقَیت ًیض سا آهَصاى داًص

 ًیض خَدضاى تاٍسّای ٍ ّا اسصش اص دیگشاى، فشٌّگ تشسسی

 .ضًَذ هی آگاُ

 تا هتٌاسة گستشدُ دسسی تشًاهِ تذٍیي تٌاتشایي

 آهَصش، اٍلیِ ّای سال دس خْاًی تحَالت ٍ تغییشات

 ضوي تا دّذ قشاس آهَصاى داًص اختیاس دس سا اتضاسی تَاًذ هی

 ًیض سا آًْا تا سٍیاسٍیی قذست خذیذ، ّای چالص دسک

 یک آهَصضی ّای فؼالیت تِ تَخِ تا لزا. دّذ افضایص

 هؼشفت اًتفاػی غیش آهَصضی هدتوغ) آهَصضی هدتوغ

 Immersion) ٍسساصی غَطِ هذل اص استفادُ تا کِ( تاتلسش

model )ًوایذ، هی فؼالیت صتاًِ تک ٍ دٍصتاًِ سیستن دٍ تا 

 صتاًگی دٍ تأثیش تشسسی تِ تا تشآهذ آى غذد دس هحقق

 ػلَم ٍ سیاضی دسٍس دس اًگلیسی صتاى تِ تکلن ٍ آهَصش)

 خَدکاسآهذی ٍ تحػیلی ػولکشد تش( ظْش اص تؼذ ضیفت دس

 تا آًاى هقایسِ ٍ دٍصتاًِ پسش ٍ دختش آهَصاى داًص تحػیلی

 . تپشداصد اتتذایی دٍسُ صتاًِ تک پسش ٍ دختش آهَصاى داًص

 دٍصتاًِ آهَصش ّای هذل
 تشًاهِ ایي: Submersion model)) ساصی غشقِ هذل ـ 1

 داسای اقلیت، کَدکاى هادسی صتاى کِ گشدد هی اخشا صهاًی

 آضٌایی گًَِ ّیچ هؼلواى ٍ است پاییٌی اختواػی هٌضلت

 ّستٌذ هدثَس آًاى تاضٌذ، ًذاضتِ کَدکاى هادسی صتاى تِ

 یک غالة، صتاى دسٍاقغ،. تثیٌٌذ آهَصش سسوی غالة صتاى تا

 ًْایت دس کِ گشدد هی هحسَب آًْا هادسی صتاى تشای تْذیذ

 تشًاهِ ایي دس. ضَد هی آًاى هادسی صتاى خاًطیي غالة صتاى

 تِ سا هحتَاّا ٍ دسسی هَاد تا سٍد هی اًتظاس آهَصاى داًص اص

 تا کِ گفت تَاى هی خْت ایي اص ٍ تگیشًذ یاد غالة صتاى

 دٍ آهَصش دس سٍش ایي صتاًِ، دٍ آهَصش هؼیاسّای تِ تَخِ

 یا دٍم صتاى تِ تٌْا آهَصضی هَاد صیشا. ًذاسد خای صتاًگی

 ، ّا تشًاهِ ایي دس دیگش، تیاًی تِ. گیشد هی اًدام غالة

 ّذف کِ چشا. ضَد ًوی دادُ دسسی هَاد تِ صیادی اّویت

 صتاى ٍ فشٌّگ تا ّا اقلیت یکساًی ٍ ّوگاًی آًْا اساسی

 ساصی غشقِ تشًاهِ ایي خاطش ّویي تِ. است اکثشیت

 ;Derakhshan & Taimury, 2009) است ضذُ گزاسی ًام

quotes from Skut nabb, McCarty, 2008.) 

 ٍ هٌطق(: Transitional model) اًتقالی هذل ـ 2

 تِ سا هادسی صتاى کِ است ایي اًتقالی تشًاهِ ًظشی صیشتٌای

 کِ ّن صهاًی ٍ داًذ هی دٍم صتاى کسة تشای هاًؼی ػٌَاى

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 56 / ...تحصیلي خودکارآهدی و تحصیلي عولکرد هقایسه

 استفادُ هادسی صتاى اص دیگش ضَد هی گشفتِ یاد دٍم صتاى

 خْت ای ٍسیلِ ػٌَاى تِ هادسی صتاى هذل ایي دس. کٌذ ًوی

 صتاى دسٍاقغ،. گیشد هی قشاس استفادُ هَسد غالة صتاى کسة

 غَست هادسی صتاى تِ آهَصش دسکالس،. است ّذف دٍم

 آهَصش کِ ػادی خشیاى تِ تتَاًٌذ آًْا کِ صهاًی تا گیشد هی

 تِ اًتقالی تشًاهِ اگشچِ. ضًَذ هلحق است دٍم صتاى تِ تٌْا

 ّذف اها کشدُ، خثشاى سا ساصی غشقِ تشًاهِ ّای ًقع ًَػی

 اص تَدُ، «دٍم صتاى ٍ فشٌّگ» تا ضذى ّواًٌذ آى صیشتٌایی

 (. Baker, 2003) تاضذ هی «کاّطی» ًَع

 آى دس کِ ٍسساصی غَطِ هذل: ٍسساصی غَطِ هذل ـ 3

 صهاًی تیطتش یاتذ هی تحقق ضکل تْتشیي تِ صتاًگی دٍ

 خَد اختیاس تا خَد یادگیشًذگاى ٍ ّا خاًَادُ کِ داسد کاستشد

 ٍ تگیشًذ یاد هادسی صتاى اص غیش دیگشی صتاى خَاٌّذ هی

 ّای تشًاهِ ٍسساصی غَطِ ّای تشًاهِ. ًیست کاس دس اخثاسی

 تشای صتاى چٌذ یا دٍ آى دس کِ ّستٌذ تشتیتی ٍ آهَصضی

 ّا صتاى ایي اص یکی کِ گشدد هی استفادُ تحػیلی هثاحث

 صتاى تَاًذ هی کِ است دٍم صتاى دیگش صتاى ٍ هادسی صتاى

 ( .Johnston,2002)  تاضذ خاسخی صتاى یا کطَس سسوی

 تِ خَدکاسآهذی ،(Bandura،1997)  تٌذٍسا ًظش اص

 اًدام ٍ یادگیشی دس خَد ّای قاتلیت هَسد دس افشاد تاٍسّای

 ;Schunk,Pajares) ضَد هی هشتَط هؼیي سطحی دس سفتاس

Translating Kabiri, 2006)، یک خَدکاسآهذی حقیقت دس 

 است فؼلی ّای تَاًایی اساس تش هَفقیت تیٌی پیص ًَع

(Friedel et, 2007 ؛ Sheikholeslami, Ahmadi , 2011; 

quotes from.) 

 دس ،(خَدکاسآهذی) خَد ّای تَاًایی اص افشاد ّای داٍسی

 آًْا تش ٍ گیشد هی قشاس سفتاسضاى ٍ احساسات افکاس، تا تؼاهل

 ػولکشد، هؼیاسّای حفظ ٍ کشدى تشآٍسدُ. گزاسد هی تأثیش

 حفظ ٍ تشآٍسدى دس ًاکاهی ٍ افضایص سا کاسآهذی خَد هیضاى

 هیضاى داسای کِ افشادی. دّذ هی کاّص سا آى هؼیاسّا، آى

 داسای افشاد اص تیص ّستٌذ، تاالتش خَدکاسآهذی

 ٍ کَضص تکالیف دادى اًدام دس پاییي خَدکاسآهذی

 دس آًاى ػولکشد ًتیدِ دس دٌّذ، هی ًطاى خَد اص پافطاسی

 & Roshanyan) است تْتش تکالیف دادى اًدام

Aghazadeh,2013;quted from Bandura, 1993 .)ایي دس 

 تاٍسّای خَیص کاسآهذی هَسد دس کِ کساًی ساستا

 تْتشی کاسکشد ٍ تشًذ هَفق تکلیف اًدام دس داسًذ، تشی قَی

 اص یکی خَدکاسآهذی تاٍسّای ٍاقغ دس. داضت خَاٌّذ

 ضوشدُ تحػیلی کاسکشد ّای کٌٌذُ تیٌی پیص تْتشیي

 ( .Karim zadeh & Mohseni, 2006) ضَد هی

 ػٌَاى تا تحقیقی دس  (Aslfattahi, 1994 ) فتاحی اغل

 یک پسش آهَصاى داًص تحػیلی پیطشفت هقایسِ ٍ تشسسی»

 دست ًتیدِ ایي تِ «اهال ٍ فاسسی دسٍس دس صتاًِ دٍ ٍ صتاًِ

 یک ٍ صتاًِ دٍ آهَصاى داًص ًوشات هیاًگیي تیي کِ یافت

 . داسد ٍخَد هؼٌاداسی اختالف صتاًِ

 تحت خَد ًاهِ پایاى دس( Khoshru, 1995) سٍ خَش

 ٍ تحػیلی پیطشفت تش تَدى صتاًِ دٍ ساتطِ تشسسی» ػٌَاى

 ًوشات هیاًگیي کِ دسیافت «آهَصاى داًص َّش

 اص کوتش ػلَم فاسسی،  اهال، دسس دس صتاًِ دٍ آهَصاى داًص

 هؼٌاداسی تفاٍت دٍگشٍُ تیي ٍ است صتاًِ یک آهَصاى داًص

 دٍ آهَصاى داًص گشٍُ دٍ تیي سیاضی دسس دس داسد، ٍخَد

 هیاًگیي ًذاسد، ٍخَد هؼٌاداسی تفاٍت صتاًِ یک ٍ صتاًِ

 یک آهَصاى داًص اص کوتش صتاًِ دٍ آهَصاى داًص هؼذل ًوشات

 ٍ صتاًِ یک آهَصاى داًص گشٍُ دٍ َّش ًوشات ٍ است صتاًِ

 .داسد تفاٍت صتاًِ دٍ

 , Turnbull, Hort, Lapkin الپکیي ٍ ّاست تشًثال،

 پشٍسش ٍ آهَصش دس ٍسی غَطِ تشًاهِ اًدام تِ ،((2000

 ٍ اًگلیسی صتاى سَادآهَصی دس آى اثش تِ تَخِ تا فشاًسِ

 دس کِ آهَصاًی داًص کِ داد ًطاى ًتایح. پشداختٌذ سیاضیات

 قاتل سطح دس کشدًذ، ضشکت ٍسی غَطِ تشًاهِ دس پایِ 3

 قشاس ًَضتي ٍ خَاًذى دس آهَصاى داًص سایش تا ای هقایسِ

 ػولکشد ٍضَح تِ آهَصاى، داًص ٍسی غَطِ پایِ 6 تا. داسًذ

 .آٍسد خَاٌّذ دست تِ ّا هْاست اکثش دس تْتشی

 ػٌَاى تحت( (Schuster, 2005 ضَستش کِ پژٍّطی دس

 هذاسس دس اتتذایی هذسسِ دس خاسخی صتاى تشًاهِ تأثیش»

 داد، اًدام «آهَصاى داًص ػلوی دستاٍسد تش کاًضاس

 ّای تشًاهِ کِ سا پٌدن تا دٍم پایِ اص هذسسِ 5 آهَصاى داًص

 تَدًذ، کشدُ دسیافت سسوی صهاى دس سا خاسخی صتاى آهَصش

 سا ّایی تشًاهِ چٌیي کِ دیگش هذسسِ 8 آهَصاى داًص تا

 تحقیق ًتایح. داد قشاس هقایسِ هَسد تَدًذ، ًکشدُ دسیافت

 ػولکشد دس هزکَس گشٍُ دٍ تیي هؼٌاداس تفاٍت ػذم اص حاکی

 دس کِ داد ًطاى پژٍّص ًتایح ّوچٌیي. تَد ضاى تحػیلی
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 اص تْیٌِ استفادُ ضذ هی تذسیس خاسخی صتاى کِ هذاسسی

 .گشفت هی غَست ٍقت

 تِ پژٍّطی دس( (Patrinos,Velez, 2009 ٍیلض ٍ پاتشیٌَص

 اثش دس گَاتواال هذاسس آهَصاى داًص کِ سسیذًذ ًتیدِ ایي

 تحػیلی پایِ تشفیغ تاالی ًشخ اص دٍصتاًِ آهَصش اخشای

 آًْا دس پایِ تکشاس ٍ تحػیلی افت هیشاى ٍ ّستٌذ تشخَسداس

 توام دس تاال ًوشات هذاسس ایي آهَصاى داًص. است کن

 پژٍّص ایي دس ّوچٌیي. کشدًذ کسة دسسی هَضَػات

 سَد ـ ّضیٌِ تحلیل طشیق اص دٍصتاًگی آهَصش اثشتخطی

 اص تخطی خَد پایِ تکشاس کاّص کِ چشا. ضذ هطخع

 پژٍّص، ایي اساس تش. آٍسد هی پائیي سا تحػیلی ّای ّضیٌِ

 دالس هیلیَى 5 دٍصتاًگی آهَصش اص خَیی غشفِ ّضیٌِ

 آهَص داًص ّضاس غذ قیوت تا تشاتش کِ است ضذُ تشآٍسد

 .است

 ساتطِ تشسسی تِ Blake, Larry, 2006))  لشی ٍ تلیک

 دس آهَصاى داًص ػولکشد ٍ تحػیلی خَدکاسآهذی تیي

 کِ سسیذًذ ًتیدِ ایي تِ ٍ پشداختٌذ سیاضی آصهَى

 آصهَى دس سا تاالیی ًوشات تاال، خَدکاسآهذی تا آهَصاًی داًص

 .کشدًذ کسة سیاضی

 تشسسی تِ ای هطالؼِ دس ،(Coutinho, 2008) کاتیٌَْ

 ٍ پشداخت ػولکشد ٍ فشاضٌاخت خَدکاسآهذی، هیاى ساتطِ

 ٍخَد هؼٌاداسی ساتطِ ّا هؤلفِ تیي کِ سسیذ ًتیدِ ایي تِ

 ساّثشدّای تا آهَصاى داًص کِ کشد پیطٌْاد ٍی. داسد

 تِ ّایطاى تَاًایی هَسد دس قَی تاٍسّای ٍ هؤثش فشاضٌاختی

 تِ هٌدش ّا یافتِ ایي. یاتٌذ هی دست تحػیلی هَفقیت

 افضایص خْت دس آهَصضی ّای تشًاهِ اص حوایت

 فشاضٌاختی ّای هْاست ٍ ساّثشدّا تقَیت ٍ خَدکاسآهذی

 . ضذ

 پصوهص روش

. است پیوایطی ًَع اص تَغیفی تحقیق یک پژٍّص ایي

 پایِ آهَصاى داًص کلیِ آى، دس استفادُ هَسد آهاسی خاهؼِ

 آهَصضی هدتوغ پسشاًِ ٍ دختشاًِ اتتذایی پٌدن ٍ چْاسم

 ضاهل کِ ّستٌذ ًفش 152 تؼذاد تِ تاتلسش ضْشستاى هؼشفت

 حدن. است تَدُ پسش آهَص داًص 85 ٍ دختش آهَص داًص 67

 گشدآٍسی اتضاس. است آهاسی خاهؼِ تا تشاتش ًیض پژٍّص ًوًَِ

 دُستاج تحػیلی ػولکشد پشسطٌاهِ پژٍّص، ایي دس ّا دادُ

(Dortaj, 2004 )ٍ ِخیٌکض تحػیلی خَدکاسآهذی پشسطٌاه 

 Morgan-Jinks Student Efficacy Scale, 1999) هَسگاى ٍ

(MJSES دٍ ایي پایایی ضشیة اتضاسّا ایي ساصًذُ کِ است 

 82/0 ٍ 74/0 کشًٍثاخ آلفای تا تشتیة تِ سا پشسطٌاهِ

 تشای ّا پشسطٌاهِ ایي کِ ایي ػلت تِ. اًذ کشدُ گضاسش

 اص استفادُ تا هحقق است، ضذُ سیضی طشح دتیشستاى هقطغ

 اتتذایی، هقطغ آهَصاى داًص تشای پشسطٌاهِ دس تغییشاتی

 ٍ 75/0 کشًٍثاخ آلفای تا سا پشسطٌاهِ دٍ ایي پایایی ضشیة

 ػاهل تحلیل اص استفادُ اص پس. است کشدُ گیشی اًذاصُ 70/0

 ضاهل ػاهل 5 تحػیلی ػولکشد پشسطٌاهِ اص اکتطافی،

 یشیتهذ فقذاى خَدتٌظیوی، سیضی، تشًاهِ اهتحاى، اضطشاب

 ػاهل 5 ًیض تحػیلی خَدکاسآهذی پشسطٌاهِ اص ٍ اًگیضش ٍ

 تیشًٍی، کٌتشل هٌثغ تحػیلی، استؼذاد ّذف، تؼییي

 تؼییي تشای. ضذ استخشاج دسًٍی کٌتشل هٌثغ ٍ پطتکاس

 اص تحػیلی خَدکاسآهذی ٍ تحػیلی ػولکشد ّای ػاهل

 ّش تشای ػاهل 5 کِ است ضذُ استفادُ ػاهل تحلیل آصهَى

 آصهَى سپس،. گشدیذ ضٌاسایی ّا پشسطٌاهِ اص کذام

 آصهَى ٍ ای ًوًَِ تک اسویشًَف ـ کلوَگَسٍف ًشهالیتی

 ٍ تَغیف خْت هستقل تی آصهَى ٍ یَ ٍیتٌی هي غیشًشهال

 .ضذ گشفتِ کاس تِ پشسطٌاهِ دٍ ایي ّای هؤلفِ تشسسی

 ّا دادُ تَغیف
 ّای دادُ تَغیف خْت تی آصهَى اًدام اص قثل

 استفادُ تا تَدى ًشهال آصهَى تحػیلی، ػولکشد پشسطٌاهِ

 ضذُ اًدام ای ًوًَِ تک اسویشًَف ـ کلوَگَسٍف آصهَى اص

 .است

 خاهؼِ کِ است آى دٌّذُ ًطاى 1 ضواسُ خذٍل ًتایح

 ،Kolmogorov-Smirnov Z هقادیش ّوِ کِ چشا. است ًشهال

 هؼٌاداسی سطح دس ٍ -96/1 اص تش تضسگ ٍ 96/1 اص تش کَچک

 . ستا 01/0

 تا پسش صتاًِ دٍ آهَصاى داًص تحػیلی ػولکشد تیي ـ1

 .داسد ٍخَد هؼٌاداسی تفاٍت پسش صتاًِ تک آهَصاى داًص

 تا استثاط دس کِ دّذ هی ًطاى هستقل تی آصهَى ًتایح

 ٍ هذیشیت فقذاى تٌظیوی، خَد اهتحاى، اضطشاب »ػَاهل

 دختش آهَصاى داًص گشٍُ دٍ تیي هؼٌاداسی تفاٍت «اًگیضش

 ػاهل تا استثاط دس ٍلی ًذاسد، ٍخَد صتاًِ دٍ ٍ صتاًِ تک
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 آهَصاى داًص گشٍُ دٍ تیي هؼٌاداسی تفاٍت ،«سیضی تشًاهِ»

 .داسد ٍخَد

 تا دختش صتاًِ دٍ آهَصاى داًص تحػیلی ػولکشد تیي ـ2

 .داسد ٍخَد داسی هؼٌی تفاٍت دختش صتاًِ تک آهَصاى داًص

  
 ای ـ آصهَى ًشهال کلوَگَسٍف ـ اسویشًَف تک ًوًَِ 1خذٍل 

 Kolmogorov-Smirnov Z متغییر

 87/1 اضطراب امتحان/ تأثیرات هیجاوی

 67/1 بروامه ریسی

 40/1 خًد تىظیمی

 11 فقدان مدیریت

 64/1 اوگیسش

 

 آهَصاى پسش تک صتاًِ ٍ دٍ صتاًِ اص دیذگاُ داًص« ػَاهل ػولکشد تحػیلی»تشسسی هؤلفِ ـ آصهَى تی هستقل تشای  2خذٍل 

 میاوگیه تعداد متغیر
اوحراف 

 استاودارد
 t df sig مقدار

ب
طرا

ض
ا

ان 
تح

ام
 

 454/1 60/3 57 پسر تک زباوه
41/1- 73 316/4 

 8886/4 78/3 16 پسر دي زباوه

مه 
روا

ب

سی
ری

 

 5657/4 65/3 57 پسر تک زباوه
84/8- 73 431/4 

 0683/4 10/0 16 پسر دي زباوه
می

ظی
 تى

ًد
خ

 

 6000/4 36/3 57 پسر تک زباوه
653/4- 78 666/4 

 0686/4 03/3 16 پسر دي زباوه

ت
یری

مد
ن 

دا
فق

 

 7481/4 64/3 57 پسر تک زباوه
4 73 1 

 5673/4 64/3 16 پسر دي زباوه

ش
گیس

او
 

 55/6/4 88/0 57 پسر تک زباوه
065/4 78 564/4 

 5557/4 10/0 16 پسر دي زباوه
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 تی آصهَى ًتایح گشدد، هی هطاّذُ کِ گًَِ ّواى

 تشًاهِ» ػاهل تا استثاط دس کِ است آى اص حاکی هستقل

 دٍ ٍ صتاًِ تک دختش آهَصاى داًص گشٍُ دٍ تیي ،«سیضی

 »ػَاهل تا استثاط دس ٍلی است، هؼٌاداس صتاًِ، تفاٍت

 «اًگیضش ٍ هذیشیت فقذاى تٌظیوی، خَد اهتحاى، اضطشاب

 .ًذاسد ٍخَد آهَصاى داًص گشٍُ دٍ تیي هؼٌاداسی تفاٍت

 تا پسش صتاًِ دٍ آهَصاى داًص تحػیلی ػولکشد تیي ـ3

 .داسد ٍخَد هؼٌاداسی تفاٍت دختش صتاًِ دٍ آهَصاى داًص

 »ػَاهل تا استثاط دس گشدد، هی هطاّذُ کِ گًَِ ّواى

 «اًگیضش ٍ هذیشیت فقذاى تٌظیوی، خَد اهتحاى، اضطشاب

 ٍ صتاًِ تک دختش آهَصاى داًص گشٍُ دٍ تیي هؼٌاداسی تفاٍت

 ،«سیضی تشًاهِ» ػاهل تا استثاط دس ٍلی ًذاسد، ٍخَد صتاًِ دٍ

 .داسد ٍخَد آهَصاى داًص گشٍُ دٍ تیي هؼٌاداسی تفاٍت

 خَدکاسآهذی پشسطٌاهِ ّای دادُ تَغیف خْت

 تا تَدى ًشهال آصهَى تی، آصهَى اًدام اص قثل تحػیلی

 ای ًوًَِ تک اسویشًَف ـ کلوَگَسٍف آصهَى اص استفادُ

 .است ضذُ اًدام

 خاهؼِ کِ است آى دٌّذُ ًطاى 5 ضواسُ خذٍل ًتایح

 ،Kolmogorov-Smirnov Z  هقادیش اکثش صیشا. است ًشهال

  هؼٌاداسی سطح دس ٍ -96/1 اص تش تضسگ ٍ 96/1 اص تش کَچک

 ًوشُ آصهَى ایي دس کِ ایي تِ تَخِ تا ّوچٌیي. است 01/0

z ِاص تش تضسگ ٍ 96/1 اص تش کَچک تیي «ّذف تؼییي» هؤلف 

 آصهَى اص ػاهل ایي تشسسی تشای است، ًگشفتِ قشاس -96/1

 استفادُ( Mann-Whitney U Test) یَ ٍیتٌی هي غیشًشهال

 .ضَد هی

 صتاًِ دٍ آهَصاى داًص تحػیلی خَدکاسآهذی تیي ـ4

 ٍخَد هؼٌاداسی تفاٍت پسش صتاًِ تک آهَصاى داًص تا پسش

 .داسد

 تیي هؼٌاداسی تفاٍت دستاسُ یَ ٍیتٌی هي آصهَى ًتایح

 هؤلفِ دستاسُ صتاًِ دٍ ٍ صتاًِ تک پسش آهَصاى داًص گشٍُ دٍ

 .ًیست هؼٌاداس ّذف، تؼییي

  

 آهَصاى دختش تک صتاًِ ٍ دٍ صتاًِ اص دیذگاُ داًص« ػَاهل ػولکشد تحػیلی»ـ آصهَى تی هستقل تشای تشسسی هؤلفِ  3خذٍل 

 میاوگیه تعداد متغیر
اوحراف 

 استاودارد
 t df sigمقدار 

اضطراب 

 امتحان

 180/1 58/3 17 دختر تک زباوه
808/4- 01 711/4 

 7304/4 66/3 86 دختر دي زباوه

 بروامه ریسی
 7176/4 46/0 17 دختر تک زباوه

31/8 01 485/4 
 8713/4 04/3 86 دختر دي زباوه

خًد 

 تىظیمی

 6667/4 66/3 17 دختر تک زباوه
305/4 01 631/4 

 6345/4 64/3 86 دختر دي زباوه

فقدان 

 مدیریت

 5588/4 86/3 17 دختر تک زباوه
867/4 01 686/4 

 6004/4 84/3 86 دختر دي زباوه

 اوگیسش
 5556/4 00/0 17 دختر تک زباوه

180/4 01 706/4 
 5511/4 01/0 86 دختر دي زباوه
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 آهَصاى دختش ٍ پسش دٍ صتاًِ داًصاص دیذگاُ « ػَاهل ػولکشد تحػیلی»ـ آصهَى تی هستقل تشای تشسسی هؤلفِ  4خذٍل   

 متغیر

داد
تع

یه 
وگ

میا
ف  

حرا
او

رد
دا

تاو
اس

 

t 
دار

مق
 

d
f

 si
g

 

 اضطراب

 امتحان

 7304/4 66/3 86 ديزباوه  دختر
186/4- 04 705/4 

 8886/4 78/3 16 پسر ديزباوه

بروامه 

 ریسی

 8713/4 10/0 86 ديزباوه  دختر
80/34- 04 443/4 

 0683/4 01/3 16 پسر ديزباوه

خًد 

 تىظیمی

 6345/4 64/3 86 ديزباوه  دختر
300/4 04 633/4 

 0686/4 03/3 16 پسر ديزباوه

فقدان 

 مدیریت

 6004/4 84/3 86 ديزباوه  دختر
755/4 04 381/4 

 5673/4 64/3 16 پسر ديزباوه

 اوگیسش
 5511/4 01/0 86 ديزباوه  دختر

36/1 04 166/4 
 5557/4 13/0 16 پسر ديزباوه

 

 ای آصهَى ًشهال کلوَگَسٍف ـ اسویشًَف تک ًوًَِـ  5خذٍل 

 Kolmogorov-Smirnov Z متغییر

 01/3 تعییه هدف

 46/1 استعداد تحصیلی

 80/1 مىبع کىترل بیريوی

 66/1 پشتکار

 73/1 مىبع کىترل دريوی

 

 آهَصاى پسش تک صتاًِ ٍ دٍ صتاًِ دس داًص« تؼییي ّذف»ـ آصهَى  هي ٍیتٌی یَ تشای تشسسی هؤلفِ  6خذٍل 

/ آمًزان پسر تک زباوه ي دي زباوه داوص

 تعییه هدف
 میاوگیه رتبه ها تعداد

 67/08 57 پسر تک زباوه

 86/37 16 پسر ديزباوه

 -------- 76 جمع

056/6-  Z=      510/6sig: 
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 گشٍُ دٍ ّای هیاًگیي تَدى هؼٌاداس تشسسی هٌظَس تِ

 هستقل تی آصهَى اص صتاًِ دٍ ٍ صتاًِ تک دختش آهَصاى داًص

 دس گشدد، هی هطاّذُ کِ گًَِ ّواى است، ضذُ استفادُ

 یؼٌی تحػیلی خَدکاسآهذی آصهَى ػَاهل ّوِ تا استثاط

 ٍ پطتکاس تیشًٍی، کٌتشل هٌثغ تحػیلی، استؼذاد»ػَاهل

 گشٍُ دٍ تیي هؼٌاداسی تفاٍت ،«دسًٍی کٌتشل هٌثغ

 .ًذاسد ٍخَد صتاًِ دٍ ٍ صتاًِ تک پسش آهَصاى داًص

 صتاًِ دٍ آهَصاى داًص تحػیلی خَدکاسآهذی تیي ـ5

 ٍخَد هؼٌاداسی تفاٍت دختش صتاًِ تک آهَصاى داًص تا دختش

 داسد؟

 تیي هؼٌاداسی تفاٍت دستاسُ یَ ٍیتٌی هي آصهَى ًتایح

 هؤلفِ دستاسُ صتاًِ دٍ ٍ صتاًِ تک دختش آهَصاى داًص گشٍُ دٍ

 دٍ تیي هؼٌاداسی تفاٍت کِ دّذ هی ًطاى ّذف، تؼییي

 .ًذاسد ٍخَد آهَصاى داًص گشٍُ

 »ػَاهل تا استثاط دس گشدد، هی هطاّذُ کِ گًَِ ّواى

 «اًگیضش ٍ هذیشیت فقذاى تٌظیوی، خَد اهتحاى، اضطشاب

 ٍ صتاًِ تک دختش آهَصاى داًص گشٍُ دٍ تیي هؼٌاداسی تفاٍت

 استؼذاد» ػاهل تا استثاط دس ٍلی ًذاسد، ٍخَد صتاًِ دٍ

 دٍ ٍ صتاًِ تک دختش آهَصاى داًص گشٍُ دٍ تیي ،«تحػیلی

 .است هؼٌاداس تفاٍت صتاًِ

 صتاًِ دٍ آهَصاى داًص تحػیلی خَدکاسآهذی تیي ـ6

 ٍخَد هؼٌاداسی تفاٍت دختش صتاًِ دٍ آهَصاى داًص تا پسش

 .داسد

 تیي هؼٌاداسی تفاٍت دستاسُ یَ ٍیتٌی هي آصهَى ًتایح

 هؤلفِ دستاسُ صتاًِ دٍ دختش ٍ پسش آهَصاى داًص گشٍُ دٍ

 .ًیست هؼٌاداس تفاٍت کِ دّذ هی ًطاى ّذف، تؼییي

 استثاط دس کِ است آى اص حاکی 11 ضواسُ خذٍل ًتایح

 استؼذاد »ػَاهل یؼٌی خَدکاسآهذی آصهَى ػَاهل ّوِ تا

 کٌتشل هٌثغ ٍ پطتکاس تیشًٍی، کٌتشل هٌثغ تحػیلی،

 ٍ دختش آهَصاى داًص گشٍُ دٍ تیي هؼٌاداسی تفاٍت ،«دسًٍی

 .ًذاسد ٍخَد صتاًِ دٍ پسش

 ک صتاًِ ٍ دٍ صتاًِآهَصاى پسش ت اص دیذگاُ داًص« ػَاهل خَدکاسآهذی تحػیلی»ـ آصهَى تی هستقل  7خذٍل   

 میاوگیه تعداد متغیر
اوحراف 

 استاودارد
t مقدار df Sig 

استعداد 

 تحصیلی

 6871/4 84/3 57 پسر تک زباوه
815/4- 71 355/4 

 3618/4 88/3 16 پسر ديزباوه

مىبع کىترل 

 بیريوی

 6344/4 67/8 57 پسر تک زباوه
46/1- 71 885/4 

 0683/4 63/8 16 پسر ديزباوه

 پشتکار
 0188/4 46/3 57 پسر تک زباوه

175/4 71 333/4 
 6050/4 86/8 16 پسر ديزباوه

مىبع کىترل 

 دريوی

 0040/4 06/3 57 پسر تک زباوه
857/4- 71 678/4 

 3386/4 07/3 16 پسر ديزباوه

 

 آهَصاى دختش تک صتاًِ ٍ دٍ صتاًِ دس داًص« تؼییي ّذف»ـ آصهَى هي ٍیتٌی یَ تشای تشسسی هؤلفِ  8خذٍل 

 ها میاوگیه رتبه تعداد تعییه هدف/ آمًزان دختر تک زباوه ي دي زباوه داوص

 55/83 17 دختر تک زباوه

 58/81 86 دختر ديزباوه

 -------- 03 جمع

586/6- Z=         505/6sig:  
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 آهَصاى دختش تک صتاًِ ٍ دٍ صتاًِ دس داًص« تحػیلیػَاهل خَدکاسآهذی »ـ آصهَى تی هستقل تشای تشسسی هؤلفِ  9خذٍل   

 میاوگیه تعداد متغیر
اوحراف 

 استاودارد
t مقدار df Sig 

استعداد 

 تحصیلی

 445/4 08 -784/8 6845/4 67/8 17 دختر تک زباوه

    0343/4 84/3 86 دخترديزباوه

مىبع 

کىترل 

 بیريوی

 085/4 08 -584/4 0385/4 51/8 17 دخترتک زباوه

    0718/4 64/8 86 دختر ديزباوه

 پشتکار
 586/4 08 036/4 3608/4 83/8 17 دختر تک زباوه

    3168/4 86/8 86 دختر ديزباوه

مىبع 

کىترل 

 دريوی

 700/4 08 -187/4 3880/4 67/3 17 دختر تک زباوه

    3466/4 54/3 86 دختر ديزباوه

 

 آهَصاى دختش ٍ پسش دٍ صتاًِ داًصدس « تؼییي ّذف»ـ آصهَى هي ٍیتٌی یَ تشای تشسسی هؤلفِ  10خذٍل 

 ها میاوگیه رتبه تعداد تعییه هدف/ آمًزان پسر تک زباوه ي دي زباوه داوص

 64/81 86 دختر دي زباوه

 81/81 16 پسر ديزباوه

 -------- 08 جمع

131/6-Z=         881/6sig: 

 دختش ٍ پسش دٍ صتاًِآهَصاى  دس داًص« ػَاهل خَدکاسآهذی تحػیلی»ـ آصهَى تی هستقل تشای تشسسی هؤلفِ  11خذٍل  

 میاوگیه تعداد متغیر
اوحراف 

 استاودارد
 t df Sigمقدار 

استعداد 

 تحصیلی

 0343/4 84/3 86 دي زیاوه دختر
606/4- 04 068/4 

 3618/4 88/3 16 دي زباوه پسر

مىبع کىترل 

 بیريوی

 0718/4 61/8 86 دي زباوه دختر
108/4- 04 777/4 

 0683/4 63/8 16 دي زباوه پسر

 پشتکار
 3168/4 86/8 86 دي زباوه دختر

438/4 04 880/4 
 6050/4 86/8 16 دي زباوه پسر

مىبع کىترل 

 دريوی

 3466/4 54/3 86 دي زباوه دختر
16/1 04 807/4 

 3386/4 07/3 16 دي زباوه پسر
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 گیری نتیجه و بحث

 دٍم ٍ اٍل فشضیِ تِ هشتَط ًتایح تحلیل ٍ تدضیِ

 آهَصاى داًص تحػیلی ػولکشد تیي کِ دّذ هی ًطاى تحقیق

 اهتحاى، اضطشاب ػَاهل دس دختش ٍ پسش صتاًِ تک ٍ دٍصتاًِ

 هؼٌاداسی تفاٍت اًگیضش، ٍ هذیشیت فقذاى خَدتٌظیوی،

 تفاٍت سیضی، تشًاهِ ػاهل تا استثاط دس ٍلی. ًذاسد ٍخَد

 . است هؼٌاداس

 فتاحی اغل پژٍّص ًتایح تا فشضیِ دٍ ایي ًتایح

 ٍیلض ٍ پاتشیٌَص ،(2000) الپکیي ٍ ّاست تشًثال، ،(1994)

 ایي تِ خَد تحقیق دس فتاحی اغل. ًذاسد خَاًی ّن ،(2009)

 ٍ صتاًِ دٍ آهَصاى داًص ًوشات هیاًگیي تیي کِ سسیذ ًتیدِ

 ًیض الپکیي ٍ ّاست تشًثال،. است هؼٌاداس تفاٍت صتاًِ یک

 تشًاهِ دس کِ داسًذ آهَصاًی داًص تْتش ػولکشد تِ اضاسُ

 ٍ پاتشیٌَص تحقیقات ًتایح ٍ کشدًذ، ضشکت ٍسی غَطِ

 تاالی ًشخ تاػث دٍصتاًِ آهَصش کِ تَد آى اص حاکی ٍیلضًیض

 دسسی هَضَػات توام دس تاال ًوشات ٍ تحػیلی پایِ تشفیغ

 .گشدد هی

 تیي تفاٍت ٍخَد ػذم تیاًگش سَم فشضیِ آصهَى ًتایح

 دس دٍصتاًِ پسش ٍ دختش آهَصاى داًص تحػیلی ػولکشد

 فقذاى خَدتٌظیوی، اهتحاى، اضطشاب ػَاهل تا استثاط

 ػاهل تا استثاط دس هؼٌاداس تفاٍت ٍخَد ٍ اًگیضش ٍ هذیشیت

 تَاى هی حاغلِ ًتایح ٍ هیاًگیي اساس تش. است سیضی تشًاهِ

 تیطتش دٍصتاًِ پسشاى تِ ًسثت دٍصتاًِ دختشاى کِ دسیافت

 کِ طَس ّواى. کٌٌذ هی استفادُ سیضی تشًاهِ ػاهل اص

 دختشاى ًظش داسًذ، ػقیذُ( 2007) اطشضی ٍ سحوتیاى

 تفاٍت. است تش هثثت ٍ تْتش خاسخی صتاى یادگیشی تِ ًسثت

 ًگشی آیٌذُ ًتیدِ حذی تا است هوکي تشداضت، ٍ ًظش دس

 یادگیشی تِ ًیاص هیضاى ٍ ٍپسشاى دختشاى هتفاٍت ضغلی

 اسصش دختشاى. تاضذ ضغلی ًیاصّای تِ تَخِ تا خاسخی صتاى

 آى تِ پسشاى اها اًذ، پزیشفتِ سا خاسخی صتاى یادگیشی ضغلی

 ّای تفاٍت تاالتش سٌیي دس ٍ داسًذ ًوی هثزٍل خاغی تَخِ

 .سسٌذ هی حذاقل تِ یادگیشی دس هؤثش خٌسیتی

 داسد آى اص حکایت چْاسم فشضیِ تشسسی ًتایح ّوچٌیي

 تا پسش صتاًِ دٍ آهَصاى داًص تحػیلی خَدکاسآهذی تیي کِ

 آصهَى ػَاهل ّوِ تا استثاط دس پسش صتاًِ تک آهَصاى داًص

 تحػیلی، استؼذاد ّذف، تؼییي) تحػیلی خَدکاسآهذی

 تفاٍت( دسًٍی کٌتشل هٌثغ ٍ پطتکاس تیشًٍی، کٌتشل هٌثغ

 ًتایح تا فشضیِ، ایي دس تحقیق ًتیدِ. ًذاسد ٍخَد هؼٌاداسی

 ،(2005) هیشهطتاقی ،(2004) ضْشآسای ٍ کشاهتی تحقیقات

 لشی ٍ تلیک ،(1995) پًَض ٍ تٌذٍسا صیوشهي، ،(2008) ًدوی

 ایي ًتایح. ًذاسد خَاًی ّن( 2006) کاتیٌَْ ،(2006)

 تیي هؼٌاداسی ساتطِ کِ دّذ هی ًطاى تحقیقات

 .داسد ٍخَد تحػیلی پیطشفت ٍ تحػیلی خَدکاسآهذی

 گشفت ًتیدِ تَاى هی پٌدن، فشضیِ آصهَى تا استثاط دس

 خَدکاسآهذی ٍضؼیت دس دٍم صتاى یادگیشی هؤلفِ کِ

 ػَاهل تا استثاط دس صتاًِ دٍ ٍ صتاًِ تک دختش آهَصاى داًص

 کٌتشل هٌثغ ٍ پطتکاس تیشًٍی، کٌتشل هٌثغ ّذف، تؼییي»

 تاضذ، ًوی هؼٌاداس تفاٍت لزا ًیست، هؤثش چٌذاى «دسًٍی

 ٍضؼیت تیي تحػیلی، استؼذاد ػاهل تا استثاط دس ٍلی

 دٍ ٍ صتاًِ تک دختش آهَصاى داًص تحػیلی خَدکاسآهذی

 .است هؼٌاداس تفاٍت صتاًِ

 ٍ صادُ کشین پژٍّص ًتیدِ تا فشضیِ ایي ًتیدِ

 کِ داسًذ ػقیذُ افشاد ایي. است خَاى ّن( 2006) هحسٌی

 خَدکاسآهذی دس آًْا ًظش هَسد آصهَدًی گشٍُ دٍ تفاٍت

 تا ٍلی. است هؼٌاداس استؼذاد ٍ تحػیلی پیطشفت تحػیلی،

 هیشهطتاقی ،(2004) ضْشآسای ٍ کشاهتی تحقیقات ًتایح

 ،(1995) پًَض ٍ تٌذٍسا صیوشهي، ،(2008) ًدوی ،(2005)

 .ًذاسد خَاًی ّن( 2008) کاتیٌَْ ،(2006) لشی ٍ تلیک

 اص تیص سا خَد کاسآهذی دختش، دٍصتاًِ آهَصاى داًص

 تحػیلی استؼذاد ػاهل تِ دختش صتاًِ تک آهَصاى داًص

 ػاهل دس دختش صتاًِ تک آهَصاى داًص. دٌّذ هی ًسثت

 تِ. آٍسدًذ دست تِ تشی پاییي هیاًگیي تحػیلی استؼذاد

 آهَصاى داًص کِ تاضذ ایي تَاًذ هی اهش ایي ػلت سسذ هی ًظش

 ًسثت ضاى تَاًایی ٍ استؼذاد سطح تِ تَخِ تا دختش دٍصتاًِ

 ساّثشدّای اص تیطتش دختش صتاًِ تک آهَصاى داًص تِ

 تْتش دسک ٍ یادگیشی تٌظین خْت فشاضٌاختی ٍ ضٌاختی

 استؼذاد دلیل تِ افشاد ایي. کٌٌذ هی استفادُ خَد یادگیشی

 صهاى دّی ساصهاى تَاًٌذ هی تْتش داسًذ کِ تیطتشی

 اص استفادُ ّوچٌیي ٍ اسصیاتی خَد ٍ ًظاستی خَد یادگیشی،

 ػْذُ تش سا خذیذ هطکالت حل تِ کوک تشای قثلی داًص

 خَاٌّذ ًیض تْتشی تحػیلی ػولکشد ًتیدِ دس تگیشًذ

 .داضت
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 است آى تیاًگش ًتایح ضطن، فشضیِ تِ هشتَط آصهَى دس

 تا پسش صتاًِ دٍ آهَصاى داًص تحػیلی خَدکاسآهذی تیي کِ

 آصهَى ػَاهل ّوِ تا استثاط دس دختش صتاًِ دٍ آهَصاى داًص

 . ًیست هؼٌاداس تفاٍت تحػیلی، خَدکاسآهذی

 ضْشآسای ٍ کشاهتی پژٍّص ًتیدِ تا فشضیِ ایي ًتیدِ

 تفاٍتی خَد پژٍّص دس افشاد ایي. داسد خَاًی ّن( 2004)

 ٍ خَدکاسآهذی صهیٌِ دس پسشاى ٍ دختشاى هیاى هؼٌاداس

 سضایی تحقیق ًتایح تا اها. ًکشدًذ هالحظِ سیاضی پیطشفت

 ،(2008) ًدوی ،(2005)هیشهطتاقی( 2006) دسٍیص

 ،(2006) لسش ٍ تلیک ،(1995) پًَض ٍ تٌذٍسا صیوشهي،

 .ًذاسد خَاًی ّن ،(2008) کاتیٌَْ

 اص هتَسط طَس تِ هشداى کِ دٌّذ هی ًطاى ّا پژٍّص

 تِ اػتواد صًاى ٍ ّستٌذ صًاى اص تاالتش خَدکاسآهذی ًظش

 هشداى کِ حالی دس داسًذ، صتاى ٌّشّای دس تاالیی ًفس

 ػلوی هطالة ٍ سیاضی دس قَی خَدکاسآهذی تاٍسّای

 ( Schultz & Schultz, 2008; Amogne, 2008)داسًذ

 اتتذایی سطح دس قَی ًفس تِ اػتواد دختشاى اگشچِ

 دس ًفسطاى تِ اػتواد صیاد احتوال تِ دٌّذ، هی ًطاى

 ٍ هیلیض ّا، اصپژٍّص یکی دس. یاتذ هی کاّص تاالتش سطَح

 تاٍسّای صًاى اگش حتی دادًذ، ًطاى( 2007) ّوکاساى

 تاضٌذ، داضتِ خاسخی صتاى دس قَی خَدکاسآهذی

 .تاضذ تْتش هشداى اص تَاًذ ًوی ػولکشدضاى

 دس کِ داضت اظْاس تَاى هی ًْایی تٌذی خوغ دس

 هذل استفادُ، هَسد هذل هزکَس آهَصضی هدتوغ

 هذل اساس تش کِ تشتیة ایي تِ. است ٍسساصی غَطِ

 دسٍس ظْش اص تؼذ ساػات دس آهَصاى داًص ٍسساصی، غَطِ

 لزا. تیٌٌذ هی آهَصش اًگلیسی صتاى تِ ًیض سا ػلَم ٍ سیاضی

 تحقیقات دس آًچِ تا آهَصی، صتاى دس آهَصش هذل ایي

 تَدُ ًظش هَسد( 1994) فتاحی اغل ٍ( 1995) سٍ خَش

 اص تحقیقات آى دس ًظش هَسد دٍصتاًگی. داسد تفاٍت است،

  آهَصاى داًص کِ است هتَالی اٍلیِ افضایطی دٍصتاًگی ًَع

 صتاى اص هتفاٍت کِ هادسی صتاى تِ هذسسِ تِ ٍسٍد اص قثل

 ٍاسد کِ صهاًی اها ًوایٌذ، هی تکلن است، هذسسِ آهَصضی

 کطَس سسوی صتاى فشاگیشی تِ هدثَس ضًَذ هی هذسسِ

 آهَصضی صتاى کِ ّستٌذ آًْایی ّا صتاًِ تک ٍ ضًَذ هی

 .است یکی ضاى هادسی صتاى تا آًاى هذسسِ

 کِ آهَصی داًص صتاى، دسس کالس دس سسذ هی ًظش تِ

 سا دیگشی صتاى کِ ایي ػلت تِ گیشد هی فشا سا خاسخی صتاى

 ػضت ضَد، هی ایداد ٍی تشای تیطتشی چالص ٍ آهَصد هی

 تذیي. آیذ هی تش پاییي اضطشاتص ٍ سٍد هی تاالتش ًفسص

 پژٍّص دس ٍلی. ضَد هی تقَیت ًیض اٍ خَدکاسآهذی تشتیة،

 صتاًِ تک ٍ دٍصتاًِ آهَصاى داًص تیي هؼٌاداسی تفاٍت حاضش،

 تِ تَخِ تا. ًذاضت ٍخَد تحػیلی استؼذاد ػاهل دس خض تِ

 خَدکاسآهذی تَدى تاال سسذ هی ًظش تِ چٌیي ًتیدِ، ایي

 صتاى کِ ػلت ایي تِ تٌْا تَاى ًوی سا آهَص داًص تحػیلی

 ٍ داد ًسثت تیٌذ هی آهَصش هذسسِ دس سا دٍهی

 اص هختلف هَاقغ دس استؼذاد، ػاهل تش تأکیذ تا آهَصاى داًص

 .کٌٌذ هی استفادُ هتفاٍتی ساّثشدّای
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