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تا توروس تر اًتمال تجارب تالیٌی تیي

تیوارظتاى هیالد  -ظالي غرضی

درهاًگراى ًعل آیٌذُ

ساتطاّساْثشدْاایکُتااشلفکاشتاااَگٛااضػتحصاٛهیداَاؼآياإصاٌدختاشؽٓشعااتاٌ
کُگأس
*

هرادی طاّرُ  ،رظتن آتادی ؼْرُ تاًَ

**



 ،گَدیٌی اورم  ،رحیوی هْرٍ ؼْیي

*ًبسؿٜبع اسؿذ ٗـبٝس ٝ ٟساٜ٘١ب٧ٞٛ ،٦٧ؼٜذٗ ٟؼئ،ّٞ







،tmoradi123@yahoo.com

** ًبسؿٜبع ػٔ ٕٞسشث٨شً ،٦بسؿٜبع اسؿذ ػٔ ٕٞسشثشُ ٦شا٧ؾ كٔؼل ٠سشث٨زً ،بسؿٜبع اسؿدذ ػٔد ٕٞسشث٨شد٦
ُشا٧ؾ كٔؼل ٠سشث٨ز

ػٞاّ دظ١ٝـ ٝ ٦چشا ٦٧ا٧ؼبد ؿذ ٙآ :ٙافَاى ثَای کنشَل افکبٍ نبهوإدشه اُ ٥ی دی اُ ٍاهجَىهدب إدش بى مدی کنندي.
کنشَل فکَ یک ویْای سک ثٮيی و ٍاهجَىهبی آن ىٍ ثین افَاى مش بور إز .ىٍ فَایني کنشَل فکَ هيف اٝسی ٕدَکوثی
افکبٍ مِاك و نبهوإشه و نبٍاكز کنني إز .سوانبیی إش بى اُ کنشَل فکَ فق ٤مَثو ٣ثده اهدشالالر ٍواندی نیٖدز و ىٍ
كی٦ه هبی آموُٙی نیِ موٍ ى إش بى َاٍ می ایَى .یکی اُ مشغیَهبی كی٦ه آموُٙدی انگیدِٗ سلٞدیسی إدز .انگیدِٗ
سلٞیسی َٕمبیه اٌاٍی ٙنبهشی ٭ب ٥ی و ٍفشبٍی ثَای دیَٚفز ىٍ سٮسی و سَثیز ثدَ إدبٓ اهدياف آموُٙدگبهی إدز.
دْوه٘ كب َ١ثه من٪وٍ دبٕن اویی ثه این ٕوال انؼبم اَفز که آیدب ٍاث٦دهای ثدین ٍاهجَىهدبی کنشدَل فکدَ و انگیدِٗ
سلٞیسی ىٍ ثین ىان٘ آموُان ىهشَ ٙإَشبن کنگبوٍ وػوى ىاٍى؟
سٝؽ اٛؼبٕ دظ١ؾ :ثه من٪وٍ ثٍَٕی هاجٖشگی ثین مشغیَهب و ػا ٬آوٍی ىاى هب اُ ثدین ىاند٘ آمدوُان ىهشدَ کده ىٍ
ىثیَٕشبنابی ٙإَشبن کنگبوٍ ىٍ ٕبل سلٞیسی  94-95مٚغول ثه سلٞیل ثوىندي  108ىاند٘ آمدوُ ثده ٝدوٍر سٞدبىفی
انشوبة ٙيني .ثَای انياُ ایَی مشغیَهب اُ ىو مقیبٓ ٍاهجَىهبی کنشدَل فکدَ ولدِ و ىیدویٔ ( TCQ )1994و هاـندین
مقیبٓ انگیِٗ سلٞیسی والَاني ( AMS )1992إش بى ٙي .آُموناب ثَ ٍوی ناونه دْوهٚی ثه ٝوٍر اَوهی اػَا ٙي.
ٛشب٧غ :ىاى هبی دْوه٘ ثب ثاَ ایَی اُ ٍوٙابی آُمون  tو سلسیل واٍیبنٔ و هاجٖدشگی ثدب إدش بى اُ ندَم افدِاٍ spss
سؼِیه و سلسیل ٙي .نشبیغ نٚبن ىاى ثین کنشَل فکَ و انگیِٗ سلٞیسی ( )r= 0/25ىٍ ٕ٦ق (ٍ )p< 0/01اث٦ده مٮندبىاٍی
وػوى ىاٍى .ثین ٍاهجَىهبی موشسف کنشَل فکَ اُ ػاسده نگَاندی ( ) r= 0/19ثدب انگیدِٗ سلٞدیسی ىٍ ٕد٦ق () p< 0/05
ٍاث٦ه مٮنبىاٍ وػوى ىاٍى .ثین سنجیه ( )r= 0/19ثب انگیِٗ سلٞیسی ىٍ ٕ٦ق (ٍ ) p< 0/05اث٦ه مٮندبىاٍ وػدوى ىاٍى .ثدین
اٍُیبثی مؼيى ( )r= 0/25ثب انگیِٗ سلٞیسی ىٍ ٕ٦ق (ٍ)p< 0/01اث٦ه مٮنبىاٍ وػوى ىاٍى .امب ثدین كدوآ دَسدی (0/09
= )rو کنشَل اػشاب٭ی ( )r= 0/09ثب انگیِٗ سلٞیسی ٍاث٦ه مٮنبىاٍی وػوى نياٍى(.)p˃ 0/05
ثحض  ٝعشح ػٞاّ ثشا ٥دظ١ٝـ٢ب ٥آس :٦ثب سوػه ثه نشبیغ ثه ىٕز آمي ىٍ این ناونه می سوان نشیؼه اَفدز کده ثدین
ٍاهجَىهبی کنشَل فکَ نگَانی سنجیه و اٍُیبثی مؼيى ثب انگیِٗ سلٞیسی هاجٖشگی وػوى ىاٍى امب ثین ٍاهجَىهبی کنشدَل
فکَ كوآ دَسی و کنشَل اػشاب٭ی ثب انگیِٗ سلٞیسی هاجٖشگی وػوى نياٍى .امب ٕوالی که مَ٦ف می ٙوى این إدز کده
آیب ىٍ ناونههبی ىیگَ و هاَا ثب کنشَلابی ىیگَ هاین نشیؼه ٍا ثه ىٕز هواهي آمي؟
ًٔ٘بر ًٔ٨ذٍ :٥اهجَىهبی کنشَل فکَ انگیِٗ سلٞیسی ىان٘ آموُان
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