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ّبی اؾتسالل  ثب هحتَای ثَهی ثطافعایف هْبضت  (p4c)ثطًبهِتأثیط 

 آهَظاى پؿط پبیِ قكن اثتسایی زاًف

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف5

 -اص١غ اکتؼمك  ,٠سحتی ٣نیؼم

 

 چىیسُ

ؽا ةا ٠ضح٨ام ة٠٨ی (p/c) ةؼ٣ا٥٠پژك٦ف قت٥ آز٠ایكی صاوؼ ةا٦غؼ ةؼرؿی جثدیؼ   فیةؼٗا

از ًؼیٙ آ٨٠زاف پـؼ پای٥ قكٟ اةحغایی  ٦ف دا٣فاؿحغرؿ در درس ج٘کؼ ك پژك ٦ام ٧٠ارت

٦ام اةحغا از ٠یاف دةـحافم٨رت ا٣ساـ قغ ک٥  ام ةغی٢ ام چ٤غ٠ؼص٥ٞ گیؼم ظ٨ق٥ركش ٥٣٨١٣

م# ٣٘ؼ +-$ ٨ًر جنادٗی دك دةـحاف ا٣حعا  ك در ٠ؼص٥ٞ ةْغ دك کالس پـؼا٥٣ ق٧ؼ ةؼدؿک٢ ة٥

اؿحغرٝی ٣ی٨زؼؿی ٚتٜ ك ةْغ از  ٦ام ٧٠ارتپای٥ قكٟ از ٠غارس ٠ػک٨ر ةؼگؽیغق ك پؼؿك٤ا٥٠ 

ازؼام زٞـات ٠غاظ٥ٞ $ادارق کالس ةا ركش ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف# ٨٠رداؿح٘ادق ٚؼار گؼٗث، در 

دك ٥٣٨١٣ ٠ـحٜٛ ك جضٞیٜ  Tم صامٜ ةا اؿح٘ادق از آ٠ار ج٨می٘ی ك آز٨٠ف  اداد٧٣٦ایی   ٠ؼص٥ٞ

ؽار ٣ؼـک٨كاریا٣ؾ ة٥ ک١ک   (p4cةؼ٣ا٥٠ ، ٣حایر ٣كاف داد5 ر گؼٗثٚؼا كجضٞیٜ جسؽی٨٠٥رد  Spss ٗا

-آ٨٠زاف پـؼ پای٥ قكٟ اةحغایی جثدیؼ ٤ْ٠ی ٧٠ارت اؿحغرؿ دا٣ف فیةؼاٗؽا ةا ٠ضح٨ام ة٠٨ی (

 دارم دارد(

 ، هحتَای ثَهی، هْبضت اؾتسالل(p4c) ثطًبهِّبی ولیسی:  ٍاغُ

                                                           
 ٚای٢، ایؼاف كگاق آزاد اؿال٠ی كاصغ ٚای٢،آ٨٠ظح٥ کارق٤اؿی ارقغ آ٨٠زش اةحغایی دا٣دا٣ف ( ,
اؿحادیار دا٣كگاق آزاد اؿال٠ی گؼكق ٨ّٞـ جؼةیحی دا٣كگاق آزاد اؿال٠ی كاصغ ةؼدؿک٢، ةؼدؿک٢، ایؼاف، (  -
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 همسهِ

 در ٗٞـ٥٘ كرزم ك ٗٞـ٘ی ج٘کؼ ٨ُ٤٠ر پؼكرش ة٥ اظیؼ ٦ام د٥٦ در ک٥ درؿی ٦ام ةؼ٣ا٥٠ از یکی

اٝتح٥ ٗٞـ٥٘ ة٥ ٤ْ٠ام  اؿث( ک٨دکاف ةؼام ٗٞـ٥٘ ةؼ٣ا٠ة درؿی اؿث، گؼٗح٥ قکٜ آ٨٠زاف دا٣ف

ام چ٤غ ٦ؽارؿا٥ٝ دارد ةاكز٨دای٢ ٗٞـ٥٘ ة٥ قکٜ یک ةؼ٣ا٥٠ ٠غكف جضث ٨٤ّاف ٗٞـ٘یغف ؿاة٥ٛ

کك٨ر٦ا ٨٠ردج٨ز٥ ؿؼّث در ؿایؼ  ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف ًی چ٧ار د٥٦ اظیؼ در ا٠ؼیکا ًؼح ك ة٥

کك٨ر د٣یا  +0# ا٠ؼكزق ق٧ؼت ز٧ا٣ی یاٗح٥ ك در ةیف از p/cٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف $ٚؼار گؼٗث، 

 ٨٤ّاف ة٥ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف ( (-,+- ,Lyle & Thomas-Williams)قغق اؿث  ة٥ کار گؼٗح٥

در ؼةیث جْٞیٟ ك ج در ٣ُاـا٠ؼم ٧٠ٟ  ٨٤ّاف ة٥م کارةؼدم ةا ًؼح ادّام آ٨٠زش ج٘کؼ ا ٗٞـ٥٘

ٚؼار  ٨٠ردج٨ز٥کك٨ر د٣یا  +-,در ةیف از  ؿؼّث ك ة٥ًؼح  ٠حی٨ٝیپ٢١ ج٨ؿي 414, ؿاؿ

د٤٦غ ک٥ در آف ٦ؼ کؾ جا صغم  ک٨دکاف در داؿحاف ٨٣ّان صٞٛة ک٤غكکاكم جكکیٜ ٠ی»گؼٗث( 

 .#(/ :-Lipman,,44« جؼ ؿ٧یٟ اؿث٦ام د١ؼةعف در یک جضٛیٙ ٠كارکحی ةؼام کكٖ راق

٨ُ٤٠ر جـ٧یٜ ةؼا٣گیؽ، ة٥ ةؼ ْٗاٝیث ٗٞـ٘ی ك ًؼح ٠ضح٨ام داؿحا٣ی جث٠ٜ ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف

در آف »ٗؼای٤غ ٗٞـ٘یغف جثکیغ دارد( ٝیپ٢١ ةؼ ركش ٗٞـ٘یغف جثکیغ داقث، ركقی ک5٥ 

ق٣٨غ ک٥ پاؿط ة٥ ٦ؼ ؿؤاؿ ج٧٤ا ة٥ ؿؤارت ةیكحؼ ٤٠سؼ  ٦ام ٗؽای٤غق ة٥ ٣ض٨م ٠ٌؼح ٠ی پؼؿف

ا ج٨ز٥ ة٥ ا١٦یث داؿحاف، ًؼاصاف ةؼ٣ا٥٠ ٗٞـ٥٘ ةؼام ( ة(,Murris, -+++: -1)« ق٨د ٠ی

ج٨ؿي  +42,از  ٦ا داؿحافم ٤٠اؿتی را آ٠ادق ؿاز٣غ( ای٢ ٦ا داؿحافک٨دکاف جالش ٣٨١٣غ جا 

 پای٥ اكؿ ك دكـپای٥ در ةؼ٣ا٥٠ ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف ٨٣قح٥ قغ( در  -,ٝیپ٢١ ك ١٦کاراف اك ةؼام 

ٗکؼ کؼدف "ة٥ ٣اـ  آفرا١٤٦ام آ٨٠زش # ك 432,$ ,"اٝ٘ی "زٞغم  کحا  ؿ٥ ٦امقا٠ٜ ٚن٥ک٥ 

 ق٨د( جثکیغ ٠ی ٗؼاگیؼم زةاف# اؿث ةؼةؼ 433,$ -" یز١ْ دؿح٥

ة٥ "ة٥ ٣اـ آف را١٤٦ام آ٨٠زش  # ك,43,$ ."پیکـی "قا٠ٜ داؿحاف ک٨جاق ٣یؽ ک٥  پای٥ ؿ٨ـ
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ا٣غ جا جالش دارد جا ک٨دکاف را ة٥ ؿٌضی از اؿحغرؿ م٨رم ةؼؿ اؿث# /43,$ ,"د٣تاؿ ٤ْ٠ی 

جىاد، ٠٘ا٦یٟ ارجتاًی ك جن٨رات ٗٞـ٘ی ا٣حؽاّی ك ؿاظحار٦ام ٤ْ٠اق٤اؿی ك ٣ض٨م ٣ُیؼ اة٧اـ 

 #(.3.,٣ُیؼ ّٞیث، ز٠اف، ٠کاف، ّغد، قعل، ًت٥ٛ ك گؼكق را دریاةغ $ٚا غم، 

آ٨٠ز دكرق ؿؼا ة٥ ٣اـ پیکـی اؿث ک٥ دا٣فداؿحاف دظحؼم ک٤سکاك ك داؿحاف پیکـی

د ٦ؼ چیؽم در ز٧اف ٦ـحی ؿؤاٝی دارد( کالؿی ک٥ پیکـی داؿحا٣ف را اةحغایی ة٨دق ك در ٨٠ر

ْی اؿث( ارجتاًات  ک٤غ، ةیكحؼ دا٣ف آف ج٨میٖ ٠ی  در آ٨٠ز ٠ض٨ر ك ٠ْٟٞ یک را١٤٦ام كٚا

٦ام پیکـی ةا ٠ْٟٞ ك دكؿحا٣ف ٨٠و٨ع امٞی داؿحاف اؿث ك در ظالؿ ای٢ داؿحاف ٝیپ٢١ ایغق

ٖ داؿحاف گ٤سا٣غق اؿث( در ٠ٛغ٥٠ را١٤٦ام آ٨٠زقی ٦ام ٠عحٞ ٗٞـ٘ی ٨٠رد٣ُؼش را در ةعف

٦ام آف# ، ٠ضح٨ا ك ةؼظی ام٨ؿ ك ٦غؼؿ٨م ٤ْ٠ا#، ٝیپ٢١، ةؼ٣ا٥٠ پیکـی را $از٣ُؼ ٦غؼ $ة٥

٦ام ک٨دکاف $در ٠ٛایـ٥ ةا ک٤غ( ّالكق ةؼ ای٢ ج٨ز٥ ٠ْٟٞ را ة٥ ةؼظی از كیژگی ٠ْؼٗی ٠ی

 ک٤غ( ؿارف# زٞب ٠ی ةؽرگ

"گؾ  ك کی٨"٥ قا٠ٜ داؿحاف ای٢ ةؼ٣ا٠؛ پای٥ چ٧ارـ
ة٥ ٣اـ  آفك را١٤٦ام آ٨٠زش # -43,$ -

"د٣یا  قگ٘حی در"
، اؿحغرؿ م٨رمج٨ٝیغ  ك ٦غؼ آف آكردف ک٨دکاف ة٥ ؿٌش # اؿث431,$ .

ؿاظحار٦ام ٤ْ٠اق٤اؿی ك ٣ض٨م ٣ُیؼ اة٧اـ ك جىاد، ٠٘ا٦یٟ ارجتاًی ك جن٨رات ٗٞـ٘ی ا٣حؽاّی 

٨٠رد جثکیغ  ٦ام ٧٠ارت( گؼكق ج٨ز٥ ةیكحؼم ظ٨ا٦غ قغ٣ُیؼ ّٞیث، ز٠اف، ٠کاف، ّغد، ًت٥ٛ، 

ا٣غ از5 اؿح٤تاط ٨ٗرم،  ٦ام ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف پای٥ کی٨كگؾ، پیکـی ك اٝ٘ی ّتارتةؼ٣ا٥٠

اؿح٤تاط ٠حٛارف ك ٠سازم، جؼز٥١ یا ةؼگؼداف* ج١ْیٟ، ٚیاس ٌْٚی، ٚیاس قؼًی، ارا ٥ دٝیٜ، 

٦ا، ٦ام كؿی٥ٞ ك ٦غؼ، کكٖ اة٧ا٠ات ك قکاؼ٦٥ام کٜ ك زؽت، راةٌة٤غم، ج١ذیٜ، راة٥ًٌت٥ٛ

د٦ی ٨٧٘٠ـ، ٠ٛایـ٥، ٠ح١ایؽؿازم، ٠ؼجتي ٦ا، قک٦ٜا ك ٚیاس٦ا، اؿحْارق٠س٥ّ٨١ ة٤غم، جكتی٥

ای٢ ةؼ٣ا٥٠ درؿی قا٠ٜ داؿحاف کكٖ ٦ؼم ، پای٥ پ٤سٟؿاظح٢، قکٜ دادف ة٥ ؿؤارت( 
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جا  # اؿث-43,$ -م ٗٞـ٘یجضث ٨٤ّاف کاكقگؼ آفرا١٤٦ام آ٨٠زقی ك  #-43,$ ,اؿحاج١ٞیؼ

را یاد ةگیؼ٣غ( کاكقگؼم ٗٞـ٘ی، را١٤٦ام  .٦ا ؿاظحار ك ١ّٞکؼد ٤٠ٌٙ م٨رم ك ٔیؼ م٨رم ةچ٥

ک٤غ ك ٦ام ٗٞـ٘ی ةؼآ٠غق از ٦ؼ ٗنٜ داؿحاف را ق٤اؿایی ٠یآ٨٠زش کكٖ ٦ؼم اؿحاج١ٞیؼ، ایغق

ةی٤غ( در ای٢ جغارؾ ٠ی ٦ا را ةؼام ٦ؼ ایغقام ازؼام آف در کالس، ًی٘ی از ج١ؼی٤ات ك ْٗاٝیثؼة

در ك کٜ کالس  در٦ایی ک٥ اًالّات را ٦ا ك ْٗاٝیثركش ٠ضح٨ام ٗٞـ٘ی داؿحاف از ًؼیٙ ةضخ

 ق٨د( گػاقح٥ ٠یة٥ ج١ؼی٢  ،ةعكغ یک ازح١اع پژك٦كی ارجٛات ٠ی

"ج٣٨ی "ک٨جاق  م٦ا ای٢ ةؼ٣ا٥٠ درؿی قا٠ٜ داؿحاف، پای٥ قكٟ
٨٠زش آرا١٤٦ام # ك .43,$ /

٦ام اؿاؿی کار ای٢ کار از ًؼیٙ ة٥ ةضخ گػاردف ٗؼض# اؿث( .43,$ ١0یکاكقگؼم ّٞآف 

٦ام ّٟٞ صؼکث  ٦ا ك ؿ٨د٤٠غم گیؼد جا ک٨دکاف ةح٨ا٤٣غ ة٥ ؿ١ث ق٤اظث ٦غؼ١ی م٨رت ٠یّٞ

 ةی٤ی،ّی٤یث، پیف ؛٦ایی ةؼام ةضخ پیؼا٨٠ف ٠٘ا٦ی١ی ٣ُیؼآ٨٠زا٣ی ک٥ ٗؼمثک٤٤غ( دا٣ف

ا٣غ، ة٧حؼ آ٠ادق ظ٨ا٤٦غ قغ جا ةا ٠ضح٨ام ١ّٞی ك ّٞیث داقح٥گیؼم، جتیی٢، ج٨میٖ ادتات، ا٣غازق

٦ام ( پای٥ق٣٨غکاكقگؼم ١ّٞی ١٦ؼاق  ك ةاقغق  ٦ا ؿؼكکار داقح٥ ةاق٤غ ك ة٧حؼ ةؼا٣گیعح٥رقح٥

آف ة٥ ٣اـ را١٤٦ام آ٨٠زقی  # ك.43,$ 1قا٠ٜ کحا  ٝیؽا ای٢ ةؼ٣ا٥٠ درؿی،٦كحٟ، ٦٘حٟ جا 

٦ام کاكقگؼم جعننی ؿاظح٢ اكٝی٥ ٗٞـ٥٘ در ص٨زقةؼ ک٥ ث # اؿ/44,$ 2پژك٦ف اظالٚی

٤٠غ اؿث ک٥ ارجتاط درك٣ی ا ّال٥ٚؽٝی جثکیغ دارد( اظالٚی، ٤٦ؼ٦ام زةا٣ی ك ٠ٌاْٝات ازح١اّی

ک٤غ جا در ج٨زی٥ ةاكر٦ایكاف آ٨٠زاف ک١ک ٠ی ٤٠ٌٙ ك اظالؽ را ةغا٣غ ای٢ ةؼ٣ا٥٠ درؿی ة٥ دا٣ف

ات از اٝگ٦٨ام ١ْ٠ ( در ای٢ پای٥ ٨ٝی ز٣غگی، دریٜ ظ٨  ارا ٥ د٤٦غك ج٨زی٥ ةؼظی از ا٣ضؼٗا

 ,٨٣قح٢ چؼا ك چگ٥٣٨ آفرا١٤٦ام آ٨٠زقی  # ك423,$ 3ؿ٨کی١٦چ٤ی٢ کحاةی جضث ٨٤ّاف 

                                                           
, Harry Stottlemeier's discovery {اؿث ارؿ٨ٌ ٣اـ ة٥ اؿث ام اقارق ك ای١ات آف ٨٤ّاف}  
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 # كز٨د دارد(+43,$

اک٨٤ف ک٥ ث # اؿ+43,$ -٠ارؾة٥ ٣اـ قعنیث داؿحا٣ی ، ای٢ پای٥ ٣یؽ دارام جا د٧٣ٟ٦ٟ پای٥ 

.پژك٦ف ازح١اّیة٥ ٣اـ ٨زش ٠ارؾ ، را١٤٦ام آ٠اؿثؿاؿ دكـ دةیؼؿحاف  در
٦ام پای٥ اؿث( 

ای٢ ةؼ٣ا٥٠ درؿی قا٠ٜ پ٤ر داؿحاف ة٥ ١٦ؼاق را١٤٦ام آ٨٠زش آ٣اف ةؼام ، دكازد٦ٟ جایازد٦ٟ 

 ق٤اؿی ك ٤٠ٌٙق٤اؿی، ٠حاٗیؽیک، زیتاییاظالؽ، ق٤اظث ٦ام یازدق ك دكازدق در ز٠ی٥٤پای٥

٦ام ام ٠ح٘اكت از داؿحافپای٥ ٠غ٣ُؼ ٝیپ٢١ ة٥ قی٨ق -,قغق ةؼام  ٦ام ًؼاصیاؿث( داؿحاف

 ق٨د( ک٤٤غق ٨٣قح٥ ٠ی ؿؼگؼـ

؛ ٠ذاؿ ٨٤ّاف ة٥ام ظاص ج٨ز٥ دار٣غ، ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف ٦ؼ یک ة٥ ز٤ت٥ ًؼاصاف داؿحاف

ّال٥ٚ ٣كاف  ٦ا داؿحاف٥١٦ ک٨دکاف ة٥ ای٢  ٝیپ٢١ ة٥ ٤٠ٌٙ ك اظالؽ ك ٗیكؼ ة٥ اظالؽ( ةاای٢

ًؼاصاف ةؼ٣ا٥٠ ٦ـح٤غ ک٥ ةا اؿح٘ادق درؿث از ج١ا٠ی ٠ىا٠ی٢ ك ٠ؼجتي ؿاظح٢ د٤٦غ ك ای٢  ٠ی

زّٟ  ١٣ای٤غ( ة٥آف ةا ّالیٙ ك ٗؼ٤٦گ صاکٟ ةؼ زا٥ْ٠ ة٥ رقغ اؿحْغاد٦ام ک٨دؾ ک١ک ٠ی

Matthews, ,440: ,,+)« 5#امیٜ  ج٨ا٤٣غ ی٠گ٣٨اگ٨ف  اریةـم ٦ا ٨قیقم ک٨دکاف ة٥ ٦ا داؿحاف

م ک٨دکاف ک٥ ة٥ دؿث ٦ا داؿحافکٟ یک قی٨ق ةؼام آز٨٠دف اماٝث ا٠ا دؿثج ؛ ك راؿحی٢ ةاق٤غ

٦ام دق٨ار ک٥ ةتی٤یٟ ای٢ آدار جا چ٥ ا٣غازق ةؼا٣گیؽا٤٣غق پؼؿفث اؿ قغق، ای٢ ٨٣قح٥ ؿارف ةؽرگ

از $ة٥ ٣ٜٛ « ام آر٠ا٣ی، ١٦ؼاق ةا ٤ًؽ٣غ گ٥٣٨ ك در ١٦اف صاؿ ركق٢، ؿادق ك ١٦چ٤ی٢ ة٥

 #(+-,5 31.,، ظـؼك٣ژاد

ة٥ ةؼ٣ا٥٠ ٝیپ٢١ ةا٠ٌا٥ْٝ آدار كم ك آق٤ایی ةا ةؼ٣ا٥٠ ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف  ٤٠غاف ال٥ّٚةؼظی 

، ةؼ٣ا٥٠ ٠ػک٨ر را در کك٨ر ظ٨د ٦ا ة٥ ک١ک داؿحاف جالش کؼد٣غ جا ةا ًؼح ٗؼای٤غم از ْٗاٝیث

٦ایی جضث ٤ّاكی٢؛ ٦ام آ٨٠زقی ك قی٨قاؿح٘ادق از ٗٞـ٥٘ در ةؼ٣ا٥٠»٨٠رداؿح٘ادق ٚؼار د٤٦غ( 

٥٘ ةؼام ک٨دکاف، ٗٞـ٥٘ ةا ک٨دکاف یا ازح١اع پژك٦كی ٗٞـ٘ی در ةـیارم از کك٨ر٦ا در ٗٞـ

٦ام ا٠ؼكزق ای٢ ةؼ٣ا٥٠ ة٥ قی٨ق (Biesa, -+,,: .+0) .«قغق اؿث ظ٨ةی جذتیثؿؼاؿؼ ز٧اف ة٥

                                                                                                                                              
, Writing: How and Why 
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٠عحٖٞ ك ةا جٕییؼاجی چ٤غ در قکٜ ازؼا ك ٠ضح٨ام داؿحا٣ی آف در کك٨ر٦ام ٠عحٖٞ 

دارد5 چ٧ار ركیکؼد ٠عحٖٞ در ٗٞـ٥٘ ةؼام # ةیاف ٠ی,4.,یؼد( اکتؼم $گ ٨٠رداؿح٘ادق ٚؼار ٠ی

ک٨دکاف از یکغیگؼ ٠ح١ایؽ٣غ5 ركیکؼد ٗؼای٤غم ةا جثکیغ ةؼ ْٗاٝیث ٗٞـ٘ی ك ًؼح ٠ضح٨ام داؿحا٣ی 

 ٨ُ٤٠ر جـ٧یٜ ٗؼای٤غ ٗٞـ٘یغف(ةؼا٣گیؽ، ة٥ جث٠ٜ

ٝب داؿحاف( ركیکؼد ٠تح٤ی ركیکؼد ٠ضح٨ایی ةا جثکیغ ةؼ جاریط ٗٞـ٥٘ ك ٠ضح٨ام ٗٞـ٥٘ در ٚا

٨٤ّاف ٠ضح٨ام ٗٞـ٘ی جثکیغ  ةؼ پی٣٨غ ٗٞـ٥٘ ك ادةیات ک٥ در آف ةؼ ٠ح٨ف داؿحا٣ی ادةیات ک٢٧ ة٥

ق٨د( ركیکؼد ٠تح٤ی ةؼ ز٠ی٤ة ٗؼ٤٦گی ٠ح٨ف ک٥ ةؼ ٗؼ٤٦گ كاةـحگی ٠ضح٨ام داؿحاف ٗٞـ٘ی  ٠ی

 ٦ایی از ٗؼ٤٦گ ة٠٨ی جثکیغ دارد(ك ًؼح، ا٣حعا  ك ةاز٨٣یـی داؿحاف

٦ام ظاص ٗؼ٤٦گی ؿایؼ کك٨ر٦ا،  ة٤اةؼای٢ اؿح٘ادق از ٠ضح٨ام داؿحا٣ی صاكم ز٤ت٥ 

جؼ اؿث( ةؼ٣ی ٠ح٤اؿب ةاٗؼ٤٦گ ة٠٨ی ٤٠اؿب ك ًؼاصی داؿحاف ٠كکالجی ة٥ ١٦ؼاق داقح٥ اؿث

٦ام اؿح٘ادق از داؿحاف ,ٗی٥ در ٗٞـ٥٘ ةا ک٨دکاف اؿح٘ادق از جاریط ٗٞـ٥٘ را زایؽ ق١ؼد، ٗیكؼ

ام ٨٣ ارا ٥ داد ك یـپؼؿ٢ ة٥ ٗؼ٤٦گ كاةـحگی ای٢ ٨٤ّاف قی٨ق در ٠ح٨ف ادةی را ة٥ٗکؼم ٨٠ز٨د 

ام ةؼام صٜ ٠كکٜ ٗؼ٤٦گ ٨٤ّاف قی٨ق ٦ام ة٠٨ی را ة٥ةؼ٣ا٥٠ اقارق ك اؿح٘ادق از داؿحاف

ة٥ ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف ةا  ٤٠غاف ّال٦٥ٚام ٝیپ٢١ دا٣ـث( ةا ای٢ قؼایي كاةـحگی داؿحاف

ج٨اف در ًؼح  در ایؼاف ج٨ز٥ ة٥ ةؼ٣ا٥٠ ٝیپ٢١ را ٠ی ٠ذالن ةؼك ٦ـح٤غ، ركیکؼد٦ام ٠عحٖٞ رك

٦ام ٠عحٖٞ ٠كا٦غق ٦ا، ؿ١ی٤ار٦ا ك کارگاق٦ا، ک٤٘ؼا٣ؾ٣ا٦٥٠ا ك جؼز٥١ ٠ٛارت، پایافدیغگاق

٦ام ٗؼ٤٦گ كاةـح٥ ٠ـحعؼج از ادةیات ٦ام ٝیپ٢١، داؿحافز٠اف ةا جؼز٥١ داؿحاف ٨١٣د، ٦ٟ

ک٥ ج٨ؿي یـپؼؿ٢ ةاز٨٣یـی قغق ٨٠رد ق٤اؿایی ٚؼارگؼٗح٥ اؿث، داؿحا٣ی کك٨ر دا١٣ارؾ 

٦ایی ٠ؼجتي ةا جاریط ٗٞـ٥٘ جؼز٥١ ك ةار٦ا ٨٤ّاف آ٨٠زش ج٘کؼ ة٥ ک١ک داؿحاف د٣یام ؿ٨ٗی ة٥

٦ام ٗٞـ٘ی ز٧اف پیک١اؿ ٣یؽ از٣ُؼ ٦ام ٗکؼم ٗیكؼ ك داؿحافقغق اؿث ك داؿحاف جسغیغ چاپ

ة٥ ای٢ ةؼ٣ا٥٠ ةا جؼز٥١ یا ٣ٛغ آدار ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف  اف٤٠غ ّال٥ٚدكر ٣ت٨دق اؿث، ٦ؼ یک از 

گیؼم از ٗٞـ٥٘ صاؿ چگ٣٨گی ة٧ؼق جالش ٨١٣دق جا ة٥ ج٨ؿ٥ْ ای٢ ةؼ٣ا٥٠ در ایؼاف ک١ک ک٤٤غ، ةاای٢
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١٦ؼاق اؿث( در ایؼاف ٣یؽ ای٢ ةؼ٣ا٥٠ ٨٠ردج٨ز٥  ا٠اكاگؼةؼام ک٨دکاف ٨٤٦ز ٦ٟ ٨٠ردجؼدیغ ك ةا 

٤٠غم از ٦ام اؿاؿی در ةا  کارایی ك چگ٣٨گی ة٧ؼقؿؤاؿ ، ١٦چ٤افصاؿ ٚؼارگؼٗح٥ اؿث، ةاای٢

ای٢ پژك٦ف ة٥ د٣تاؿ ای٢ ؿؤاؿ اؿث ک٥؛ آیا اؿح٘ادق از ٠ضح٨ام ة٠٨ی  ای٢ ةؼ٣ا٥٠ كز٨د دارد،

٦ام ٠غ٣ُؼ ای٢ درس ک١ک  ة٥ ة٧ت٨د ٧٠ارت ك پژك٦ف# در ازؼام درس ج٘کؼ p/cةؼ٣ا٥٠ $

ؽایف ٨p/cام ة٠٨ی ةؼ٣ا٥٠ $ج٨اف ٠ضح ک٤غ؟ ك اظحنامان؛ آیا ٠ی ٠ی  ٦ام ٧٠ارت# را ةؼ ٠یؽاف ٗا

دیگؼ؛ ٠ضح٨ام ة٠٨ی  ّتارت اؿحغرؿ ك ظالٚیث ک٨دکاف در درس ج٘کؼ ك پژك٦ف ٠ؤدؼ دا٣ـث؟ ة٥

 دارم دارد؟جثدیؼ ٤ْ٠ی ثیك ظالٚاؿحغرؿ  ٦ام ٧٠ارت فیةؼاٗؽاةؼ٣ا٥٠ ٠ػک٨ر 

 ضٍـ پػٍّف

 م٨رت زیؼ اؿث5 ٨١٣دار ًؼح پژك٦كی ة٥ ث(پژك٦ف صاوؼ از ٨٣ع ٠ٌاْٝات ٣ی٥١ آز٠ایكی اؿ
 

 ّبی هَضزثطضؾی ؼطح پػٍّكی ثِ تفىیه گطٍُ 1خسٍل 

 ٦ا گؼكق ا٣حعا  جنادٗی آز٨٠ف پیف ٠غاظ٥ٞ آز٨٠ف پؾ

Q- X Q, R گؼكق آز٠ایف 

Q- - Q- R گؼكق ک٤حؼؿ 

 

دؿک٢ ق٧ؼ ةؼ م قكٟ اةحغایی پـؼا٥٣آ٨٠زاف پای٥ م دا٣فم آ٠ارم ای٢ پژك٦ف، کٞی٥زا٥ْ٠

 ةاقغ(ی٠ -4.,).4.,در ؿاؿ جضنیٞی 

 گیطی ًوًَِ ٍ ضٍـ ًوًَِ

گیؼم ازآ٣ساک٥ ا٠کاف ازؼام ةؼ٣ا٥٠ در ٥١٦ ٠غارس كز٨د ٣غاقث، ٠ضٛٙ ة٥ ک١ک ركش ٥٣٨١٣

٨ًر جنادٗی دك دةـحاف  ٦ام پـؼا٥٣ ق٧ؼ ةؼدؿک٢ ة٥ام، اةحغا از ٠یاف دةـحاف ام چ٤غ٠ؼص٥ٞ ظ٨ق٥

غ دك  ی٥ قكٟ از ٠غارس ٠ػک٨ر ا٣حعا  قغ ك ًی چ٤غ # پام٣٘ؼ +-س $کالا٣حعا  ك در ٠ؼص٥ٞ ْة

 ق٣٨غ( ؿپؾ در آق٤ا p/cجا ةا ٣ض٨ق ازؼام ةؼ٣ا٥٠  ٦ام رزـ ة٥ ٠ْٟٞ ٦ؼ کالس ارا ٥زٞـ٥ آ٨٠زش

اؿح٘ادق ك در  آز٠ایف گؼكق زٞـ٥ ةؼام /ك ٦ؼ٠اق  ٠غت دك ٠اق # ة٥ p/cةؼ٣ا٥٠ $از  پژك٦ف ای٢

ؽایف جثدیؼ ٧٠ارت ظاج٥١ دكرق ٠سغدان از ٠یؽاف آز٨٠ف گؼٗح٥ قغ جا  ٦ام اؿحغرؿ ٦ؼ دك گؼكق پؾ ٗا
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ؽایف ٧٠ارتp/cةؼ٣ا٥٠ $جثدیؼ   آ٨٠زاف ٠كعل گؼدد( ٦ام اؿحغرؿ دا٣ف # ةؼٗا

 ّب اثعاض گطزآٍضی زازُ

ةؼدارم از ٠ٛارت ك  قغق از ًؼیٙ ٗیف ام از اًالّات گؼدآكرم ةؼام ٗنٜ اكؿ ك دكـ ٠س٥ّ٨١

ك ١٦چ٤ی٢ اًالع از  #٦p/cا ك ٠تا٣ی ٣ُؼم $ام ةؼام آق٤ایی ةا دیغگاقکحب ٠ْحتؼ کحاةعا٥٣

قغق در داظٜ ك ظارج کك٨ر اؿح٘ادق قغ، و٢١ آ٣ک٥ از آز٨٠ف  ٦ام ا٣ساـ ٣حایر پژك٦ف

قغق در ٦ؼدك ٠ؼص٥ٞ  آكرم ك اًالّات ز١ِ ٠حٕیؼ٦ا ؿ٤سیغق " ی٨زؼؿی٣ "اؿحغرؿ ٦ام  ٧٠ارت

 ایر ٠كعل ظ٨ا٦غ قغ(آز٨٠ف ٠ٛایـ٥ ك ٣ح آز٨٠ف ك پؾ پیف

 ٣ا٥٠ اؿحا٣غاردقغق ة٥ قؼح زیؼ ة٨د5 ٦ا در ای٢ پژك٦ف، پؼؿف اةؽار گؼدآكرم دادق

 (NJTRS)ًیَخطؾی اؾتسالل ّبی  هْبضت آظهَى

كیؼزی٤یا قیپ٢١ ؿاظح٥ قغ ك ؿپؾ  ج٨ؿي ,43,جا  ٦,421ام  ای٢ آز٨٠ف ًی ٧٠ؼك٨٠ـ 

م  ةؼام ارزیاةی ةؼ٣ا٥٠ «ی٨زؼؿی٣ ٦ام جضنیٞی پؼی٤ـح٨ف ٠ؼکؽ آز٨٠ف»ج٨ؿي ركاف ق٤اؿاف 

م ا ٥٤یچ٤غگؽؿؤاؿ  +0آز٨٠ف قا٠ٜ  ٢یا آ٨٠زش ٗٞـ٥٘ ة٥ ک٨دکاف ٨٠ردةؼرؿی ٚؼار گؼٗث(

 اؿحغرؿ اؿث( ٔ  درز٠ی٥٤ ٧٠ارت -- د٤٦غق ٣كافةاقغ ک٥  ٦ام ٤٠ٌٛی ٠ی م٨رت ٚیاس ة٥

ركش اؿحغرؿ را ة٥  ٨ُ٤٠ر ارزیاةی ةؼ٣ا٥٠ ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف ک٥ ٤٠ٌٙ ك ازآ٣ساک٥ ای٢ آز٨٠ف ة٥

ات ركاف ق٤اؿاف ق٤اظحی ك ٗیٞـ٨ٗا٣ی ٦ٟ  قغق اؿث، از٣ُؼم ک٤غ، ج٧ی٥ ک٨دکاف ٠ْؼٗی ٠ی

٦ام ةؽرگ  ای٢ آز٨٠ف ةؼام اؿح٘ادق در گؼكق قغق اؿث( چ٨ف ٠یغ، دی٨ ی ك ؿٛؼاط ة٧ؼق گؼٗح٥

 0.ي ةی٢ ٠ح٨ؿ ٨ًر ة٥ك ز٠اف رزـ ةؼام ازؼام آف ٨١ْ٠رن آزاد اؿث، كٝی  قغق یًؼاصکالؿی 

 كٚث رزـ دارد( ٥ٛیدٚ +/ جا

٦ام آٝ٘ام کؼك٣تاخ،  ٨ُ٤٠ر ؿ٤سف پایایی آز٨٠ف، از ركش #، ة30٥.,$ ی٠ؼّكدر پژك٦كی 

ك  +*+0، +*+2ا٣غ از  ٦ا ة٥ جؼجیب ّتارت قغق اؿث ک٥ ٠ٛادیؼ آف یی اؿح٘ادقةاز آز٠اج٤نیٖ ك 

ْٖ اصح١اٝی ؿؤارت چ٤ی٢ ةؼام جْیی٢ ركایی م٨رم آز٨٠ف ك جكعیل ٣ٛاط و ، ٦ٟ+*14

م جْٞیٟ ك جؼةیث  ٦ام ٗٞـ٥٘ ك ٗٞـ٥٘ ٣ُؼ رقح٥ ٣ا٥٠ در اظحیار اؿحاداف ماصب پؼؿف آز٨٠ف،

ٚؼار دادق قغ ك ٣ُؼ٦ا ك پیك٧٤اد٦ام آ٣اف در امالح جْغادم از ؿؤارت  #ؿؼقث $ازز٥ٞ١ پاؾ
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ؼاد ٨ٗؽ ركایی ٠ضح٨ایی آز٨٠ف را جا یغ کؼد٣غ( ٠غ٣ُؼ ٚؼار گؼٗث(  و٤١ان، ٗا

 (p4cثطًبهِ )تَای ثَهی هح

، ق٤اؿا٥٣ ی٦ـح٦ایی ةا ٠ىا٠ی٢ ٗٞـ٘ی $ایؼا٣ی داؿحاف)در ٠یاف ٠ح٨ف ادةی ٗؼ٤٦گ اؿال٠ی

٨٤ّاف  ٦ا را ة٥# ةؼظی از ای٢ داؿحاف,4.,# كز٨د دارد( اکتؼم $ارزش ق٤اؿا٥٣ق٤اؿا٥٣ ك ٠ْؼٗث

 ٥٣٨١٣ آكردق اؿث ک٥ در ذیٜ آ٠غق اؿث(
 

 ٌبؾت ثطای هحتَای ثَهی فلؿفِ ثطای وَزوبىّبی ه( ًوًَِ زاؾتبى2خسٍل )

 ٣اـ ٨٣یـ٤غق ٣اـ ٠ح٢ ادةی ٥٣٨١٣ داؿحاف ١ٞٚؼك

ی
ـح

٦
 

ی
اؿ

ق٤
 

 ٨ٝ٨٠م ٠ذ٨٤م، دٗحؼ چ٧ارـ ٨٠رچگاف ةؼ کأػ

 ٨ٝ٨٠م ٠ذ٨٤م، دٗحؼ دكـ ٨٠ؿی ك قتاف

 ؿ٤ایی صغی٥ٛ جؼس از ٠ؼگ

 ٤ّنؼا١ْٝاٝی ٣ا٥٠ ٚاة٨س ظیاط ك ک٨زق

 ٨ٝ٨٠م ٠ذ٨٤م، دٗحؼ ؿ٨ـ ک٨دکاف ٠کحتی ك اؿحاد

 ٨ٝ٨٠م ٠ذ٨٤م، دٗحؼ اكؿ پادقاق ك ک٤یؽؾ

 ٨ٝ٨٠م ٠ذ٨٤م، دٗحؼ اكؿ ٨ًًی ك ةازرگاف

 ٨ٝ٨٠م ٠ذ٨٤م، دٗحؼ اكؿ قیؼ ةی دـ ك قکٟ

 ٨ٝ٨٠م ٠ذ٨٤م، دٗحؼ پ٤سٟ ةاغ ظغا، دؿث ظغا، چ٨  ظغا

 زا٠ی ة٧ارؿحاف قحؼ ك درازگ٨ش

ث
اظ

ق٤
 

ی
اؿ

ق٤
 

 ٤٠كی كد٥٤٠ کٞی٥ٞ ة٨د٣غؿ٥ ٠ا٦ی ک٥ در آةگیؼم 

 ٨ٝ٨٠م ٠ذ٨٤م، دٗحؼ اكؿ ةٛاؿ ك ٨ًًی
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 ٨ٝ٨٠م ٠ذ٨٤م، دٗحؼ ؿ٨ـ اظحالؼ کؼدف در چگ٣٨گی ك قکٜ پیٜ

 ٨ٝ٨٠م ٠ذ٨٤م، دٗحؼ چ٧ارـ ٣نیضث پؼ٣غق

 ٤٠كی كد٥٤٠ کٞی٥ٞ ةي ك ؿحارگاف

 زا٠ی ة٧ارؿحاف ركةاق زیؼؾ

 ٤٠كی ٥٤كد٠ کٞی٥ٞ زأی ک٥ ةؼ ةارم درظحی ظا٥٣ داقث

 ٤٠كی كد٥٤٠ کٞی٥ٞ ظؼگ٨ش ك قیؼ

 ٤ّنؼا١ْٝاٝی ٣ا٥٠ ٚاة٨س دك ٠ؼد ز٣غا٣ی

 ٨ٝ٨٠م ٠ذ٨٤م، دٗحؼ پ٤سٟ آ٨٦ در ٨ًی٥ٞ ظؼاف

الؽ
اظ

 

 ٌّار ٣ا٥٠ ا٧ٝی قیط گَؼکا٣ی ك گؼة٥

 ٣ُا٠ی پیکؼ ٦٘ث ظیؼ ك قؼ

 ٤ّنؼا١ْٝاٝی ٣ا٥٠ ٚاة٨س ک٢ ك در دز٥ٞ ا٣غازیکی ٠یج٣٨

ع٨ار  ٨ٝ٨٠م ٠ذ٨٤م، دٗحؼ چ٧ارـ ٠ؼد گٞج

 ؿ١ؼ٤ٚغم ٧َیؼم ؿ٤غةاد ٣ا٥٠ گؼةة ؿ٘یغ

ی
تای

زی
 

ی
اؿ

ق٤
 

 ٣ُا٠ی ٝیٞی ك ٠س٨٤ف ٝیٞی ك ٠س٨٤ف

 زا٠ی ة٧ارؿحاف ًاككس ك زاغ

 ٨ٝ٨٠م ٠ذ٨٤م، دٗحؼ پ٤سٟ پَؼ زیتا دق٢١ ًاككس

 ٤ّنؼا١ْٝاٝی ٣ا٥٠ ٚاة٨س اقحؼ ك اة٥ٞ

 ؿ٤ایی صغی٥ٛ آی٥٤ ك ز٣گی
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 وبض ضٍـ اًدبم

 ٨٤ّاف ٠ضح٨ام ٤٠اؿب ك ة٠٨ی ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف ة٥ ٦ام ٨ٗؽ ة٥از داؿحاف پژك٦ف ای٢ در

ؽار  ٦ا ةا اؿح٘ادق از ٣ؼـ دادققغ(  اؿح٘ادق آز٠ایف گؼكق زٞـ٥ ةؼام /٦ؼ٠اق  ٠غت دك ٠اق، ٗا

spss-+ از زغاكؿ ك  ی٘یكجضٞیٜ ظ٨ا٤٦غ قغ؛ در ةعف ج٨م ٤٠اؿب جسؽی٥ مآ٠ار م٦ا آز٨٠ف ك

ؿٌش ٠ـحٜٛ ةا  t ، آز٨٠ف#$جضٞیٜ ک٨كاریا٣ؾآز٨٠ف  ٜیك در ةعف جضٞ یٗؼاكا٣ ِیج٨ز مار٦ا٨١٣د

 ٣ُؼ گؼٗث قغ( در p ≥+*0+دارم  ٤ْ٠ی

٦ام اؿحغرٝی در دك گؼكق آز٠ایف ك  # ٠یا٣گی٢ ك ا٣ضؼاؼ ٠ْیار ٧٠ارت-در زغكؿ ق١ارق $

 قغق اؿث( آز٨٠ف ٣كاف دادق آز٨٠ف ك پؾ ک٤حؼؿ در پیف

 

 ّبی اؾتساللی بًگیي ٍ اًحطاف هؼیبض هْبضت( هی2خسٍل )

 ا٣ضؼاؼ ٠ْیار ٠یا٣گی٢ ١٣ؼق صغاٜٚ ١٣ؼق صغاکذؼ ٨٣ةث آز٨٠ف ٨٣ع گؼكق

 

 گؼكق آز٠ایف

 ,*.0+ 1- 1/ +, آز٨٠ف –پیف 

 3*0. +/*00 +0 3- آز٨٠ف )پؾ

 

 گؼكق ک٤حؼؿ

 4*-, .-*0+ 0/ +, آز٨٠ف –پیف 

 3*+3 /- 1/ -, آز٨٠ف )پؾ 

 

آز٨٠ف  د٦غ ٠یا٣گی٢ ك ا٣ضؼاؼ ٠ْیار در دك گؼكق پیف ٥ زغكؿ ٨ٗؽ ٣كاف ٠یگ٥٣٨ ک ١٦اف

ؽایف ٣ؽدیک ة٥ یکغیگؼ ك در پؾ # ك ,یاٗح٥ اؿث ز٧ث جسـٟ ة٧حؼ ای٢ ٨٠و٨ع ٨١٣دار $ آز٨٠ف ٗا

 ٠كا٦غق اؿث( ذیٜ ٚاةٜ # در-$
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 آظهَى گطٍُ آظهبیف آظهَى ٍ پؽ ّبی اؾتساللی پیف ( ًوبیف ًوطات هْبضت1ًوَزاض )

 

 
 آظهَى گطٍُ وٌتطل آظهَى ٍ پؽ ّبی اؾتساللی پیف ًوبیف ًوطات هْبضت (2ًوَزاض قوبضُ )

 

 ّب تحلیل زازُ

 ٚؼار زیؼ اؿث( ٦ام پژك٦ف ة٥ةؼرؿی ٗؼوی٥

 فطظیِ پػٍّف

ؽایف ٧٠ارت اؿحغرؿ دا٣ف # ٠ضح٨ام ة٠٨ی (p/cةؼ٣ا٥٠  دارم دارد(آ٨٠زاف پای٥ قكٟ جثدیؼ ٤ْ٠ی ةؼٗا

آز٨٠ف در دك  آز٨٠ف ك پؾ ةؼرؿی ة٧حؼ ٗؼوی٥ ٨٠رد٣ُؼ ةا ک١ک پیف در ای٢ پژك٦ف ز٧ث

ام  ک٥ ؿٌش ؿ٤سف ٠حٕیؼ٦ام ٨٠ردةؼرؿی ٗام٥ٞ گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ پؼداظح٥ ك ازآ٣سایی

جـث )اؿ١یؼ٨٣ؼ ز٧ث ٣ؼ٠اؿ ة٨دف ج٨زیِ دك ٠حٕیؼ ك آز٨٠ف جی )ة٨دق ٝػا آز٨٠ف ک٨١ٝ٨گؼؼ

ق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ ك آز٨٠ف ٨ٝی٢ ةؼام جسا٣ؾ ةؼام ةؼرؿی ج٘اكت ٠یا٣گی٢ در ةی٢ دك گؼك

ًؼ٥ٗ ةؼام ٠ٛایـ٥ ١٣ؼات دك  ٦ا ك آز٨٠ف امٞی پژك٦ف ی٤ْی جضٞیٜ ک٨كاریا٣ؾ یک كاریا٣ؾ
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آز٨٠ف در دك گؼكق آز٠ایف ك  قغق پؾ ٦ام جْغیٜ قغق ك در ا٣ح٧ا ٣یؽ ٠یا٣گی٢ ٠حٕیؼ اؿح٘ادق

 قغق اؿث( ٦ا را ةؼرؿی ک٤حؼؿ ك ج٘اكت ةی٢ آف

 

 اؾویطًَف )ًطهبل ثَزى تَظیغ هتغیط( -ًتبیح آظهَى وَلوَگطٍف (3خسٍل )

٧٠ارت  ِیاؿح٤تاط کؼد ک٥ ج٨ز ٢یف چ٤ج٨ا ٠ی #0$قغق در زغكؿ  درج ریةؼ اؿاس ٣حا

 آز٨٠ف ج٨زیِ ٠حٕیؼ٦ا ٣ؼ٠اؿ ٣یـث( آز٨٠ف ٣ؼ٠اؿ ك در پؾ اؿحغرؿ در پیف

 ّبی زٍ هتغیط تفبٍت هیبًگیي

ةا دك گؼكق یا ٥٣٨١٣ ٨٠رداؿح٘ادق  ٦ام ج٘اكجی در راة٥ٌ ج٧٤ا آز٨٠ف پارا٠حؼم ک٥ ةؼام آز٨٠ف ٗؼوی٥

ای٢ آز٨٠ف،  ةاقغ( رام دك صاٝث $٠ـحٜٛ ك ١٦تـح٥# ٠یةا دك ٥٣٨١٣ دا tگیؼد، آز٨٠ف  ٚؼار ٠ی

ک٤غ، از ای٢ آز٨٠ف ةؼام ٠ضاؿت٥ ٗام٥ٞ  ٠یا٣گی٢ دك گؼكق از پاؿعگ٨یاف را ةا یکغیگؼ ٠ٛایـ٥ ٠ی

ة٥ ّتارجی در ای٢  ق٨د( ا١ًی٤اف ك یا آز٨٠ف ٗؼوی٥ ج٘اكت ٠یا٣گی٢ دك ز١ْیث اؿح٘ادق ٠ی

 گیؼ٣غ( ٦ام جنادٗی ٨٠رد ٚىاكت ٚؼار ٠ی ٥آ٠غق از ٣٨١٣ دؿث ٦ام ة٥ آز٨٠ف، ٠یا٣گی٢
 

 تؿت ثطای همبیؿِ تفبٍت هیبًگیي هْبضت اؾتساللی ثطحؿت گطٍُ آظهبیف ٍ وٌتطل-( ًتبیح آظهَى تی4خسٍل )

٠حٕیؼ 

 ٠ـحٜٛ

آز٨٠ف ٨ٝف ةؼام  

 ٦اةؼاةؼم كاریا٣ؾ

 جـث )٠ٛغار آز٨٠ف جی

 

 

٧٠ارت 

 اؿحغرٝی

F sig t df Sig (--tailed) 

  ٦اؼم كاریا٣ؾٗؼض ةؼاة

,4*+ 

 

11*+ 

,+*1 .3 +++*+ 

 +*+++ 2.*34 1*+, ٦ا ٗؼض ٣اةؼاةؼم كاریا٣ؾ
 

دارم جـث، ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ؿٌش ٤ْ٠ی)٠ٌاةٙ اًالّات ٨٠ز٨د در ظؼكزی دكـ آز٨٠ف جی

ةاقغ ك از ؿٌؼ اكؿ  گؼكق ةؼاةؼ ٠ی ٦ام ةی٢ دكةاقغ، ٝػا كاریا٣ؾ ٠ی +*0+آز٨٠ف ٨ٝف، ةیكحؼ از 

 دارم ٤ْ٠ی اؿ١یؼ٣ٖ -آ٠ارق ک٨١ٝ٨گؼكؼ ا٣ضؼاؼ ٠ْیار ٠یا٣گی٢ ٨٣ع آز٨٠ف ٠حٕیؼ

٦ام  ٧٠ارت

 اؿحغرٝی

 +*-. +*/4 4*/3 /-*-0 آز٨٠ف پیف

 +*+++ -*,- ,,*,4 -.*2- آز٨٠ف پؾ
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دارم ةؼ اؿاس ؿٌش ٤ْ٠ی ک٤یٟ(ةا دك ٥٣٨١٣ ٠ـحٜٛ اؿح٘ادق ٠ی tث ج٘ـیؼ ٣حایر آز٨٠ف ز٧

ج٨اف گ٘ث ک٥ ةی٢ ٠یا٣گی٢ ٧٠ارت  ةاقغ، ٠ی ٠ی +*,+جؼ از  ک٥ ک٨چک +*+++جـث )آز٨٠ف جی

 دارم كز٨د دارد(اؿحغرٝی ةی٢ دك گؼكق ٨٠ردةؼرؿی آز٠ایف ك ک٤حؼؿ از٣ُؼ آ٠ارم ج٘اكت ٤ْ٠ی

آز٠ایف $دارم ةی٢ ٠یا٣گی٢ ٧٠ارت اؿحغرٝی از٣ُؼ گؼكق ٨٠ردةؼرؿی ج٘اكت ٤ْ٠ی ٠ت٤ی ةؼ كز٨د

 ق٨د( ك ک٤حؼؿ# پػیؼٗح٥ ٠ی

ؽایف  ٗؼوی٥ اكؿ ای٢ جضٛیٙ صاکی از آف ة٨د ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف ةا ٠ضح٨ام ة٠٨ی ةاّخ ٗا

گیؼم  ز٧ث ةؼرؿی مضث ای٢ ٗؼوی٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ٛیاس ا٣غازقق٨د(  ٠ی ٧٠ارت اؿحغرٝی

آز٨٠ف ك  ام# ك اظحالٗی ة٨دف ٗؼوی٥ ك ٣یؽ ٝؽكـ جْغیٜ ادؼ گؼكق در ةؼرؿی ج٘اكت پیف ام٥ٞ$ٗ

آز٨٠ف ازؼام ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف در دك گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ، از جضٞیٜ  پؾ

 ٣حایر جضٞیٜ ک٨كاریا٣ؾ در زغكؿ ذیٜ گؽارش گؼدیغق اؿث5 ک٨كاریا٣ؾ اؿح٘ادق گؼدیغ(
 

 ًتبیح آظهَى تحلیل وٍَاضیبًؽ افعایف هْبضت اؾتساللی ذالصِ (5خسٍل )

درز٥  ٤٠اةِ جٕییؼات

 آزادم

 ؿٌش ٤ْ٠ادارم F ٠یا٣گی٢ ٠سػكر٦ا

 +*,++ +-*/3 /+,*+3 1- آز٨٠ف# ٠حٕیؼ ١٦ؼاق $١٣ؼات پیف

 +*+++ ,0,*2/ ,21*00 , ک٤حؼؿ# )ادؼ گؼكق $آز٠ایف 

   0*-+ 1 ظٌا

    .. قغق ز١ِ کٜ امالح
 

ادؼ ٠حٕیؼ  #6p  +*,++ك  6F  +-*/3د٦غ، ةا ج٨ز٥ّ ة٥ $ ٥٣ ک٥ ٣حایر زغكؿ ٣كاف ٠یگ٨ ١٦اف

 دار اؿث( آز٨٠ف ٤ْ٠ی –آز٨٠ف ك پؾ  )ی٤ْی ج٘اكت ١٣ؼات پیف  دار اؿث؛ ١٦ؼاق ٤ْ٠ی

دار اؿث ی٤ْی ج٘اكت دك  ٤ْ٠ی #6p  +*+++ك  6F ,0,*2/$ ١٦چ٤ی٢ ادؼ گؼكق ٣یؽ ةا ج٨ز٥ ة٥

ؽایف ٧٠ارت  ٣ُؼ ازؼامگؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ از ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف ةؼٗا

 دار اؿث( اؿحغرٝی ٤ْ٠ی

ج٨اف از ةیكحؼ یا ک١حؼ ة٨دف ٠یؽاف  دار ٣ت٨دف# ٗؼوی٥، ١٣ی ةا ج٨ز٥ ة٥ دك دا٥٤٠ ة٨دف $ز٧ث
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ادؼةعكی ازؼام ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف دریکی از دك گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ مضتث 

 ٦ا اؿح٘ادق ٨١٣د؛ آز٨٠ف گؼكق قغق پؾ ٦ام جْغیٜ ج٨اف از ٠ٛایـ٥ ٠یا٣گی٢ ٨١٣د ا٠ا ٠ی
 

 قسُ زض تحلیل وٍَاضیبًؽ افعایف هْبضت اؾتساللی ( هیبًگیي تؼسیل6خسٍل )

 آز٨٠ف قغق پؾ ٠یا٣گی٢ جْغیٜ

 ک٤حؼؿ آز٠ایف

 ا٣ضؼاؼ ٠ْیار ٠یا٣گی٢ ا٣ضؼاؼ ٠ْیار ٠یا٣گی٢

0.*/+ 4-*-0 30*+ 43*+ 

 

٨ًر  قغق گؼكق آز٠ایف ة٥ د٦غ ٠یا٣گی٢ جْغیٜ ک٥ زغكؿ ٨ٗؽ ٣كاف ٠ی٨ًرم  ١٦اف

دارم ةیكحؼ از گؼكق ک٤حؼؿ ة٨دق اؿث ک٥ ة٥ ٤ْ٠ی جثدیؼ ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف ةا ٠ضح٨ام  ٤ْ٠ی

ؽایف ٧٠ارت اؿحغرٝی اؿث( ة٠٨ی  ةؼٗا

 گیطی ثحث ٍ ًتیدِ

ؽایف ٧٠ارت اؿحغرؿ  ٠یةا ٠ضح٨ام ة٨ (p/cةؼ٣ا٥٠ $٣حیس٥ جضٞیٜ ک٨كاریا٣ؾ ای٢ ٗؼوی٥ ک٥  ةؼٗا

ادؼ  #6p  +*+++ك  6F  +-*/3دارم دارد ٣كاف داد، ةا ج٨ز٥ّ ة٥ $آ٨٠زاف قكٟ جثدیؼ ٤ْ٠ی دا٣ف

 دار اؿث( آز٨٠ف ٤ْ٠ی آز٨٠ف ك پؾ ی٤ْی ج٘اكت ١٣ؼات پیف دار اؿث؛ ٠حٕیؼ ١٦ؼاق ٤ْ٠ی

ؿث ی٤ْی ج٘اكت دك دار ا # ٤ْ٠ی6p  +*+++ك  6F ,0,*١٦/2چ٤ی٢ ادؼ گؼكق ٣یؽ ةا ج٨ز٥ ة٥ $

ؽایف ٧٠ارت اؿحغرؿ  ةا ٠ضح٨ام ة٠٨ی (p/cةؼ٣ا٥٠ $ گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ از٣ُؼ ازؼام ةؼٗا

دارم ةیكحؼ از گؼكق ک٤حؼؿ  ٨ًر ٤ْ٠ی قغق گؼكق آز٠ایف ة٥ چؼاک٥ ٠یا٣گی٢ جْغیٜ دار اؿث( ٤ْ٠ی

 ة٨دق اؿث(

 هٌبثغ

م ٠ح٨ف ٦ا داؿحافٞـ٘ی در 5 ٠ىا٠ی٢ ٗ(P/c)ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف #( ,4.,اکتؼم، اص١غ $

 کالؿیک اد  ٗارؿی، رؿا٥ٝ دکحؼم، دا٣كگاق ٗؼدكؿی ٠ك٧غ(

ا٣غیكی ادةیات ک٨دؾ ك ٗٞـ٥٘ در ةؼ٣ا٥٠ ٗٞـ٥٘ ةؼام  جث٠ٞی ةؼ ٦ٟ #(31.,ظـؼك٣ژاد، ٠ؼجىی $
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 (4+,)/-,#5 +-$ ٦1ام آ٨٠زقی،  ک٨دکاف، ٗن٤ٞا٥٠ ٨٣آكرم

٦ام ادٔا٠ی ك  ٞـ٥٘ ك ٤٠ٌٙ ة٥ ركشام آ٨٠زش ٗ#( ةؼرؿی ٠ٛایـ32٥.,وؼٔا٠ی، ؿْیغ $

كپؼكرش، ؿاز٠اف پژك٦ف ك ٨٣ؿازم  ج٘کیکی در دكرق ٠ح٨ؿ٥ٌ ٣ُؼم، كزارت آ٨٠زش

 آ٨٠زقی(

م آ٨٠زش ٗٞـ٥٘ ة٥  ركش ازح١اّی پژك٦كی در ةؼ٣ا٥٠ جثدیؼةؼرؿی #( 30.,، ٤٠ن٨ر $٠ؼّكی

یی ٠غرؿ٥ ؿ٨ـ را١٤٦ا م ی٥آ٨٠زاف پـؼ پا ٦ام اؿحغرؿ دا٣ف ک٨دکاف ةؼ پؼكرش ٧٠ارت

 ة دکحؼم ٗٞـ٥٘ جْٞیٟ ك جؼةیث، دا٣كگاق ق٧یغ چ١ؼاف ا٨٦از(رؿاٝ، ٥٣٨١٣ دكٝحی ا٨٦از
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