
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

18 | 
 
 

ّبی اختوبػی  زثؿتبًی ثط هْبضت ّبی پیف اثطثركی آهَظـ هْبضت

 لعٍیي 2ًَآهَظاى ًبحیِ 

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف5

 .زْ٘ؼ چ٨یا٤٠فك  -ؿْیغق ةؽازیاف، ,گیحی رص١ا٣ی

 

 چىیسُ
٦ام ازح١اّی  دةـحا٣ی ةؼ ٧٠ارت ٦ام پیف آ٨٠زش ٧٠ارت دیؼجث٦غؼ از پژك٦ف صاوؼ، جْیی٢ 

 -دةـحا٣ی ٣اصی٥  ٚؽكی٢ ة٨د( زا٥ْ٠ پژك٦ف قا٠ٜ کٞی٥ ٨٣آ٨٠زاف پـؼ پیف -٨٣آ٨٠زاف ٣اصی٥ 

ام  ٨ًر جنادٗی ظ٨ق٥ ٣٘ؼ ة٥ +.ة٨د٣غ ک٥ از ای٢ ٠یاف جْغاد  .4)/4ٚؽكی٢ در ؿاؿ جضنیٞی 

ؼ در گؼكق ک٤حؼؿ زایگؽی٢ قغ٣غ( اةؽار٦ام ٣٘ 0,ك  آز٠ایف٣٘ؼ در گؼكق  0,ا٣حعا  ك 

٦ام ازح١اّی كای٤ٞغ ك پکیر آ٨٠زقی كزارت  ٨٠رداؿح٘ادق در ای٢ پژك٦ف ٠ٛیاس ٧٠ارت

 )آز٨٠ف كپؼكرش ة٨د( پژك٦ف صاوؼ از ٨٣ع جضٛیٛات ٣ی٥١ آز٠ایكی، ةا ًؼح پیف آ٨٠زش

 اریا٣ؾ جک ٠حٕیؼق٦ا از جضٞیٜ ک٨ك كجضٞیٜ دادق آز٨٠ف ةا گؼكق ک٤حؼؿ ة٨د( ز٧ث جسؽی٥ پؾ

$Ancova آز٨٠ف# ك t ٦ام  آز٨٠ف ٧٠ارت ٦ا ٣كاف داد ةی٢ ١٣ؼات پؾ اؿح٘ادق قغ( یاٗح٥

٦ام  ك ک٤حؼؿ ج٘اكت ٤ْ٠ادارم كز٨د دارد ك آ٨٠زش ٧٠ارت آز٠ایفازح١اّی در دك گؼكق 

٦ام ای٢ پژك٦ف  #( یاٗحp٥>+*,+٦ام ازح١اّی ٨٣آ٨٠زاف ٠ؤدؼ اؿث $ دةـحا٣ی ةؼ ٧٠ارت پیف

٦ام ازح١اّی ٨٣آ٨٠زاف ة٨دق ك  دةـحا٣ی ةؼ ٧٠ارت ٦ام پیف آ٨٠زش ٧٠ارت جثدیؼام ا١٦یث گ٨ی

ج٨ز٧ی از جٕییؼات  دةـحا٣ی ج٨ا٣ـح٥ اؿث ٠یؽاف ٚاةٜ ٦ام پیف د٦غ ک٥ آ٨٠زش ٧٠ارت ٣كاف ٠ی

 ٦ام ازح١اّی را جتیی٢ ١٣ایغ( ٧٠ارت

 َآهَظاىاختوبػی، ً ّبی هْبضت، زثؿتبًی پیف ّبی هْبضت: ّبی ولیسی ٍاغُ

                                                           
 ٨٣یـ٤غق ٠ـئ٨ؿ5 کارق٤اؿی ارقغ ٠كاكرق ك را١٤٦ایی، دا٣كگاق آزاد اؿال٠ی كاصغ کؼ٠اف، ایؼاف(  ,
 اؿحادیار گؼكق ركا٣ك٤اؿی، دا٣كگاق آزاد اؿال٠ی كاصغ اة٧ؼ، اة٧ؼ، ایؼاف(  -
 گؼكق ركا٣ك٤اؿی، دا٣كگاق آزاد اؿال٠ی كاصغ اة٧ؼ، اة٧ؼ، ایؼافاؿحادیار (  .
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 همسهِ

ق٨د(  جؼی٢ دؿحاكرد٦ام دكراف ک٨دکی ٠ضـ٨  ٠ی یکی از ٧٠ٟ ,٦ام ازح١اّی ٧٠ارت

پػیؼم از رٗحار٦ام  كرزم، ظ٨دک٤حؼٝی ك ٠ـئ٨ٝیث زؼ ث٦ام ازح١اّی ٠ا٤٣غ ١٦یارم،  ٧٠ارت

از  ٨ًر ٠ؤدؼ ةا دیگؼاف جْا٠ٜ داقح٥ ةاقغ ك ؿازد ة٥ ام اؿث ک٥ ٗؼد را ٚادر ٠ی ٠كا٦غق ٚاةٜ

ج٧٤ا  ک٤ف ٣ا٨ْٛ٠ؿ ازح١اّی ظ٨ددارم ک٤غ( ک٨دکاف ٗاٚغ ؿ٨ٌح ةارم ٧٠ارت ازح١اّی، ٥٣كا

ؿاز درك٣ی ؿازم قغق  آ٠یؽم ةا٦ٟ ؿارف ظ٨د ٣غار٣غ، ةٞک٥ رٗحار٦ام ٠كکٜ جْا٠ٜ ٨٠ٗٛیث

ؿاز ةؼكف ؿازم قغق ٠ذٜ  ١٦چ٨ف اصـاس ١ٔگی٤ی، اٗـؼدگی ك ج٧٤ایی ك رٗحار٦ام ٠كکٜ

ک٤٤غ(  ٠ی، ٧٠ار وْٖ ظٞٙ ك ةضخ کؼدف ةا دیگؼاف را ٣یؽ جسؼة٥ ٠یپؼظاقگؼم زـ١ا٣ی یا کال

ؽكف ةؼ آف، ٧٠ارت  ک٤٤غ ةی٤ی ٠ی ٦ام ازح١اّی ةار ٨٠ٗٛیث جضنیٞی آی٤غق را کا٠الن پیف ٗا

اؿث( ٦ؼ  -ز٣غگی  ٦ام ٧٠ارت  ٦ام ازح١اّی ك ارجتاًی یکی از اةْاد #( رقغ ٧٠ارت32.,ّتغم، $

ٗػؼا٦ٟ ق٨د، ای٢ ٠ؤ٥٘ٝ ٧٠ارت ز٣غگی   دیػگؼاف  تاط ک٨دؾ ةػا٦ام ةیكحؼم ةؼام ارج چ٥ ٗؼمث

ک٨دؾ،   ازح١اّی  ركاةي  ٦ام ٧٠ٟ در ج٨ؿ٥ْ یاةغ( یکی از ایػ٢ ٗؼمث گـحؼش ةیكحؼم ٠ی

 #(33.,دةـحا٣ی اؿث $اصغم ك ة٤ی ز١اؿ،  ٦ام پیف دكرق

٦ام  مثصاؿ ؿؼقار از ٗؼ ام پؼ از ٠عاًؼات گ٣٨اگ٨ف ك درّی٢ دةـحا٣ی دكرق دكرق پیف

ج٨ا٤٣غ ٣گؼش ك ًؼز ةؼظ٨رد ٠ذتث ك ؿاز٣غق  یادگیؼم ك جسؼة٥ اؿث، در ای٢ دكراف ک٨دکاف ٠ی

ظ٨د را در ظن٨ص آ٨٠ظح٢ ك ٠كارکث در کار٦ایكاف ةـي د٤٦غ ك ای٢ ٠ـئ٨ٝیث ظٌیؼ در 

دةـحا٣ی ٧٣ادق قغق اؿث( ا٠ؼكزق ک٨دکاف ٚتٜ از كركد ة٥  ٦ام اظیؼ ةؼ دكش ٠ؼاکؽ پیف ؿاؿ

ک٤٤غ ک٥ ای٢ ٠ؼاکؽ جضث ٣ُارت  دةـحا٣ی ًی ٠ی ی یک ؿاؿ را در ٠ؼاکؽ پیفآ٨٠زش رؿ١

  ٦ام رؿغ ک٥ قؼکث ک٨دکاف در دكرق كپؼكرش ك یا ة٧ؽیـحی ٚؼار دارد( ة٥ ٣ُؼ ٠ی آ٨٠زش

٦ام ظ٨د از ًؼیٙ  ةػ٥ یػادگیؼم اٝگ٦٨ام رٗحارم ؿازگارا٥٣ ك جْغیٜ ظ٨اؿح٥  دةـحا٣ی پیف

ک٤غ( ّغـ ج١اس  را ٗؼا٦ٟ ٠ی .قغق ك ز٠ی٥٤ ة٨ٞغ ازح١اّی  ٠ػ٤سؼ  فك ٠ػؼةیا  ةازظ٨رد از ١٦ـارف
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ّالٚگی ة٥ ز٣غگی  دةـحا٣ی، ٨٠زب کا٦ف جػ١ایٜ ك جػ١اس ةػا ٠ؼدـ، ةی پیف  دكرق  ةا دیگؼاف در

٦ام  ک٘ایحی ک٨دؾ در ًؼح ز٣ػغگی آیػ٤غق اك اؿػث( ؿاؿ ك ةی  اةحکار  ٣یؼكم  ز١ْی، جىْیٖ

ؿ٨ در ای٢ دكرق رقغ ك یادگیؼم  ث ظامی ةؼظ٨ردار اؿث، زیؼا از یکاكٝی٥ ز٣غگی ک٨دؾ از ا١٦ی

٦ام دكرق ةْغ ك  گیؼد ك از ؿ٨م دیگؼ، جسؼة٥ ای٢ دكرق پای٥ ك اؿاس یادگیؼم ةا ؿؼّث ا٣ساـ ٠ی

" قعنیث +٦3ا ك جضٛیٛات، ٨ْٞ٠ـ قغق اؿث ک٥ صغكد  كیژق دكرق دةـحاف اؿث( ًتٙ ةؼرؿی ة٥

 #(,3.,٠٘یغم، $ گیؼد قکٜ ٠ی ک٨دؾ در قف ؿاؿ اكؿ ز٣غگی اك

دةـحا٣ی را  آ٨٠زا٣ی ک٥ آ٨٠زش پیف ام دریاٗح٤غ دا٣ف # ًی ٠ٌا3.٥ْٝ.,ةیؼقک ك ٠ؼادم $

 ا٣غ، ؿازگارم ازح١اّی ة٧حؼم دار٣غ( گػرا٣غق

 ٦ام ازح١اّی ٧٠ارت آ٨٠زش ک٥ رؿیغ ٣حیس٥ ای٢ ة٥ ظ٨د جضٛیٙ # در24.,٨ٚاـ $ اةؼا٦ی١ی

ادراؾ  ١٦غٝی، ةؼ ظ٨د، ٣ُارت ظ٨د، ارزیاةی صٜ ٠ـئ٥ٞ، ٨ا٣اییج ١٦کارم، ٚتیٜ از ک٨دکاف ة٥

 ق٨د( ک٨دکاف در ازح١اّی ٦ام ص١ایث دریاٗث ا٨٣اع ك رقغ رٗح٢ ةار ةاّخ ج٨ا٣غ ٠ی ازح١اّی

٦ام  صاکی اؿث ک٥ قؼکث ک٨دکاف در کالس# -3.,٣حایر پژك٦ف اةؼا٦ی١ی ك ١٦کاراف $

ک٥ ک٨دکاف در ای٢  ای٢  ّػٞث  ٤٠غ اؿث( اصح١ارن ة٥دةـحا٣ی ةؼام ارجٛات ركاةي ازح١اّی ؿ٨د پیف

پؼداز٣غ، رٗحار٦ام ازح١اّی را ة٥ ًؼیٙ ج٨ٛیث ك  گؼكق ١٦حا ٠ی  ةػا  ٦ا ة٥ کػ٤ف ٠ػحٛاةٜ دكرق

  ، اصحؼاـ دیگؼاف  آ٨٠ز٣غ ك ای٢ ٗؼمث ٤٠اؿتی ةؼام درؾ ام ٠ی ج٤تی٥ ٤٠اؿب ك یادگیؼم ٠كا٦غق

 (٠ػحٛاةٜ ك ظػ٨د اةػؼازم ٤٠ٌٛی اؿث

درآ٠غ ؿؼیال٣کا ؿ٤سیغ ك  ؿا٥ٝ را در زا٥ْ٠ ق٧ؼم کٟ /)0# جض٨ؿ ک٨دکاف 0++-$ 1پؼرا

قغ٣غ ٣ـتث ة٥ ک٨دکا٣ی ک٥ در ای٢  دةـحا٣ی ٣گ٧غارم ٠ی دریاٗث ک٨دکا٣ی ک٥ در ٠ؼاکؽ پیف

 ٨ًر ٤ْ٠ادارم ة٧حؼ ١ّٜ کؼد٣غ( ٦ام ازح١اّی ة٥ ٠ؼاکؽ ٣ت٨د٣غ، در ٧٠ارت

٦ام  اكٝی٥ ك اکحـا  ٧٠ارت جثدیؼم ارجتاط ةی٢ ام ةؼ رك # در ٠ٌا0٥ْٝ++-$ 2اك

ام از ٠ٌا٥ْٝ ٨ًٝی قیکاگ٨ دریاٗث ک٥ ةی٢ قؼکث در  كپؼكرش ةْغم ةا اؿح٘ادق از ٥٣٨١٣ آ٨٠زش

                                                           
,. Perera 

-. Ou 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 |21 
 

٦ام ق٤اظحی، ص١ایث ظا٨٣ادگی،  دةـحا٣ی ك ج٨ا٣ایی ک٨دؾ در دكرق پیف)ةؼ٣ا٥٠ ٠ؼاکؽ كاٝغ

ز ؿ٨م ٠غرؿ٥ ارجتاط كز٨د دارد؛ در ای٢ ٦ام ا٣گیؽقی ك ص١ایث ا ؿازگارم ازح١اّی، ج٨ا٣ایی

٦ام ق٤اظحی، ص١ایث ظا٨٣ادگی ك ص١ایث از ؿ٨م  ٠یاف ارجتاط ة٥ جؼجیب در ٨٠رد ج٨ا٣ایی

٦ام ٠ضیٌی $٠ذٜ ظا٨٣ادق ك  د٦غ ک٥ ّا٠ٜ ٦ام ٣كاف ٠ی جؼ اؿث( ای٢ ٣حیس٥ ٠غرؿ٥ ٨ٚم

 كپؼكرش دار٣غ( آ٨٠زش٦ام  ةی٤ی ٣حیس٥ ا٣غ ك ٣ٛف ١٧٠ی در پیف ٠غرؿ٥# در جثدیؼگػارم دظیٜ

ج٨اف ک٨دکاف  # جا یغ ک٤٤غق ای٢ ٣ُؼ اؿث ک٥ ١٣ی33.,٣حایر پژك٦ف ص١یغپ٨ر ك ١٦کاراف $

 ٦ا آفصؼکحی ك ؿازگارم ازح١اّی  )دةـحا٣ی در جض٨ؿ ركا٣ی را ة٥ ای٢ ا٠یغ ک٥ مؼٗان جسؼة٥ پیف

٦ام ای٢ ٠ؼاکؽ،  دةـحا٣ی ٗؼؿحاد؛ ةٞک٥ قایغ کی٘یث ةؼ٣ا٥٠ ٠ذتث دارد، ة٥ ٠ؼاکؽ پیف جثدیؼ

دةـحا٣ی اؿث ک٥ در ای٢  م پیف م ارجتاط ٠ْٟٞ، ٗىام ٠ؼکؽ ك ٠یؽاف جسؼة٥ قعنیث ك ٣ض٨ق

 ١ٞٚؼك ا١٦یث دارد(

# ٣كاف داد ک٥ كارد 33.,ة٥ ٣ٜٛ از ؿپاؿی ك ١٦کاراف،  ؛434,$ پژك٦ف ٨ًٝی ا٣غرؿ٨ف

ح١اّی در اكاؿي قغف ة٥ ٧٠غک٨دؾ ظ٨  در ٨٣ةاكگی ك ٨٣پایی، ةاٚاةٞیث ق٤اظحی، ّاً٘ی ك از

 ک٨دکی ك ٨٣ز٨ا٣ی ارجتاط دارد(

# ٣كاف داد ک٥ ج٘اكت ٠یا٣گی٢ ١٣ؼات دظحؼاف ك پـؼاف در -3.,$ یاٗح٥ جضٛیٙ ق٧یٟ

 ٦ام ازح١اّی ك ٠كکالت رٗحارم ٤ْ٠ادار ٣یـث( ٧٠ارت

م  صى٨ر ک٨دؾ در دكرق جثدیؼ# در جضٛیٛی ز٧ث ارزیاةی +++-$ 1جی٨ٞر، گیتؾ ك اؿالجی

٦ام ةؼ٣ا٥٠ ارزیاةی ٧٠غک٨دؾ زؼزیا  ؼ ركم آ٠ادگی ةؼام كركد ة٥ ٠غرؿ٥، ١٣ؼقدةـحا٣ی ة پیف

$GKAPآ٠غق ٣كاف داد ک٥ ک٨دکاف ةا قؼکث در  دؿث کؼد٣غ( ٣حایر ة٥ كجضٞیٜ # را جسؽی٥

دةـحا٣ی آ٠ادگی ةیكحؼم ةؼام كركد ة٥ ٠غرؿ٥ داقح٤غ ك ای٢ آ٠ادگی در  ٦ام پیف آ٨٠زش

٦ام ازح١اّی ك ّاً٘ی ٣یؽ در ک٨دکاف ةا  چ٤ی٢ ٧٠ارتدظحؼاف ةیكحؼ از پـؼاف ة٨د( ١٦

 دةـحا٣ی، ةیكحؼ ة٨د( ٦ام پیف آ٨٠زش

                                                           
,. Taylor, Gibbs & Slate 
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دةـحا٣ی  ٦ام آ٨٠زقی پیف # در جضٛیٙ ٣كاف دادق اؿث ک٥ ةؼ٣ا٥٠+++-$ ٦1اٝیتی٨رج٢

ق٨د( ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ای٢  ةاکی٘یث ةار ٨٠زب ةؼكز ادؼ٦ام ة٤ٞغ٠غت در ک٨دکاف ظؼدؿاؿ ٠ی

ؽایف ٠ی٦ا ج٨ا٣ا ةؼ٣ا٥٠ ٦ام  د٦غ، ک٨دکاف ةا قؼکث در ةؼ٣ا٥٠ یی ک٨دکاف، كاٝغی٢ ك ١ْٞ٠اف را ٗا

ق٣٨غ ٠كکالت ٗیؽیکی، ازح١اّی ك ّاً٘ی ظ٨د را صٜ ک٤٤غ(  دةـحا٣ی ٚادر ٠ی آ٨٠زقی پیف

ؽایف ٨٠ٗٛیث ١٦چ٤ی٢، ای٢ ةؼ٣ا٥٠  ق٨د( ٦ام جضنیٞی در ای٢ ک٨دکاف ٠ی ٦ا ةاّخ ٗا

٦ام جضنیٞی، اٚحنادم ك ركاةي  درز٠ی٥٤ایساد ج٘اكت  # ٧٠غک٨دؾ ةاّخ+++-$ 2ر٣ی٤تؼگ

ک٤غ ک٥ ةاّخ ج٨ٛیث  ق٨د( چ٨ف ٠ضیي ٧٠غک٨دؾ جسؼةیاجی را در ک٨دکاف ةاركر ٠ی ازح١اّی ٠ی

ق٨د( آ٠ادگی ك اقحیاؽ ک٨دؾ ةؼام رٗح٢ ة٥ ٠غرؿ٥،  ١ّٞکؼد ق٤اظحی ك ازح١اّی آ٣اف ٠ی

ج٨اف ةا یک یا دك ؿاؿ آ٨٠زش  ٠ی ام را ٦ام ٠غرؿ٥ ٨٠ٗٛیث جضنیٞی اكٝی٥ ك کـب ٧٠ارت

 دةـحا٣ی ة٧ت٨د ةعكیغ( پیف

٠غت  ج٨اف ٠ؽایام ک٨جاق دةـحا٣ی دارام کی٘یث ةار ٠ی ٦ام پیف # ةا آ٨٠زش,++-$ ٧ٞ٠3یف

 ك ة٤ٞغ٠غت ق٤اظحی، ازح١اّی ك ّاً٘ی را در ک٨دؾ ایساد کؼد(

 )اـ ًتٛات ازح١اّیدةـحا٣ی ةؼام ک٨دکاف ج١ ٦ام پیف # دریاٗث اگؼچ٥ آ٨٠زش-++-اؿحار $ 

 ةؼ٣غ( ٦ا ٠ی درآ٠غ ؿ٨د ةیكحؼم از ای٢ آ٨٠زش ٦ام کٟ اٚحنادم ٠٘یغ اؿث، ا٠ا ک٨دکاف ظا٨٣ادق

دةـحا٣ی را گػرا٣غق ة٨د٣غ ةا  م ک٨دکا٣ی ک٥ دكرق پیف # در ٠ٛایـ٥/++-$ 4ؿی٨ٞا ك پاچ

٦ام  ٨٠زشک٨دکا٣ی ک٥ ای٢ دكرق را ٣گػرا٣غق ة٨د٣غ ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغ٣غ ک٥ ک٨دکاف ةا آ

٦ام ١ّٞکؼد جضنیٞی  ٦ام ةارجؼم در اًالّات آكاق٤اؿی ك آز٨٠ف دةـحا٣ی دارام ١٣ؼق پیف

 دار٣غ كٝی از٣ُؼ رٗحار٦ام ازح١اّی ج٘اكجی ٣غار٣غ(

دةـحا٣ی ة٥ ای٢  ٦ام پیف از جضٛیٛات در ٨٠رد آ٨٠زش دریکی# 0++-ك ١٦کاراف $ 5ؿا٣٨٠ؽ

                                                           
,. Halliburton 

-. Lunenburg 

.. Melhvish 

/. Sylva & pugh 

0. Sammons 
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م پایی٢ در ج١اـ كاصغ٦ام  ؼدم ک٨دکاف ًت٦٥ٛام ١ّٞک ٦ام آز٨٠ف ٣حیس٥ رؿیغ٣غ ک٥ ١٣ؼق

دةـحا٣ی را گػرا٣غق ةاق٤غ ؿٌش  ٦ام پیف جؼ اؿث ا٠ا اگؼ ای٢ ک٨دکاف آ٨٠زش درؿی پایی٢

دةـحا٣ی را پكث  یاةغ( ١٦چ٤ی٢ ؿٌش یادگیؼم ک٨دکا٣ی ک٥ دكرق پیف ٦ام آ٣اف ة٧ت٨د ٠ی ١٣ؼق

 در ٤٠ؽؿ ة٨د٣غ(ؿؼ گػاقح٥ ةاق٤غ، ةیكحؼ از ک٨دکا٣ی اؿث ک٥ ای٢ دكرق را 

# در جضٛیٛات ٨ًٝی ک٥ ا٣ساـ داد٣غ ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغ٣غ .44,$ 1اؿچ٨ی٢ ٦ارت ك كیکارت

ؽایف وؼیب ٨٦ش در  ٦ام پیف ک٥ داقح٢ ٧٠ارت دةـحا٣ی ٨٠زب ة٧ت٨د ١ّٞکؼد ق٤اظحی ك ٗا

 ق٨د( ک٨دکاف ٠ی

دةـحا٣ی ٨٠زب ة٧ت٨د  ٦ام پیف # در پژك٦كی ٣كاف داد ک٥ آ٨٠زش30.,ّؽیؽم $

٦ام  ق٨د( در٣حیس٥ گػرا٣غف دكرق ٦ام زةا٣ی، صؼکحی، ازح١اّی ك ق٤اظحی ک٨دکاف ٠ی ٧ارت٠

ٚت٨ؿ  ج٨ا٣غ جا صغ ٚاةٜ پػیؼم ک٨دکاف ٣یؽ ٠ی آ٨٠زقی ٚتٜ از دةـحاف، صؾ ١٦کارم ك ٠ـئ٨ٝیث

جؼم  ج٨ا٤٣غ ٣كاط ةیكحؼم را جسؼة٥ ک٤٤غ ك ٨ّاًٖ ا٣ـا٣ی ٨ٚم ك ٨ٌٞ٠ةی رقغ ک٤غ( ک٨دکاف ٠ی

 #(+4.,آةادم،  ؛ ة٥ ٣ٜٛ از قاق,++-، 2د ةؼكز د٤٦غ $اؿکی٧٤ارترا از ظ٨

ریؽم چ٤غةْغم ةؼ ٠یؽاف  ةؼ٣ا٥٠ جثدیؼ# در جضٛیٛی ةا ٨٤ّاف ةؼرؿی /4.,ی٨ؿ٘ی ك ٗحاصی $

ؿا٥ٝ ق٧ؼؿحاف کؼج در ؿاؿ  1جا  0صؼکحی ک٨دکاف دكرق آ٠ادگی )رقغ ١٦ا٤٦گی دیغارم

ریؽم چ٤غةْغم ة٥ ؿتب دار ة٨دف  ةؼ٣ا٥٠ ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغ٣غ ک٥ اٝگ٨م 34)+4جضنیٞی 

٨٠ردّال٥ٚ ک٨دؾ،  ٦ام ْٗاٝیثةْغ $ ٦ام ٨ٌٞ٠  ک٨دؾ ٠ض٨رم، چ٤غةْغم ة٨دف كیژگی

٦ام  ام#( پؼكرش ٧٠ارت رقح٥ ٦ا ك ٠ىا٠ی٢ ٠یاف ٦ایی ةؼگؼٗح٥ از ز٣غگی ک٨دؾ، ٧٠ارت پؼكژق

ام، ؿاظث ك ج٨ٝیغ دا٣ف  گیؼم از ركیکؼد پؼكژق ٦ام ٣ٛاقی ك کاردؿحی، ة٧ؼق ا٣غیكیغف ك ٧٠ارت

٦ام ٗؼدم ک٨دکاف، ج١ْٙ، یادگیؼم ةا اؿح٘ادق از  ج٨ؿي ظ٨د ک٨دؾ، ج٨ز٥ ة٥ ج٘اكت

پػیؼم در ةؼ٣ا٥٠ درؿی، ج٨ٛیث ك ص١ایث از  ام ٦ام ٨٠اد آ٨٠زقی، ا٣ٌْاؼ چ٤غرؿا٥٣

صؼکحی درقث ك َؼیٖ، اٝگ٨م ٤٠اؿتی  ٦ام ْٗاٝیث٦ا ك  ٦ام ک٨دکاف، ١٣ایف ةازم کاردؿحی

                                                           
,. Schweinhart & Weikart 

-. Eskinhart 
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 صؼکحی در ک٨دکاف اؿث( )رد ١٦ا٤٦گی دیغارمةؼام 

دةـحا٣ی ةؼ  ٦ام پیف دكرق جثدیؼد٦غ  ٣یؽ كز٨د دارد ک٥ ٣كاف ٠ی  آ٠یؽم ٤٠اٚك٥  ٦ام یاٗح٥

٦ام ةْغم رقغ ک٨دؾ  در دكرق جثدیؼدظػحؼاف ك پـؼاف ٠ح٘اكت اؿث ك ای٢   ازػح١اّی  رقػغ

 #(22.,ٗؼقاد، $ پایغار ٣یـث

دةـحا٣ی ةؼ  # صاکی از آف اؿث ک٥ آ٨٠زش پیف+3.,$ ًی١٦چ٤ی٢ پژك٦ف ٣ٛغم دك رةا

 ؿازگارم ازح١اّی ادؼم ٣غارد(

قغق، ای٢ پژك٦ف در پی پاؿط ة٥ ای٢ ٨٠و٨ع اؿث ک٥ آیا آ٨٠زش  ةا ج٨ز٥ ة٥ اًالّات ارا ٥

 ٦ام ازح١اّی ٨٣آ٨٠زاف ٠ؤدؼ اؿث؟ دةـحا٣ی ةؼ ٧٠ارت ٦ام پیف ٧٠ارت

 ضٍـ

ك ًؼح پژك٦ف از ٨٣ع ١٦تـحگی اؿث( زا٥ْ٠ پژك٦ف را  پژك٦ف صاوؼ از ٨٣ع جضٛیٛات ج٨می٘ی

حا٣ی ٣اصی٥  کٞی٥ ٨٣آ٨٠زاف پـؼ پیف  .4)/4د٤٦غ ک٥ در ؿاؿ جضنیٞی  ٚؽكی٢ جكکیٜ ٠ی -دـة

٦ا ک٥ ا٠کاف جضٞیٜ آ٠ارم ٤٠اؿب را ٗؼا٦ٟ  ٨ُ٤٠ر دؿحیاةی ة٥ آز٨٠د٣ی ٠ك٨ٕؿ ة٥ جضنیٜ ة٨د٣غ( ة٥

گیؼم  ام اؿح٘ادق قغ( ة٥ ای٢ م٨رت ک٥ ةا ركش ٥٣٨١٣ گیؼم جنادٗی ظ٨ق٥ ؿازد، از ركش ٥٣٨١٣ ٠ی

٦ا دك ٠ؼکؽ دكٝحی ك دك ٠ؼکؽ  قغق ك از ةی٢ آف ٚؽكی٢ ا٣حعا  -دةـحا٣ی ٣اصی٥  ام ٠ؼاکؽ پیف ظ٨ق٥

آ٨٠زا٣ی ک٥ قؼایي كركد ة٥  ٣٘ؼ از دا٣ف +.٨ًر جنادٗی ا٣حعا  قغ٣غ ك از ای٢ ٠ؼاکؽ  ٔیؼدكٝحی ة٥

ارجتاط ةا٦ٟ ؿارف ١ّٞکؼد پایی٤ی داقح٤غ، در ٨ًؿ ؿاّات کالس  جضٛیٙ را داقح٤غ $در ةؼٚؼارم

٦ام گؼك٦ی  قغ٣غ، از کالس كصكث داقح٤غ ك در ْٗاٝیث قغت گؼی٥ کؼدق ك از ٠ادر زغا ١٣ی ة٥

 ٨ًر جنادٗی در دك گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ زایگؽی٢ قغ٣غ( کؼد٣غ# ة٥ قؼکث ١٣ی

٦ام  ك آ٨٠زش ٧٠ارت اؿثآز٨٠ف ةا گؼكق ک٤حؼؿ  پؾ )آز٨٠ف ًؼح پژك٦ف پیف

ة٥ ازؼا گػاردق قغ( ز٧ث گؼدآكرم اًالّات از پؼؿك٤ا٥٠  آز٠ایفدةـحا٣ی در گؼكق  پیف

 قغق اؿث( كپؼكرش اؿح٘ادق ٦ام ازح١اّی كای٤ٞغ ك پکیر آ٨٠زقی كزارت آ٨٠زش ٧٠ارت

ؿث ٦ام ازح١اّی كای٤ٞغ اةؽار اؿحا٣غاردم ا ٧٠ارت آز٨٠ف٦ام ازح١اّی كای٤ٞغ5  ٠ٛیاس ٧٠ارت

٠ادق ة٨دق ك قا٠ٜ رٗحار ٣اؿازگارا٥٣،  +-ق٨د ك دارام  ؿا٥ٝ اؿح٘ادق ٠ی 1ک٥ ةؼام ک٨دکاف 
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٦ام ركزا٥٣ ك ارجتاًی اؿث( آز٨٠د٣ی ةا ج٨ز٥ ة٥ کی٘یث پاؿط  ٦ام صؼکحی، ٧٠ارت ٧٠ارت

د٦غ ك از ٠س٨١ع ١٣ؼات، یک ١٣ؼق  ٦ام م٘ؼ، یک ك دك را ة٥ ٦ؼ ؿؤاؿ ٠ی آز٨٠د٣ی یکی از ١٣ؼق

ةؼام  ٠اییازةا اؿح٘ادق از ركش ة آز٨٠فآیغ( پایایی  م ٧٠ارت ازح١اّی ٨٣آ٨٠ز ة٥ دؿث ٠یکٜ ةؼا

اؿپارك ك $ آ٠غق اؿث ک٥ ٣كا٣گؼ پایایی ظ٨  ٠ٛیاس اؿث دؿث ة٥ +*43کٜ ٠ٛیاس وؼیب 

 #(20.,؛ ة٥ ٣ٜٛ از زا٠یاد ك ١٦کاراف، ١٦,430کاراف، 

٦ام  ؼ٣ا٥٠ آ٨٠زقی ٧٠ارت٦ام ة كپؼكرش5 کالس ظالم٥ پکیر آ٨٠زقی كزارت آ٨٠زش

٠اق ةؼگؽار  .ام، ٦ؼ ٦٘ح٥ یک زٞـ٥، ة٥ ٠غت صغكدان  دٚی٥ٛ +4زٞـ٥  ,,دةـحا٣ی ًی  پیف

 ٣٘ؼ از ٨٣آ٨٠زاف قؼکث ٨١٣د٣غ( ظالم٥ زٞـات ة٥ قؼح اؿث5 0,قغ( در ٦ؼ زٞـ٥ 

 ٦ام زـ١ی ػ صؼکحی زٞـ٥ اكؿ5 پؼكرش ٧٠ارت )

 زٞـ٥ دكـ5 پؼكرش ركصی٥ ك رٗحار ّاً٘ی )

 ٦ام ذ٤٦ی ٞـ٥ ؿ٨ـ5 پؼكرش ٧٠ارتز )

 ٦ام اؿال٠ی زٞـ٥ چ٧ارـ5 پؼكرش م٘ات اظالٚی ك رٗحار٦ام ازح١اّی ٠تح٤ی ةؼ ارزش )

 زٞـ٥ پ٤س5ٟ ا٣ؾ ةا ٚؼآف ك ّال٥ٚ ة٥ یادگیؼم آف )

 ق٤اؿی زٞـ٥ قك5ٟ پؼكرش ذكؽ ٤٦ؼم ك زیتایی )

 زٞـ٥ ٦٘ح5ٟ ج٨ٛیث صؾ دی٤ی ك ّالیٙ ٠ػ٦تی )

 ٨یث ٠ٞیزٞـ٥ ٦كح5ٟ پؼكرش ٦ )

 ٦ام زةاف ٗارؿی زٞـ٥ 5ٟ٧٣ پؼكرش ٧٠ارت )

 زٞـ٥ د5ٟ٦ ارجٛام ؿٌش ة٧غاقث ك ای٤١ی )

 زیـث ك ّال٥ٚ ك ا٣ؾ ةا ًتیْث ك صٍ٘ آف زٞـ٥ یازد5ٟ٦ آق٤ایی ةا ٠ضیي )

 آز٨٠فپارا٠حؼم جضٞیٜ ک٨كاریا٣ؾ جک ٠حٕیؼق ك  آز٨٠فآكرم اًالّات،  در٧٣ایث ك پؾ از ز١ِ 

t ٦ا ك ٠ٛایـ٥ اؿح٘ادق قغ( ضٞیٜ دادقكج ٠ـحٜٛ ز٧ث جسؽی٥ 

 ّبی پػٍّف یبفتِ

 ّبی تَصیفی الف( یبفتِ
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٦ام آ٠ارم ٠یا٣گی٢ ك ا٣ضؼاؼ اؿحا٣غارد اؿث  ٦ام ج٨می٘ی ای٢ پژك٦ف قا٠ٜ قاظل یاٗح٥

 #(,$زغكؿ ق١ارق 

 ( ُ حطاف اؾتبًساضز پیف1خسٍل قوبض ُ آظهبیفٍ  گط آظهَىٍ  پؽ (. هیبًگیيٍ  ًا  ٍُ وٌتطلآظهَى ِث تفىیه گطٍ

 گؼكق ک٤حؼؿ گؼكق آز٠ایف ٠حٕیؼ

X  S X  S 

 +*301 ,-*+0- +*-20 ,-*11- ٦ام ازح١اّی آز٨٠ف ٧٠ارت پیف

 +*0+4 +-*++/ +*233 3,*111 ٦ام ازح١اّی آز٨٠ف ٧٠ارت پؾ

 

٦ام  گؼكق t آز٨٠فآز٨٠ف اةحغا  آز٨٠ف ك پؾ ز٧ث ةؼرؿی ج٘اكت ك ٠ٛایـ٥ ةی٢ دك گؼكق در پیف

 #(-قغق اؿث $زغكؿ ق١ارق  ٠ـحٜٛ اؿح٘ادق

 ّب ًوطُ آظهَزًی t آظهَى(. ذالصِ ًتبیح 2خسٍل قوبضُ )

ؿٌش  X S df t ٦ا گؼكق ٠حٕیؼ

 ٤ْ٠ادارم

 +*,++ -*43 3- +*-20 ,-*+0- آز٠ایف ٦ام ازح١اّی ٧٠ارت

 +*233 3,*111 ک٤حؼؿ

 

# +*,++$ ةا ؿٌش ٤ْ٠ادارم 6t-*43ق٨د  ک٥ در زغكؿ ٨ٗؽ ٠الص٥ُ ٠ی ٨ًر ١اف٦

 ٦ام ازح١اّی ج٨اف ٣حیس٥ گؼٗث ک٥ ٧٠ارت " ا١ًی٤اف ٠ی44د٦غ ةا  آ٠غق ک٥ ٣كاف ٠ی دؿث ة٥

گیؼد( ١٦چ٤ی٢  ك ک٤حؼؿ ٠ح٘اكت اؿث ك ٗؼوی٥ پژك٦ف ٨٠رد جا یغ ٚؼار ٠ی آز٠ایفدر ةی٢ گؼكق 

 اؿث( آز٠ایفد٦غ ک٥ ٠یؽاف جٕییؼ در گؼكق ک٤حؼؿ ةیكحؼ از گؼكق  ٠ی٦ا ٣كاف  ج٘اكت ٠یا٣گی٢

 ّبی هطثَغ ثِ فطظیِ پػٍّف ة( یبفتِ

 گؼدد( آ٠غق اؿث ک٥ در زیؼ ارا ٥ ٠ی دؿث ای٢ ةعف قا٠ٜ ٗؼوی٥ ة٥ ١٦ؼاق ٣حایر ة٥
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 ٦ام ازح١اّی ٨٣آ٨٠زاف ٠ؤدؼ اؿث( دةـحا٣ی ةؼ ٧٠ارت ٦ام پیف ٗؼوی٥ پژك٦ف5 آ٨٠زش ٧٠ارت

 #(.قغق اؿث $زغكؿ ق١ارق  ٦ا گؽارش ی ٠٘ؼكو٥ ةؼاةؼم ظٌام كاریا٣ؾةؼرؿ

 ّب (. هفطٍظِ ثطاثطی ذؽبی ٍاضیبًؽ3خسٍل قوبضُ )

 F ,df -df p ٠حٕیؼ٦ا

 +*4+. 3- , +*,,1 ٦ام ازح١اّی ٧٠ارت

 

٦ا، چ٨ف ؿٌش ٤ْ٠ادارم ٠حٕیؼ٦ام كاةـح٥  در ةؼرؿی ٠٘ؼكو٥ ةؼام ظٌام كاریا٣ؾ

٦ا را زیؼ  ٦ا ٠٘ؼكو٥ جـاكم ظٌام كاریا٣ؾ اؿث، ٝػا دادق +*0+ةیكحؼ از ٦ام ازح١اّی،  ٧٠ارت

 ؿؤاؿ ٣تؼدق اؿث(

٦ام ازح١اّی ٣كاف  دةـحا٣ی ةؼ ٧٠ارت ٦ام پیف در زغكؿ ةْغم ٠یؽاف ادؼ آ٨٠زش ٧٠ارت

 #(/قغق اؿث $زغكؿ ق١ارق  دادق

 

اثطثركی آهَظـ ) یجیتطوٍیلىع الهجسای ثطای هتغیط  آظهَى( Etaاثط )(. هیعاى 4خسٍل قوبضُ )

 زثؿتبًی( ّبی پیف هْبضت

 value F df, df- P Eta ٤٠تِ جٕییؼات

 +*0+- +*0++ /, - -*,+2 +*/+- ٦ام ازح١اّی ٧٠ارت

 

اؿث ک٥  +*/+-آ٠غق  دؿث ق٨د ٠ٛغار ٠سػكر اجا ة٥ # ٠كا٦غق ٠ی/ک٥ در زغكؿ $ ٨ًر ١٦اف

٦ام ازح١اّی اؿث(  ةؼ ٠یؽاف ٧٠ارتدةـحا٣ی  ٦ام پیف د٤٦غق ا٣غازق ادؼ آ٨٠زش ٧٠ارت ٣كاف

٦ام  د٤٦غق ادؼ زیاد آ٨٠زش ٧٠ارت "# ٣كاف/,$یا  +*/,قغق چ٨ف ةارجؼ از  ا٣غازق ادؼ ٠ضاؿت٥

ج٨ا٣غ  دةـحا٣ی ٠ی ٦ام پیف ج٨اف گ٘ث ک٥ آ٨٠زش ٧٠ارت دةـحا٣ی اؿث( ةغی٢ جؼجیب ٠ی پیف

 #(>p+*0+-ک٤غ $ ةؼآی٤غ٦ام ازح١اّی را در ٨٣آ٨٠زاف را  ٧٠ارت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

28 | 
 
 

٦ام ازح١اّی ةؼ اؿاس گؼكق آ٨٠زش ك گؼكق ک٤حؼؿ  ٣حایر جضٞیٜ ک٨كاریا٣ؾ ةؼام ٧٠ارت

 #(0قغق اؿث $زغكؿ ق١ارق  م٨رت ذیٜ گؽارش ة٥

 ّبی اختوبػی ثط اؾبؼ گطٍُ آهَظـ ٍ گطٍُ وٌتطل (. تحلیل ًتبیح وٍَاضیبًؽ ثطای هْبضت5خسٍل قوبضُ )

 ٤٠تِ پؼاش
 ٠س٨١ع

 ٠سػكرات

درز٥ 

 آزادم

٠یا٣گی٢ 

 سػكرات٠
F 

ؿٌش 

 ٤ْ٠ادارم

ا٣غازق 

 ادؼ

Eta 

ج٨اف 

 آز٨٠ف

٦ام  ٧٠ارت

 ازح١اّی

 ظٌا

314*,0.0 

1+.*--3 

, 

-4 

314*,0.0 

2-/*1 
/-4*--3 ++0*+ -+0*+ +++*, 

 

٠ضاؿت٥  ٦Fام ازح١اّی ١٦چ٤ی٢، ةا ج٨ز٥ ة٥  آز٨٠ف ٧٠ارت پؾ از جْغیٜ ٠یا٣گی٢ پیف

-+0*+6-
 ،+++*+6p  ك 4-6 $3--*4-/ك ,df ةا #F چ٨ف ؿٌش ٤ْ٠ادارم ک١حؼ از آٝ٘ام ،

قغق ازٝضاظ آ٠ارم ٤ْ٠ادار اؿث( ٝػا  ٠ضاؿت٥ F# اؿث، ة٤اةؼای٢ +*0++٠یؽاف قغق ة٢ ٗؼك٣ی $

ك ک٤حؼؿ ج٘اكت  آز٠ایف٦ام ازح١اّی در دك گؼكق  آز٨٠ف ٧٠ارت ج٨اف گ٘ث ک٥ ١٣ؼات پؾ ٠ی

٦ام  دةـحا٣ی ةؼ ٧٠ارت ٦ام پیف آ٨٠زش ٧٠ارت»ٝػا ٗؼوی٥ ٠ت٤ی ةؼ  ٤ْ٠ادارم كز٨د دارد(

 ق٨د( جا یغ ٠ی« ازح١اّی ٨٣آ٨٠زاف ٠ؤدؼ اؿث

 گیطی ثحث ٍ ًتیدِ

آ٨٠زش گ٨یی ة٥ ای٢ ؿؤاؿ پژك٦كی ًؼاصی ك ازؼا قغ ک٥ آیا  ٨ُ٤٠ر پاؿط پژك٦ف صاوؼ ة٥

 ٠ؤدؼ اؿث؟٦ام ازح١اّی ٨٣آ٨٠زاف  دةـحا٣ی ةؼ ٧٠ارت ٦ام پیف ٧٠ارت

دةـحا٣ی ة٥ ٨٣آ٨٠زاف ك ازؼام پؼؿك٤ا٥٠  ٦ام پیف گؼ آ٨٠زش ٧٠ارت ٥٠ ٠غاظ٥ٞپؾ از ازؼام ةؼ٣ا

آ٠غق در  دؿث ٦ام ة٥ ك ک٤حؼؿ، ٠الص٥ُ قغ ک٥ یاٗح٥ آز٠ایف٦ام ازح١اّی در گؼكق  ٧٠ارت

 د٤٦غق ج٘اكت ٤ْ٠ادار ١٣ؼات گؼكق آز٠ایكی ك گؼكق ک٤حؼؿ اؿث( پژك٦ف صاوؼ ٣كاف

٦ام  آ٨٠زش ٧٠ارت»ق٨د5  ژك٦ف پؼداظح٥ ٠یاةحغا ة٥ ةضخ پیؼا٨٠ف ٗؼوی٥ امٞی پ
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آ٠غق از  دؿث ( ةؼ اؿاس ٣حایر ة٥«٠ؤدؼ اؿث٦ام ازح١اّی ٨٣آ٨٠زاف  دةـحا٣ی ةؼ ٧٠ارت پیف

٦ام ازح١اّی در دك گؼكق  آز٨٠ف ٧٠ارت ج٨اف گ٘ث ک٥ ةی٢ ١٣ؼات پؾ ٠ی جضٞیٜ ک٨كاریا٣ؾ،

دةـحا٣ی  ٦ام پیف ٧٠ارت ك ک٤حؼؿ ج٘اكت ٤ْ٠ادارم كز٨د دارد( ة٥ ّتارجی آ٨٠زش آز٠ایف

ؽایف ٧٠ارت  ٦ا ازح١اّی ٨٣آ٨٠زاف ٠ؤدؼ اؿث( ةؼٗا

#، پؼرا 24.,٨ٚاـ $ #، اةؼا٦ی١ی.3.,٦ام ةیؼقک ك ٠ؼادم $ ٣حایر ٗؼوی٥ ٨ٗؽ ةا یاٗح٥

؛ ة٥ ٣ٜٛ از ؿپاؿی ك 434,$ #، ا٣غرؿ٨ف33.,#، ص١یغپ٨ر ك ١٦کاراف $0++-#، اك 0$++-$

 #،,++-٧ٞ٠یف $ #،+++-#، ر٣ی٤تؼگ $+++-یتی٨رج٢ $#، ٦اٝ-3.,$ #، ق٧ی33ٟ.,١٦کاراف، 

 ٠ٌاةٛث دارد(# +4.,آةادم،  ؛ ة٥ ٣ٜٛ از قاق,++-# ك $اؿکی٧٤ارت، -++-اؿحار $

٦ام  # ٣كاف داد ک٥ قؼکث ک٨دکاف در کالس-3.,٣حایر پژك٦ف اةؼا٦ی١ی ك ١٦کاراف $

ک٥ ک٨دکاف در ای٢  ای٢  ّػٞث  دةـحا٣ی ةؼام ارجٛات ركاةي ازح١اّی ؿ٨د٤٠غ اؿث( اصح١ارن ة٥ پیف

پؼداز٣غ، رٗحار٦ام ازح١اّی را ة٥ ًؼیٙ ج٨ٛیث ك  گؼكق ١٦حا ٠ی  ةػا  ٦ا ة٥ کػ٤ف ٠ػحٛاةٜ دكرق

  ، اصحؼاـ دیگؼاف  آ٨٠ز٣غ ك ای٢ ٗؼمث ٤٠اؿتی ةؼام درؾ ام ٠ی ج٤تی٥ ٤٠اؿب ك یادگیؼم ٠كا٦غق

 ٠ػحٛاةٜ ك ظػ٨د اةػؼازم ٤٠ٌٛی اؿث(

دةـحا٣ی ةؼ  ٦ام پیف دكرق جثدیؼد٦غ  ٣یؽ كز٨د دارد ک٥ ٣كاف ٠ی  ٠یؽمآ ٤٠اٚك٥  ٦ام یاٗح٥

٦ام ةْغم رقغ ک٨دؾ  در دكرق جثدیؼدظػحؼاف ك پـؼاف ٠ح٘اكت اؿث ك ای٢   ازػح١اّی  رقػغ

# صاکی از آف +3.,$ پژك٦ف ٣ٛغم دك رةاًی #( ١٦چ٤ی٢ ٣حایر22.,ٗؼقاد، $ پایغار ٣یـث

 ارم ازح١اّی ادؼم ٣غارد(دةـحا٣ی ةؼ ؿازگ اؿث ک٥ آ٨٠زش پیف

؛ ,++-، 2$رایؾ اؿث ک٨دکاف ازح١اّی رقغ ٦ام ز٤ت٥ جؼی٢ ٧٠ٟ از یکی 1ةا ١٦گ٤اف ركاةي

 ک٨دکاف ج٨ؿي ک٥ ٦ـح٤غ از کار٦ایی ٠حثدؼ قغت ة٥ # ٝػا ک٨دکاف32.,ٗؼكٔاف،  جؼز٥١

 #(30.,اةؼا٦ی١ی ٨ٚاـ،  ؛ جؼز٣٨ٗ3٥١حا٣ا$ گیؼد ٠ی م٨رت ١٦گ٤ا٣كاف

ات ٠ػک٨ر ك ٣حیس٥ ای٢ ٠ٌا٥ْٝ، ک٨دکا٣ی ک٥ ٚتٜ از كركد ة٥ ٠غرؿ٥ در ًتٙ ٣حایر جضٛیٛ

                                                           
,. Peer relationship 

-. Rice 

.. Funtana 
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ا٣غ  ا٣غ، ٣ـتث ة٥ ک٨دکا٣ی ک٥ قؼکث ٣کؼدق دةـحا٣ی قؼکث کؼدق ٦ام آ٠ادگی یا پیف کالس

 ٦ا آف٦ا ةا ا٣حٛادم ک٥ ١٦ـار٣كاف از ا١ّاؿ ك ةؼظی رٗحار٦ام  زیؼا در ای٢ کالس جؼ٣غ؛ ازح١اّی

ةاكر٦ام اظالٚی  ٦ا آفیاة٤غ( در ذ٢٦  ّی یادگیؼم ازح١اّی دؿث ٠ی٨٣ آكر٣غ، ة٥ ة٥ ١ّٜ ٠ی

گیؼ٣غ ک٥ چگ٥٣٨ ةا٦ٟ ؿارف ظ٨د ارجتاط ةؼٚؼار ١٣ای٤غ ك از صٙ  گؼٗح٥ ك ١٦چ٤ی٢ یاد ٠ی قکٜ

٦ام ظ٨د را ة٥ ٣ض٨ ٤٠ٌٛی ةیاف  ظ٨د دٗاع ک٤٤غ، ة٥ ظ٨د ك دیگؼاف اصحؼاـ ةگػار٣غ ك ظ٨اؿح٥

ا٣غ ک٥  گیؼ٣غ ٚتالن آ٨٠ظح٥ ٦ام رؿ١ی چ٨ف ٠غرؿ٥ ٚؼار ٠ی کالسدر  كٚحی  ک٨دکافک٤٤غ( ای٢ 

 چگ٥٣٨ ةا یکغیگؼ دادكؿحغ ازح١اّی داقح٥ ةاق٤غ ك در ک٤ار دیگؼاف ز٣غگی ک٤٤غ(

 ّب پیكٌْبز

ق٨د جضٛیٙ صاوؼ  دظحؼاف ك پـؼاف، پیك٧٤اد ٠ی ق٤اظحی ركاف٦ام  ةا ج٨ز٥ ة٥ ج٘اكت كیژگی )

 ةؼ ركم دظحؼاف ٣یؽ م٨رت گیؼد(

٦ا ك ٧٣اد٦ام كاةـح٥ ة٥ دكٝث ك ٣یؽ  ٦ا، كزارجعا٥٣ ک٥ در قؼایي ْٗٞی، ةیكحؼ ؿاز٠اف ازآ٣سایی )

ةاق٤غ، قایـح٥ اؿث ٠ٌاْٝات ٠كاة٧ی در ظن٨ص  ٦ام ظن٨می، دارام ٠ؼاکؽ آ٠ادگی ٠ی ةعف

٦ام ظن٨می ا٣ساـ  ٦ا ك ةعف كپؼكرش ك ؿایؼ ؿاز٠اف م ١ّٞکؼد ٠ؼاکؽ كاةـح٥ ة٥ آ٨٠زش ٠ٛایـ٥

 ق٨د(

ق٨د ک٥  آ٨٠زاف، ج٨می٥ ٠ی ٦ام آ٠ادگی در رقغ ازح١اّی دا٣ف ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣ٛف دكرق )

كپؼكرش ٣ـتث ة٥ ازتارم قغف ای٢ دكرق در کٞی٥ ٤٠اًٙ ك ٠ؼاکؽ آ٨٠زقی ا٦ح١اـ زغم  آ٨٠زش

ؿازم  كرزد ك ةا گؽی٤ف ٠ؼةیا٣ی ک٥ دارام جضنیالت ّاٝی ٠ؼجتي ك کارآز٨٠دق ٦ـح٤غ، ة٥ ٤ٔی

 از٣غ(٦ا ةپؼد ای٢ دكرق

 

 هٌبثغ

 ةؼ جثکیغ ةا ازح١اّی ٦ام ص١ایث ا٨٣اع دریاٗث ةی٢ #( ١٦تـحگی24.,مٕؼم $ ٨ٚاـ، اةؼا٦یٟ

 ج٧ؼاف( ارقغ، دا٣كگاق کارق٤اؿی ٣ا٥٠ پایاف آز٠ایف( ًؼح ازح١اّی ٦ام آ٨٠زش ٧٠ارت

٦ػػام  #( ٣ٛػػف آ٨٠زش-3.,؛ ٚاؿػػ١ی، ٔال٠ؼوػػا؛ ؿػػ٨١ّی، راصٞػػ٥ $ا٠ػػؼاهللاةؼا٦ی١ػػی، 
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آ٠ػ٨زاف پایػ٥ اكؿ اةحػغایی قػ٧ؼ امػ٧٘اف( ٣كػؼی٥  رقغ ازح١اّی دا٣ف دةـحا٣ی در پیف

 #(,$ ,جضٛیٛات رٗحارم، 

#( ركا٣ك٤اؿػی رقػغ5 ٠٘ػا٦یٟ ة٤یػادم در 33.,اصغم، صـ٢؛ ة٤ی ز١اؿ، قػک٨ق ؿػادات $

 ركا٣ك٤اؿی ک٨دؾ( ا٣حكارات زی٨٧ف(

ؿػازگارم  دةـػحا٣ی ةػا م آ٨٠زش پیف #( ةؼرؿی راة3.٥ٌ.,ةیؼقک، ة٧ؼكز؛ ٠ؼادم، ق٧ؼاـ $

( ًػػؼح ,3)-3آ٠ػػ٨زاف کػػالس اكؿ اةحػػغایی ج٧ػػؼاف در ؿػػاؿ جضنػػیٞی  ازح١ػػاّی دا٣ف

 ةعكی( پژك٦كی دا٣كگاق ٨ّٞـ ة٧ؽیـحی ك ج٨اف

دةـػحا٣ی در  #( ٣ٛػف آ٠ػ٨زش پیف33.,ص١یغپ٨ر، صـ٢؛ صـی٤ا ی، ّٞی؛ پژك٤٦غق، ّٞی( $

حػی دا٣كػگاق صؼکحی ك ؿازگارم ازح١اّی( ٠سٞػ٥ ّٞػ٨ـ جؼةی)٦ام ركا٣ی یادگیؼم ٧٠ارت

 (.ق١ارق ، -)1,ق٧یغ چ١ؼاف ا٨٦از، دكرق پ٤سٟ، ؿاؿ 

٠ػؼگ#، كیؼاؿػث پػ٤سٟ،  جػا ج٨ٝػغ از رقػغ ا٣ـاف $ركا٣ك٤اؿػی رقغ #(,++-ٗیٞیپ $ رایؾ،

 #( ج٧ؼاف، ا٣حكارات ارز٤١غ(32.,م ٧٠كیغ ٗؼكٔاف( $ جؼز٥١

جضنػیٞی #( ٠ٛایـػ٥ ١ّٞکػؼد 33.,ؿپاؿی، صـی٢؛ ق٤٧ی ییالؽ، ٤٠یس٥؛ ةاٚؼم، مؼ٤ٗاز $

دةـػحا٣ی ةػا ک٤حػؼؿ  ٦ام پیف آ٨٠زاف پای٥ اكؿ دةـحاف ةؼصـب ز٤ـیث ك آ٨٠زش دا٣ف

م  م پ٤سٟ، ؿاؿ قػا٣ؽد٦ٟ، قػ١ارق ٨٦ش( ٠س٥ٞ ٨ّٞـ جؼةیحی دا٣كگاق چ١ؼاف ا٨٦از، دكرق

 (-,,).4، مل -

دةـػػحا٣ی ةػػؼ ؿػػازگارم ازح١ػػاّی  ٦ػػام پیف #( ةؼرؿػػی آ٨٠زش+4.,آةادم، ٠ض١ػػغ $ قػػاق

دةـحا٣ی( ج٧ؼاف، ٣كػؼ  س اكؿ اةحغایی ج٧ؼاف( ٗن٤ٞا٥٠ رقغ آ٨٠زش پیفآ٨٠زاف کال دا٣ف

 كپؼكرش( كزارت آ٨٠زش

٦ػام ازح١ػاّی ةػؼام  ة٤ػغم ٧٠ارت #( ٤٦ساریػاةی ٠ٛیػاس ركش درز٥-3.,ق٧یٟ، ؿػی١ا $

)21,#، مػل -$,,پؽقکی ك ركا٣ك٤اؿی ةاٝی٤ی ایؼاف،  دةـحا٣ی( ٠س٥ٞ ركاف ک٨دؾ پیف

,31) 

٦ػام ةْػغم(  آف ةػؼ دكرق جػثدیؼدةـػحا٣ی ك  ةؼرؿػی ٠ؼاکػؽ پیف #(30.,ّؽیؽم، ٠ْنػ٥٠٨ $
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كپؼكرش اؿػحاف ؿیـػحاف ك ة٨ٞچـػحاف،  م جْٞػیٟ ك جؼةیػث ؿػاز٠اف آ٠ػ٨زش پژك٦كکغق

 زا٦غاف(

  جضنیٞی  كپؼكرش پیػف از دةػـحاف ةؼ پیكؼٗث آ٨٠زش جثدیؼ#( ةؼرؿی 22.,ٗؼقاد، ٠سیغ $

  ق٤اؿی ١ّػ٠٨ی، دا٣كػکغق اؿی ارقغ ركاف٣ا٥٠ کارق٤ آ٨٠زاف( پایاف ازح١اّی دا٣ف  ك رقغ

 جؼةیحی دا٣كگاق ج٧ؼاف(  ٨ّٞـ

دةـحا٣ی ك دةـحاف( ج٧ؼاف، ا٣حكارات دا٣كگاق  كپؼكرش پیف #( آ٨٠زش,3.,٠٘یغم، ٗؼظ٤غق $

 پیاـ ٨٣ر(

م اقػحٕاؿ ٠ػادر ك ؿػازگارم ازح١ػػاّی  #( ةؼرؿػی راةٌػػ٥+3.,٣ٛػغم دك رةػاًی، ٗؼقػح٥ $

 ارقغ دا٣كگاق ج٧ؼاف(٣ا٥٠ کارق٤اؿی  ک٨دکاف( پایاف

ریؽم چ٤غةْغم ةػؼ ٠یػؽاف رقػغ  ةؼ٣ا٥٠ جثدیؼ#( ةؼرؿی /3.,ی٨ؿ٘ی، ؿ٨ارق؛ ٗحاصی، ٠ض١غ $

در  34)+4ؿػا٥ٝ ؿػاؿ جضنػیٞی  0)١٦1ا٤٦گی دیغارم صؼکحی ک٨دکاف دكرق آ٠ػادگی 

ق٧ؼؿحاف کؼج( دك٠ی٢ ک٤٘ػؼا٣ؾ ٠ٞػی ج٨ؿػ٥ْ پایػغار در ّٞػ٨ـ جؼةیحػی ك ركا٣ك٤اؿػی، 

 ك ٗؼ٤٦گی(٠ٌاْٝات ازح١اّی 
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