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چکیدُ
یکیاز ىحصاولجطیً اسحاللُای دوران کّدکی و ٌّحّاٌی ،اسحالل ٌارغایی جّحَ /ةیؼ فؿانی اغتث .ایتً ةیيتاری
ٌّؾی اسحالل ؾفتیرؽصی اغث کَ ىيکً اغث ةَ ؽکمُایىشحهف ػاُط ؽّد .ؾالئواـهی آن ٌصاؽتحً جّحتَ
وجيطکظ ،ةطوز رفحارُای ٌاىٍاغب ىیةاؽص .ىؾکم اـهی ىتحالیانٌ ،اجّاٌی در جٍؼیورفحتار اغتث کتَ ىّحتب ةتطوز
ىؾکالت ؾصیصه در ىٍظل ،ىصرغَ و در ارجتاط ةا ُيػاالن ىیگتطدد .ةٍتاةطایً جؾتشیؿ و درىتان ةتَىّكؽ ٌلتؼ
ىِيی در کاُؼ ایً ىؾکالت سّاُص داؽثُ .صف از اٌخام ایً پژوُؼ کیفی ٌیتظ ،ةِتتّد ٌػتتی استحالل ةتیؼ
فؿانی/کوجّحِی داٌؼآىّز ىضکّر ةّدهاغتث .روش پتژوُؼ ىّردپژوُی(ىعانؿتَ ىتّردیو و ؽتیّهی احتطای آن
اكصامپژوُی ةّدهاغث .ةَ ىٍؼّر پاغز ةَ غؤاالت پژوُؼ ةا اغحفاده از روشُای ؾهيی چّن ىؾاُصه ،ىفتاذتَ و
پطغؼٌاىَ و ةا اغحفاده از ىٍاةؽىشحهف ىاٌٍصکحابُا ،ىخالت ،پایانٌاىتَُا ،روزٌاىتَ و ایٍحطٌتث و...دادهُتای الزم
درراةعَ ةا ىؾکم ىّحّد حيؽآوری و ةا جخظیَوجرهیم آنُا ؾّاىم ىؤثط در ایخاد ىػأنَ ؽٍاغایی ؽص .ةا جّحَ ةتَ
ٌحایج جرلیق ىفطف دارو ،جغضیَ ٌاىٍاغب و سّاب ٌاکافی و ىریط ستاٌّادگی ةتَؾٍّان ؾّاىتمىتؤثطدر ةتطوز ایتً
ىؾکم جؾشیؿ داده ؽصٌص و درٌحیخَ ،روشُتای ةتازیدرىتاٌی ،فٍتّن ؽتٍاسحی ،جيطیًُتای جؿتادل و جتّازن،
آرامغازی ،جلّیتث جيطکتظ و . ..ةتطای درىتان ایتً استحالل اٌحشتاب گطدیصٌتص؛ ةؿتص از اظيیٍتان یتافحً از اؾحتتار
راهذمُایاٌحشاةی ةا اغحفاده از پاراىحطُایىشحهف و ةا ُيطاُی وانصیً ،راهذمُا ةَ ىطذهَ احطا درآىص و ةط اغتاس
ؽّاُص ىّحّد و ةا کيک پطغؼٌاىَکاٌطز وانتصیً ىؾتشؿ گطدیتص استحالل ةتیؼ فؿتانی/کوجّحِی جتا ذتصودی
ةِتّدیافحَ و از ىیظان رفحار جکاٌؾی کاغحَ ؽصه اغث .ةٍاةطایً یافحَُای جرلیق ٌؾان داد کَ جطکیتی از روشُای
ةاال در درىان فطد ىّرد ٌؼط ىؤثط واكؽ ؽصه اغث.
کلیدٍاشُ  :ةیؼ فؿانی ،کوجّحِی ،فٍّن ؽٍاسحی ،غازگاری اححياؾی ،پیؾطفث جرفیهی

 -1جاریز وـّل1398/07/16:
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 .1هقدهِ
یکی از رایججطیً اسحالالت دوران کّدکی کَ جّحَ رواٌؾٍاغان و رواٌپظؽکان را ةتَ ستّد حهتب کتطده ،استحالل
ٌلؿ جّحَ و ةیؼ فؿانی اغث (ةّغیٍگ565-605:2010،1و کَ درىصارس ایطان ٌیظ ٌػتحاً ؽایؽ ةتّده و ددصدتَ
ةػیاری از ىؿهيان دوره ی اةحصایی و وانصیً ىی ةاؽص .ایً اسحالل ٌشػحیً ةتار در غتال  1845جّغتط پظؽتک
آنياٌی ةَ ٌام ٍُطی ُّفيً 2ؽٍاغایی ؽص(پهیظکا908:2000،3و .اونتیً جّـتیف ةتانیٍی از ایتً استحالل جّغتط
حّرج اغحیم در غال  1902ارائَ ؽص کَ آن را ٌاةٍِخاری در کٍحطل اسالكی ٌاىیتص(كطهستاٌی و اکتطٌیتا1393،و.
ىطور ىعانؿات ُيَگیطؽٍاغی ٌؾان ىیدُص کَ ىحّغط ؽیّع اسحالل کيتّد جّحتَ /ةتیؼفؿتانی در کؾتّرُای
ىشحهف ةیً  6/7جا  7/8درـص اغث .در ایطان ،واةػحَ ةَ ىؿیارُای جؾیشفی ىّرداغحفاده ،ؽیّع اسحالل کيتتّد
جّحَ /ةیؼفؿانی در ىٍاظق ىشحهف ةیً  4/2جا  12/5درـص گظارش ؽصه اغث .جؾشیؿ زودٍُگتام و ةتَىّكتؽ
ىؾکالت رفحاری کَ در غٍیً پیؼدةػتحاٌی ستّد را ٌؾتان ىتیدٍُتص ،ةػتیار ىِتو اغتث؛ زیتطا ،جلطیتتاً ُيت
ىحشففان ةِصاؽث رواٌی ةط ایً ىػئهَ جأکیص دارٌص کَ غالُای اونیَ در غازگاری ةؿصی ةا ایً اسحالل اُيیتث
دارٌص و وحّد ىؾکالت در ایً غالُا ،زىیٍَی ٌاغتازگاری در غتالُتای ةؿتصی را ایختاد ىتیکٍتصُ .ينٍتیً،
پژوُؼُا ٌؾان ىیدٍُص کّدکاٌی کَ در غٍیً پیؼدةػحاٌی دارای اسحالل کيتّد جّحَ /ةیؼ فؿتانی ُػتحٍص،
در آیٍصه در ةػیاری از کارکطدُای ىطةّط ةتَ پیؾتطفث جرفتیهی ازكتیتم ذافؼتَی فؿتال ،ىراغتتَی ذٍُتی،
ُختتیکتتطدن ،گفحتتار دروٌتتی ،سّاٌتتصن جعتیلتتی ،غتتیانی کالى تی و گتتظارشُتتای ٌّؽتتحاری ،دچتتار آؽتتفحگی
ىیؽٌّص(ةصرىً2005،و.
استتتحالل ةتتتیؼ فؿتتتانی و ٌلتتتؿ جّحتتتَ انگتتّی پایتصار کتاُؼ جّحتَ و ةتیؼ فؿتانی و رفحارُتای
جکاٌؾی اغث کَ از آن چَ ةَ ظّر ىؿيّل در کّدکان و ٌّحّاٌان ةا غتتعد رؽتتص ىؾتتاةَ دیتتصه ىتتی ؽتتّد،
ؽتصیصجطاغتث .ویژگی اـهی ایً اسحالل جکاٌؾگطی ،ةیؼ فؿانی و کيتّد جّحَ اغث(آةیکف75 -106 :2009،و.
اسحالل ٌلؿ جّحَ -ةیؼ فؿانی دارای غَ ٌّع ةطحػحَ ٌلؿ جّحَ ،ةیؼ فؿانی و جکاٌؾگطی و جطکیتی اغث کتَ
ُطکصام از ایً غَ ٌّع اسحالل ةط اغاس  4IV-DSMةَ -جٍِایی زىتاٌی جؾتشیؿ داده ىتی ؽتٌّص کتَ كتتم از 6
غانگی ىؿیارُای آن ٌّع ساص از اسحالل ةَ ىصت  6ىاه وحّد داؽحَ ،ونی ىؿیارُتای اٌتّاع دیگتط ایتً استحالل
ةطای ایً ىصت وحّد ٌصاؽحَ ةاؽص( دویصز77-856:2005،و.
درةارة غتب ؽٍاغی ایً اسحالل افظون ةط ؾّاىم زیػث ؽٍاسحی ؾهم ىریعی ُينّن فلط ،ىػکً ٌاىٍاغب،
غعد پاییً اكحفادی ت اححياؾی ،ساٌّاده پطحيؿیتثٌ ،اغتازگاری و کؾتيکؼ ُتای زیتاد ىیتان پتصر و ىتادر و
پطساؽگطی در ساٌّاده در ایختاد ةیيتاری ىِتو داٌػتحَ ؽتصه اغتث(جیهّر12-98:2000،و.ازٌؼتط آٌاجّىیتک ،در
کّدکان ىتحال ةَ کيتّد جّحَ /ةیؼ فؿانی دو گػحطه چؾيگیط اغث :ةشؾی از نّب فّروٌحتال ةتَ ٌتام کتّرجکع
حهّیی کَ ىرم کارکطدُای احطایی ىاٌٍص جّحَ ،ةطٌاىَ ریظی ،غازىاٌصُی ،ىِار جکاٌَ و اؾحيادةتَ ٌفتع اغتث و
ُينٍیً ،ؾلصه ُای پایَ ای و ىشنَ کَ ٌلؼ ىِيی در کٍحطل ذطکتث و ذفتغ جؿتادل دارٌتص(ودودی1393،و.
درواكؽ ،رؽص ىغظی کّدکان ىتحال ةَ کيتّد جّحَ /ةیؼ فؿانی در ىلایػَ ةتا ُيػتاالن روٌتص آُػتحَجتطی دارد.
ُينٍیً ،غعّح غطىی ؾاىم ٌّروجطوفیک ىؾحق ؽصه از ىغظ ( BDNFودر کّدکان ىتحال ةَ ایً اسحالل پاییً-
جط اغث (ؾهیظاده 44- 59:1391،و.
1 -Bussing
2 -Henry Hoffman
3 -Pliszka
 -4اٌخيً رواٌپظؽکی آىطیکا – جطحيَ یریی غیصىريصی
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جرلیلات اٌخام ؽصه در ىّرد ةیؼ فؿانی ةػیارٌص کَ در زیط ٌيٌَّ ای از آن ُا آورده ؽتصه اغتث :غتاداجی و
افطوز(58-66:1393و در پژوُؾی ةا ؾٍّان "ةطرغی اثط ةشؾی درىان ٌّروفیصةک ةط ةازداری رفحاری و جکاٌؾگطی
داٌؼ آىّزان دارای اسحالل کاغحی جّحَ و ةیؼ فؿانی" ةَ ةطرغی اثتط ةشؾتی درىتان ٌّروفیتصةک ةتط ةتازداری
رفحاری و جکاٌؾگطی داٌؼ آىّزان دارای اسحالل کاغحی جّحَ و ةیؼ فؿانی پطداسحٍص .ةتصیً ىٍؼتّر جؿتصاد 20
ٌفط از داٌؼ آىّزان دارای اسحالل کاغحی جّحَ و ةیؼ فؿانی دوره ی اةحصایی ةا روش ٌيٌّتَ گیتطی ُصفيٍتص از
کهیٍیک آجیَ ی ؽِط جِطان اٌحشاب ؽصٌصُ .يَ آزىّدٌی ُا كتم و پتع از ىصاسهتَ درىتاٌی ةتا آزىتّن ؾيهکتطد
پیّغحَ دیصاری و ؽٍیصاری رایاٌَ ای (غٍص فّرد و جطٌط 2004،وىّرد ارزیاةی كطار گطفحٍص .داٌؼ آىتّزان در ظتی
ده ُفحَ و ُط ُفحَ غَ حهػَ ( 30حهػَ ودرىان ٌّروفیتصةک را دریافتث کطدٌتصٌ .حتایج ٌؾتان داد کتَ درىتان
ٌّروفیصةک ةط ةازداری رفحاری و جکاٌؾگطی داٌؼ آىّزان دارای اسحالل کاغحی جّحَ و ةیؼ فؿانی اثط گضار ةتّده
و جفاوت ىؿٍاداری در ىطذهَ پیؼ آزىّن و پع آزىّن دیصه ؽص (اؽحطزاده207:1382،و.
ٌاػط ،ىیطزایی راد و ىشحاری(51-57:1392و در پژوُؾی ةا ؾٍّان « جتأثیط ورزش درىتاٌی ةتطؾالئو استحالل
ةیؼ فؿانی /کو جّحِی داٌؼ آىّزان دوره اةحصایی رفػٍخان» ةَ جؿییً اثطةشؾی ورزش درىاٌی ةط ىیظان ؾالئو
اسحالل ةیؼ فؿانی/کو -جّحِی کّدکان دوره اةحصایی پطداسحٍص .ةط اغاس ىلیاس کاٌطز و ىفتاذتَ ةتانیٍی80 ،
کّدك دارای اسحالل ةیؼ فؿانی/کو جّحِی از ىصارس ؽِط رفػٍخان ةَ روش جفادفی اٌحشتاب و ةتَ دو گتطوه
آزىایؼ و کٍحطل جلػیو گطدیصٌص.گطوه آزىایؼ جرث 10حهػَ ورزش درىاٌی ةَ ؽیّه ی جتاجيی درىتاٌی كتطار
گطفحٍص .پع آزىّن و آزىّن پیگیطی از ُط دو گطوه اٌخام و در ٌِایث اظالؾات ةا اغحفاده ازآزىتّن اٌتصازه گیتطی
ىکطر ،ىّرد جخظیَ و جرهیم كطار گطفحٍص .یافحَ ُای ىعانؿَ ذاکی از کاُؼ ىؿٍادار ىیظان ةیؼ فؿانی ،جکاٌؾگطی
و کو جّحِی در گطوه آزىایؼ ىی ةاؽص.در ٌِایث ىی جّان چٍیً ٌحیخَ گطفتث کتَ از ورزش درىتاٌی یتا ةتازی
درىاٌی ةَ ؾٍّان ٌّؾی درىان حایگظیً یا ىکيم ةطای کّدکان ىتحال ةَ اسحالل ةیؼ فؿانی/کو جّحِی ىی جتّان
اغحفاده ٌيّد(ٌاػط و ُيکاران 51-57:1392،و.
ىعاةق ةا اظالؾات ةَ دغث آىصه ةیؼ فؿانی ىّحب کتاُؼ ؾيهکتطد جرفتیهی و اححيتاؾی در کتّدك ىتی
گطددُ .و چٍیً ىاٌؽ از ؾيهکطد درغث ىؿهو و داٌؼ آىّزان و جرلق اُصاف آىّزؽی ؽتصه و در کتالس ُتطج و
ىطج و ةی ٌؼيی ایخاد ىی کٍص .ةٍاةطایً ٌگارٌصه ةطآن ؽص جا راه ذم ُایی حِث کاُؼ ایً ىؾکم پیتصا ٌيایتص.
در ُيیً راغحا ایً پژوُؼ جرث ؾٍّان ارائَ راُکارُایی حِث کاُؼ ىؾکم ةیؼ فؿانی /ؾتصم جيطکتظ اٌختام
ؽص .در ىیان راُکارُای ىّحّدٌّ ،رورفیصةک ةَ ؾٍّان یکی از روشُتای درىتاٌی ُظیٍتَ زیتادی دارد و درىتان
دارویتی ایتً استحالل ؽتاىم ىرطكُتای غیػتحو اؾفاب ىطکتظی اغتث اىتا ىفتتطف دارو ةتتَ جٍِتتایی ةتتَ
ٌصرت ىی جّاٌتص ٌیازُتای درىتاٌی کّدکتان ىتتحال ةتَ ایتً اسحالل را ةطآورده کٍص؛ ةَ ؾالوه درىان دارویتی ةتتَ
دنیتم جأثیط غتّء ىتّاد ؽتیيیایی ةتط فطایٍتصُای ظتیؿتی جرتّل ٌؼام غیػحو اؾفتاب ىطکتتظی و ُينٍتتیً
ٌصاؽتحً جتأثیط پایصار و ىاٌتصگار ةتطای ةِتتّد استحالل ىتتّرد اٌحلتتاد كتتطار ةتّده و از ایتً رو ةتط درىتانُتای
رفحتاری ت ؽتٍاسحی جأکیتص ةیؾتتحطی ىیؽتتّد(ذػً آةادی،ىريصی،اذلط1391،وٌ .گارٌصه ةَ ؾٍتّان آىّزگتار
ىصرغَ دونحی ؽِیص ظٍاٌی واكؽ در ؽِطغحان غيٍان در غال جرفیهی 1396ةّد .در ظی دوران جصریع ىحّحَ
ىؾکم ةیؼ فؿانی داٌؼ آىّز پایَ اول اةحصایی ایً ىصرغَ گطدیص.ایً ىصرغَ دارای  6کالس ةّده و جؿصاد داٌؼ
آىّزان آن ذصود ٌ 205فط ةّد .در کالس ىضکّر  20داٌؼ آىّز ذضتّر داؽتحٍص .داٌتؼ آىتّزان کتالس از ٌؼتط
اكحفاد ی و فطٍُگی در ذص ىحّغط ةَ پاییً ةّدٌص .از ٌؼط وضؿیث جرفیهی اکثط داٌتؼ آىتّزان کتالس در ذتص
ىحّغط كطار داؽحٍص .از آن حا کَ ُصف پژوُؼ ذاضط کاُؼ ىؾکم ةی جّحِی و ةیؼ فؿانی داٌؼ آىّز ىتّرد
ٌؼط اغث ،غؿی گطدیص ةَ غؤاالت زیط پاغز داده ؽّد:
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چَ ؾّاىهی در ةطوز ىؾکم ةیؼ فؿانیٌ /لؿ جّحَ داٌؼ آىّز ىؤثط ةّدهاٌص؟
ةِحطیً راُکارُا ةطای ةِتّد وضؿیث داٌؼ آىّز ىّرد ٌؼط چیػث
 .2رٍش پصٍّص
ایً پژوُؼ ةَ روش ىعانؿَ ىّردی و ةَ ؽیّه اكصام پژوُی ىّرد احطا كطار گطفث .اكصام پژوُی فؿانیحی ىتٍؼو و
ؾهيی ىتحٍی ةط روش ذم ىػئهَ اغث کَ اكصام کٍٍصه در ىریط کتاری ستّد ةتا روش اةحکتاری و ستانق حِتث
جتصیم وضؿیث ٌاىعهّب (وضؽ ىّحّدو ةَ (وضؽ ىعهّبو فؿانیتث ىتی کٍتص(غتیف انِتی1381 ،وُ .تو چٍتیً
پژوُؾگط اظيیٍان یافث کَ ٌيٌَّ ىّرد ٌؼط ُیچ ىؾکم روان ؽٍاسحی دیگتطی چتّن اجیػتو و ٌ...تصارد .حِتث
اٌخام ایً جرلیق از اةظار ُای گٌّاگٌّی اغحفاده ؽصه اغث کَ یکی از آن ُا پطغؼ ٌاىَ کاٌطز وانصیً ىی ةاؽتص.
ىلیاس درحَةٍصی کاٌطز یکی از ؽٍاسحَؽصهجطیً ىلیاسُای ىؾکالت رفحاری کّدکان اغث و ةَ دنیم داؽتحً
سفّـیات ىثتث زیاد ،ةیؼ از  30غال اغث کَ در ىعانؿات ىحؿصد و در ةػحط پژوُؾی و ةتانیٍی ىّرداغتحفاده
كطارگطفحَ اغث .غاسث ىلیاس چٍصگاٌَ کاٌطز در غال  1960جّغط کیث کاٌطز ) (Connersآدتاز ؽتص .ىلیتاس
درحَةٍصی کاٌطز ةطای اونیً ةار حِث ارزیاةی جأثیط داروُای ىرتطك روی کّدکتان ةتیؼ فؿتال و حِتث جيیتظ
کّدکان ةیؼفؿال از کّدکان ؾادی غاسحَ ؽص .در اةحصا ،غتؤاالت ایتً ىلیتاس از ظطیتق گتطدآوری دیطرغتيی
اظالؾات از وانصیٍی کَ کّدکان سّد را ةَ ىطکظ درىاٌی داٌؾگاه حان ُاپکیٍظ ارحاع داده ةّدٌتص ،استض ؽتص .ایتً
داده ُا جّغط کاٌطز در غال  1970ىّرد جرهیم ؾاىهی كطار گطفتث و  73گّیتَ اغتحشطاج ؽتص .کتاٌطز ،در غتال
 1973ىلیاس  93گّیَ ای ویژه وانصیً را کَ استحالالت کّدکتان را در  25ذیعتَ ىشحهتف ىّردغتٍخؼ كتطار
ىیداد ،ىؿطفی کطد .غپع در جرهیم ؾّاىم از ةیً ذیعَ ُا 7 ،ؾاىم را ىّرد جائیص كطار گطفث .ةؿص از  8غتال ةتا
ذضف جؿصادی از ؾّاىم ،فطم کّجاه ایً ىلیاس ةا  48گّیَ جّغط گّیث ،کاٌطز و اونتطیج در غتال  1978فتطاُو
آىص .ؾالوه ةط ٌػشَ ذکطؽصهٌ ،ػشَ جخصیصٌؼط ؽصه ای ةا اغحفاده از ٌػشَ اـهی غاسحَ و چاپؽصه اغثٌ .رّه
ٌيطه گضاری آن ةَ ؽطح زیط اغث :ةَ دغث آوردن ىیاٌگیً ٌيطه  5/1یا ةاالجط ةتط وحتّد استحالل ٌلتؿ جّحتَ و
ةیؼ فؿانی دالنث دارد .ةَ ؾتارت دیگط ،ایً پطغؾٍاىَ  26غّال داؽحَ و نضاٌ ،يطه کم آزىّن داىٍَ ای از  26جا
 104سّاُص داؽث .اگط ٌيطه کّدك ةاالجط از  34ةصغث ةیایص ،ةیاٌگط اسحالل ٌلؿ جّحتَ اغتثُ .تط چتَ اىحیتاز
ةاالجط رود ،ىیظان اسحالل کّدك ةیؾحط سّاُتص ةتّد و ةتطؾکع .کتتاٌطز و ُيکاران (1999و پایایی ایً ىلیاس را
 90/0گتظارش ٌيّده اٌص .اؾحتار ایً پطغؾٍاىَ از غّی ىؤغػَؾهتّم ؽٍاسحی  85/0گظارش ؽصه اغث .ةا کيک
ایً اةظار ُا غؿی گطدیصه اغث جا اظالؾات ىّرد ٌیاز پیطاىّن آزىّدٌی گتطدآوری گتطدد و جيتاىی راه ذتم ُتای
درىاٌی ةا رضایث آگاُاٌَ کّدك و وانصیٍؼ اٌخام گطدد و ىحغیطُایی چتّن ىرتیط کتالس ،رفحتار غتایط داٌتؼ
آىّزان و غعد فطٍُگی و اكحفادی کٍحطل گطدد.
ٌگارٌصه ةا ىؾاُصه و ةا ىفاذتَ ةا ساٌّاده وغایط کارکٍان آىّزؽگاه و ٌیظ ةا کيک پطغؼ ٌاىَ کتاٌطز وانتصیً
ةَ اظالؾاجی ةَ ؽطح زیط دغث یافث .داٌؼآىّز حظء یک ساٌّاده چِار ٌفطه ةّد و ةا پصر و ىادر و ةطادرش زٌصگی
ىی کطد و فطزٌص دوم ساٌّاده ةّد .وضؿیث اكحفادی ساٌّاده او در ذص ىحّغط ةّد .واةػحگی ؽتصیصی ةتَ پتصرش
داؽث و ادهب ىّرد ذيایث پصرش كطار ىتی گطفتث .از ٌؼتو ؽشفتی ستّةی در ىٍتظل ةطستّردار ٌتتّد و جيتام
وغایهؼ را ٍُّز ىادرش ةطایؼ آىاده ىی کطد .در ادهب اوكات ٌػتث ةَ درس ةی جّحَ ةتّد .در ٍُگتام جتصریع
ىؿهو یا ةا وغایهؼ ةازی ىی کطد یا در ذال ورق زدن کحاب ةّد و یا ایً کَ ةا ةنَ ُای دیگط ـرتث ىتی کتطد.
در زٌگ ُای ذم جيطیً ،جکانیف سّد را ٌیيَ جيام رُا ىی کطد و در کالس راه ىی رفث و ىؾتغّل ـترتث ةتا
داٌؼ آىّزان دیگط ىی ؽص .ارجتاط اححياؾی ىٍاغتی ةا دیگط داٌؼ آىّزان ٌصاؽث .در کارُتای گطوُتی چٍتصان
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ىّفق ٌتّدٌ .حّاٌػحَ ةّد دوغحی ةطای سّد پیصا کٍص ةَ ظّری در زٌگ ُای جفطید ُيیؾَ جٍِا ةّد .ةصون احتازه
 ،ةَ وغایم روی ىیظ ىؿهو دغث ىی زد و ٌػتث ةَ جضکطات ىؿهو ةی جّحَ ةّد و ةَ گٌَّ ای رفحار ىتی کتطد کتَ
گّیی ذطف ُای ىؿهو را ٌؾٍیصه اغث .ادهب ةَ ؽکم ٌا ىٍاغب روی ٌیيکث ىی ٌؾػتث و ىتصام در حتایی کتَ
ٌؾػحَ ةّد جکان ىی سّرد  .كتم از کاىم ؽصن غؤال ىؿهو ؽطوع ةَ ـترتث و پاغتز دادن ةتَ آن ىتی کتطد .از
ظطف ُيکاران و ؾّاىم احطایی ىصرغَ ٌیظ ةَ ؽصت ىّرد اٌحلاد واكؽ ؽصه ةّد ونی ُتیچ کتع در ـتصد اـتالح
وضؿیث ٌا ةٍِخار او ةط ٌيی آىص.
 .3یافتِّای پصٍّص
درایً ىطذهَ از پژوُؼ ةَ ىٍؼّر یافحً اظالؾات از روش ُای زیط اغحفاده ؽصه اغث :
 .3.1هطاّدُ رفتار ٍ عولکرد داًص آهَز در هدت هعیي :
پژوُؾگط در اةحصای اىط ةَ ىعانؿَ و ةطرغی رفحار داٌؼ آىّز در یک وضؿیث ظتیؿی ىتتادرت ورزیتص .ىعانؿتَ و
ىؾاُصه رفحار داٌؼ آىّز در ىّكؿیث ُای ظتیؿی ىثم زٌگ ورزش  ،جفتطید و  ...ـتّرت گطفحتَ و پژوُؾتگط در
ایً ىطذهَ ةصون ُیچ گٌَّ ىصاسهَ ای در رفحار کیع ،ـطفاً ةَ ىؾاُصه و ثتث و ضتط رفحار ُا و ؾيهکطد داٌتؼ
آىّز در ىّكؿیث ُای گٌّاگّن پطداسحَ اغث.
ظتلَ ةٍصی ؾالئو ىطةّط ةَ ایً حصول ةط اغاس کحاب اسحالل ةتیؼ فؿتانی و ؾتصم جيطکتظ دکحتط ىفتعفی
جتطیظی اٌخام ؽصه اغث(جتطیظی1392،و.
ىّكؿیث  :زٌگ ریاضی (جصریعو
حصول -1ؾالئو ةیؼ فؿانی/کو جّحِی در زٌگ ریاضی
عالئم

تکان

عدم

سمان

خًردن

پیزيی اس

(دقیقه)

در سز جا

دستًرات

دقیقککککه



بی تًجهی

جىب ي جًش
سیاد(یکککک
وىطسته )

جکککککا

بککککککککیص اس

واتمام

باسی

اوکککککدار ز

گذاضته

با يسایل

سدن

کار ا


ايل
دقیقککککه





ديم


دقیقککککه



سًم
دقیقککککه



چهارم


دقیقککککه
پىجم
دقیقککککه
ضطم
دقیقککککه
فتم
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دقیقککککه
طتم



دقیقککککه
وهم



دقیقککککه
دم
3

جمع

2

1

1

0

2

2

در ایً ىؾاُصه ةیؼ جطیً ؾالئو ةَ جطجیب ىطةّط ةَ جکان سّردن در غط حا ( 3ىطجتَ و ،ةازی ةتا وغتایم (2
ىطجتَ و ،ذطف زدن ةیؼ از اٌصازه ( 2ىطجتَ و ،ؾصم پیطوی از دغتحّرات (  2ىطجتتَ و ،ةتی جتّحِی (  1ىطجتتَ و،
حٍب و حّش زیاد (  1ىطجتَ و ىی ةاؽص.
ىّكؿیث  :زٌگ اىال
حصول -2ؾالئو ةیؼ فؿانی/کو جّحِی در زٌگ اىال

عالئن

تکاى خَردى
در

سهاى

سز جا

(دقیقِ)

جٌیییییییة ٍ
عذم پیزٍی
اس
دستَرات

تییییییی
تَجْ

جَش
سیاد
(ییییا جیییا

تیص اس اًذارُ
حزف سدى

ًاتوییییییییام
گذاضتي

تاسی تا ٍسایل

کارّا

ًٌطستي )
دقیقِ اٍل



دقیقِ دٍم



دقیقِ سَم





دقیقِ چْارم


دقیقِ پٌجن
دقیقِ ضطن





دقیقِ ّفتن


دقیقِ ّطتن



دقیقِ ًْن
دقیقِ دّن
جوع

2

5

1

1

در ٍُگام اىال گفحً ىؿهو ةَ جطجیب ؾالئو ةی جّحِی ( 5ىطجتَ و ،جکان سّردن در غط حا( 2ىطجتَ و ،ةازی ةتا
وغایم ( 1ىطجتَ و ،ذطف زدن ( 1ىطجتَ و ةَ ىیظان ةیؼ جطی ىؾاُصه گطدیص .در ایً زٌگ ىؾتشؿ گطدیتص کتَ
افث اىالی داٌؼآىّز ىی جّاٌص ٌاؽی از ةی جّحِی ٍُگام ٌّؽحً اىال ةاؽص.
ىّكؿیث  :زٌگ ورزش
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حصول -3ؾالئو ةیؼ فؿانی/کو جّحِی در زٌگ ورزش

تکاى

عالئن

خَردى
سهاى
(دقیقِ)

در
سز جا

جٌییییة ٍ

عیییذم
پیزٍی
اس

تییییی

جَش
سیاد

تَجْ

دستَرات

(یییا جییا
ًٌطستي )

تیییص
اس اًذارُ
حزف
سدى

ًاتوییییام
گذاضتي
کارّا

تیییاسی
تا ٍسایل

دقیقِ اٍل


دقیقِ دٍم


دقیقِ سَم







دقیقِ چْارم



دقیقِ پٌجن



دقیقِ ضطن
دقیقِ ّفتن







دقیقِ ّطتن







دقیقِ ًْن
دقیقِ دّن

3

3

1

7

در زٌگ ورزش ةَ جطجیب حٍب و حّش زیاد ( 7ىطجتَ و ،ةی جّحِی و ؾصم پیطوی از دغحّرات (غَ ىطجتتَ و
و ذطف زدن ٌیظ ( 1ىطجتَ و ىؾاُصه گطدیص.
ىّكؿیث  :زٌگ ٌلاؽی
حصول  -4ؾالئو ةیؼ فؿانی/کو جّحِی در زٌگ ٌلاؽی
عالئن

تکاى
خَردى

سهاى
(دقیقِ)

در
سز جا

جٌیییة ٍ

عیییذم
پیزٍی
اس

تییییی
تَجْ

دستَرات

جَش
سیاد
(یا جیا
ًٌطستي )

تیص اس
اًذارُ
حییزف
سدى

ًاتوییییام
گذاضتي

تیییاسی
تا ٍسایل

کارّا

دقیقِ اٍل





دقیقِ دٍم





دقیقِ سَم





دقیقییییییِ
چْارم
دقیقییییییِ
پٌجن
دقیقِ ضطن
دقیقییییییِ
ّفتن
دقیقییییییِ
ّطتن
دقیقِ ًْن
دقیقِ دّن
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3

جوع

1

3

3

در زٌگ ٌلاؽی داٌؼآىّز ةیؼ جط ةی جّحَ ةّد و ىؾغّل ةازی ةا وغایهؼ یا ذتطف زدن ةتا دیگتطان ةتّد (3
ىطجتَ و ُ .و چٍیً یک ةار ٌیظ حاةَ حایی در کالس درس در رفحارش ىؾاُصه گطدیص.
ةَ ظّر کهی ىیظان ةطوز ُط یک از ؾالئو در  60دكیلَ ىؾاُصه ةَ ؽکم زیط ىی ةاؽص :
حصول-5جؿصاد ؾالئو ةیؼ فؿانی /کو جّحِی در  60دكیلَ
تکاى خَردى در سز جا

 8هزتثِ

عذم پیزٍی اس دستَرات

 5هزتثِ

ت

 12هزتثِ

تَجْ

جٌة ٍ جَش سیاد (یا جا ًٌطستي)

 20هزتثِ

تیص اس اًذارُ حزف سدى

 7هزتثِ

ًاتوام گذاضتي کارّا

 1هزتثِ

تاسی تا ٍسایل

 7هزتثِ

ُيان ظّر کَ ىؾاُصه ىی ؽّد ةیؼ جط ایً ؾالئو ىطةّط ةَ حٍب و حّش زیاد و ةی جّحِی ىی ةاؽص.
 .3.2بررسی پرًٍدُ تحصیلی داًص آهَز  :ةا ىؾاُصه پطوٌصه جرفیهی داٌؼ آىّز و ةطرغی اظالؾات ىٍتصرج
در پطوٌصه ىؾشؿ گطدیص کَ ٌاىتطده دارای ةیياری ریّی اغث و جرث درىان و ىطاكتث كطار دارد و ةطای درىتان
دارو ٌیظ ىفطف ىی کٍص.
 .3.3پرسص ًاهِ ٍالدیي  :ةَ ىٍؼّر جؾشیؿ ىؾکم ةیؼ فؿانی و ؾصم جّحَ ،پطغؼ ٌاىتَ اغتحاٌصارد کتاٌطز
وانصیً در اسحیار ىادر داٌؼآىّز كطار گطفث .پطغؼ ٌاىَ و ؽیّه ی ٌيطه گتضاری و جفػتیط آن در كػتيث روش
ةطرغی آىصه اغث .ةا جلػیط ایً پطغؼ ٌاىَ ٌ،يطه او  81ةَ دغث آىص و چّن ٌيطه ةَ دغث آىصه از 34ةیؼ جتط
ىی ةاؽص ٌؾان دٍُصه ایً اىط اغث کَ فطد دارای ىؾکم ةیؼ فؿانی ىی ةاؽص.
 .3.4هصاحبِ با ٍالدیي :ىفاذتَ ةا ىادر داٌؼآىّز اظالؾات ةیؼ جتطی در اسحیتار پژوُؾتگط گضاؽتث .ظتتق
گفحَ ىادرش ،فطد ىّردٌؼط در ساٌَ ةػیار پط جرطك ةّده و ذطف او را ةطای اٌخام جکانیفؼ گتّش ٌيتی دُتص و
ةطای اٌخام جکانیفؼ ةایص جرث ٌؼارت كطار ةگیطد .ذيایث پصر از او ٌیظ ،او را در اٌخام ٌصادن جکانیفؼ ىفيو جتط
ىی کٍص و ٍُگام اٌخام جکانیف ٌیظ ادهب ةی جّحَ اغثُ .و چٍیً ىادر داٌؼآىّز ىّرد ىعانؿَ ةیان داؽث کتَ
فطزٌصش دارای ىؾکم ریّی ةّده و داروی کّرجّن ىفطف ىی کٍص .ادهب ؽب ُا دیط ىی سّاةص و جيایم زیتادی
ةَ سّردن دضاُای ساٌگی ٌصارد.
 .3.5بررسی اهالی داًص آهَز :ةَ ىٍؼّر حيؽ آوری اظالؾات ةیؼ جط چٍص ٌيٌَّ اىالی ریراٌَ ىّرد ةطرغتی
كطار گطفث.
حصول -6جؿییً ٌّع دهط ُای اىالیی در چٍص ٌيٌَّ از اىالی داٌؼ آىّز
غلط

درست

ًَع اضتثاُ

داد

دادم

حساسیت ضٌیذاری

اضافِ ًَضتِ

ٍ

دقت

اضافِ ًَضتِ

تا

دقت

دادم

داد

دقت

ایزاى

ایزاً

دقت

دارد

دارم

حساسیت ضٌیذاری
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حساسیت ضٌیذاری

سًذ

ه

ساسد

حساسیت ضٌیذاری

جا اًذاختِ

ه

دٍسد

حساسیت ضٌیذاری

تز هیذارد

تز ه

ستا

سیثا

دقت

هادر

هادرش

دقت

جا اًذاختِ

ًطاى

حساسیت ضٌیذاری

دریا

دریای

دقت

آهاد

آساد

دقت

اًیذ

اهیذ

دقت

رضت

رضتِ

آهَسض

ه

داضت

حساسیت ضٌیذاری

تااستاتش

تا هشُ

آهَسض

دارد

آهَسض

ایً حصول ةط اغاس کحاب اسحالل دیکحَ ٌّیػی دکحط جتطیظی (1392وٌّؽحَ ؽصه اغث و ٌحایج ٌؾان داد کَ
كػيث ؾيصه ىؾکالت ایً داٌؼ آىّز در درس اىال را ذػاغیث ؽٍیصاری و دكث جؾکیم ىی دُص.

 .3.6تجشیِ ٍ تحلیل اطالعات :
پژوٍُصه پع از حيؽ آورری اظالؾات ،ةَ جخظیَ و جرهیم آن ُا پطداسث جا ةتط اغتاس آن ُتا راُکارُتای ىفیتص
اٌحشاب گطدد.ىِو جطیً ىؾکم داٌؼ آىّز در وُهَ اول ةی جّحِی ىی ةاؽصکَ الزم اغث اكصاىاجی حِث رفؽ آن
ةَ ؾيم آیص .در ُيیً راغحا پطغؼ ُایی ةَ ذًُ ٌگارٌصه رغیص و غؿی ؽص ةَ آنُا پاغز داده ؽّد.
اونیً پطغؼ :چَ ؾّاىهی ىٍخط ةَ ةطوز ىؾکم ةیؼ فؿانی گطدیصه اغث ؟
پاغز  :سّاب ٌاکافی ،ؾصم اغحفاده از دضاُای غانو ،اغتحفاده از داروی کّرجتّن ،ذيایتث ةتیؼ اٌتصازه پتصر،
ذػاغیث زیاد ىادر
پطغؼ دوم :چَ ىّكؽ ایً ؾالئو ؽصیص جط ىی ؽص ؟
پاغز:در زٌگ ُایی چّن زٌگ ورزش و ٌلاؽی و در ىٍظل زىاٌی کَ ٌؼارت کافی ةط رفحار وحّد ٌصاؽث .
پطغؼ غّم :در چَ حاُایی ایً رفحارُا کو جط دیصه ىی ؽص ؟
زىاٌی کَ ٌؼارت کاىم ـّرت ىی گطفث یا ىػئّنیحی ةَ او داده ىی ؽص.
پطغؼ آسط :چگٌَّ ىی جّان ةَ ذم ىؾکم کيک ٌيّد ؟
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ةا ةطكطاری ارجتاط ىػحيط ةا اونیای داٌؼ آىّز و ةا اغحفاده از یک ةطٌاىَ ىتٍؼو ىتی جتّان راُکارُتایی را در
حِث کاُؼ رفحار ُای ٌاىٍاغب ةَ احطا در آورد.
 .3.7اًتخاب ر اّکار ّا ٍ اجزای آى ّا:
 .3.7.1جصارك فطـث ُایی ةطای جشهیَ اٌطژی كتم کالس و ذیً کتالس ةتا اغتحفاد از ورزش کتطدن :ىعانؿتات
اٌخام ؽصه ةط روی کّدکان ىتحال ةَ اسحالل ةیؼ فؿانی – کيتّد جّحَ و جيطکظ ثاةث کطده اٌص کَ داؽحً ةطٌاىتَ
ی ىٍؼو ورزش و فؿانیث ُای ةصٌی روزاٌَ ةا ایخاد جغییطاجی در ؾيهکطدُای ىغظ ىتی جّاٌتص ىٍختط ةتَ افتظایؼ
جّحَ و جيطکظ و کاُؼ ةیؼ فؿانی و رفحارُای جکاٌؾتی ؽتّد «.دویتصن دور ذیتاط ،ظٍتاب ةتازی كتتم ؽتطوع
کالس»
.3.7.2اغحفاده از روش ةازی درىاٌی و و اٌخام ةازی ُای ىشحهف ةطای افظایؼ جيطکظ :
 .3.7.3ةازی پازل :از آن حا کَ پازل ةطای کّدکان ىتحال ةَ اسحالل ةیؼ فؿانی/کو جّحِی و اسحالالت یتادگیطی
ةػیار ؾانی ىی ةاؽص ،و ةطای جلّیث جّاةؽ ىغظ(جّحَ،ذافؼتَ ،جيطکتظ ،اٌؿعتاف پتضیطی،سالكیث ،اٌگیتظهو ةػتیار
کيک کٍٍصه اغث .ةٍاةطایً جفيیو گطفحَ ؽص پازنی جِیَ و در اسحیار او كطار داده ؽّد.
 .3.7.4کارتُای ىلّایی جِیَ کطده و روی ُط کصام کهيَ ای ٌّؽحَ ؽص ةَ ظّری کَ در ُط کارت یک اؽتحتاه
ىثم ذطف یا دٌصاٌَ یا ٌلعَی اضافی وحّد داؽتث .پژوُؾتگط آن ُتا را در اسحیتار داٌتؼآىتّز گضاؽتحَ و از او
سّاغث اؽکالت ىّحّد در ُط کارت را ٌؾان دُص و ؽکم درغث کهيَ را ةٍّیػص.
 .3.7.5ىحٍی از یک داغحان را اٌحشاب کطده و ةَ فطد گفحَ ؽص کَ ُط حا ـتصای "س" ؽتٍیصی  ،زاٌُّایتث را
سو کًُ ،ط حا کَ ـصای "د" ؽٍیصی دغثُایث را ةاز کً و ُط حا کَ ـتصای "ك" ؽتٍیصی غتطت را جکتان
ةصه.
 .3.7.6غَ ؾصد نیّان پالغحیکی ُو رٌگ جِیَ ؽص و ةَ ؽکم ةطؾکع گضاؽحَ ؽتص .غتپع ىِتطه ای را داستم
یکی از نیّان ُا كطار داده و نیّان ُا را حا ةَ حا کطده و از او سّاغحَ ؽص ذصس ةظٌص ىِطه در داسم کصام نیتّان
كطار دارد.
.3.7.7ةازی ُّاپیيا  :از فطد ىّرد پژوُؼ سّاغحَ ؽص ةایػحص و دغث ُایؼ را ةاز کٍص و جفّر کٍص کتَ دغتث
ُایؼ ىاٌٍص ةال ُای ُّاپیياغث کَ ةایص ثاةث ةياٌص در دیط ایً ـّرت ُّاپیيا کج ىی ؽتّد و ىػتافطاٌؼ روی
ُو ىی ریظٌص درایً ذانث از او سّاغحَ ؽص جا  50ةؾيارد  .در ىطذهَ ةؿص داٌؼآىّز ىی ةایػتث ؾتالوه ةتط کتار
ُای كتهی یک پایؼ را ُو ةاال ةگیطد.
 .3.7.8ایخاد فطـث ُایی ةطای اةطاز وحّد و جلّیث اؾحياد ةَ ٌفع :جخطةیات ىطةّط ةَ ؽکػث ُتای پیتاپی در
فؿانیث ُا ،جٍتیِات ةصٌی ،غطزٌؼ و جرلیط ُيگی ىّحب کاُؼ ذع اؾحياد ةَ ٌلع و اذحطام ةَ سّد در ایتً
کّدکان ىی گطدد کَ ُيَ زىیٍَ غاز ةطوز افػطدگی در جؿصادی از ایً کّدکان و ٌّحّاٌتان ىتی گتطدد .ةٍتاةطایً
جلّیث اؾحياد ةَ ٌفع یکی از ضطوریات ىِو در درىان کّدکان ىتحال ةَ اسحالل ةیؼ فؿانی/کو جتّحِی اغتث«.
دادن ىػئّنیث ُای گٌّاگّن در کالس درس» ىیجّاٌص راُکار ىٍاغتی در ایً زىیٍَ ةاؽص.
 .3.7.9ةطكطاری ارجتاط ىػحيط ةا اونیا حِث دادن راٍُيایی ُای الزم و رغیصگی ةَ جکانیف :از آن حا کَ کّدك
ةی ؼ جطیً وكث سّد را در ساٌَ ىی گضراٌص و در جؿاىم ىػحلیو ةا وانصیً كطار دارد ةٍاةطایً وانصیً ىِتو جتطیً
اةظار ُا ةطای کيک ةَ درىاٌگط در پیؾتطد ةطٌاىَ درىاٌی کّدك ةَ ؽيار ىی روٌتص در واكتؽ جتاثیط ٌلتؼ ؾّاىتم
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ژٌحیکی  -ساٌّادگی در ارجتاط ةا ٌلؿ جّحَ ةیؼ فؿانی یکی از ظطح ُای کهیصی در درىان آن اغتث .ؾتالوه ةتط
آن آىّزش وانصیً ىّحب ةِتّد رفحار فطزٌص پطوری،کاُؼ اغحطس وانصیٍی و کاُؼ رفحار ُای آزارؽتی کتّدك
ىی ؽّد «.جِیَ حصول ؾيهکطد روزاٌَ و پطکطدن آن جّغط ىؿهو و وانصیً» ةِحطیً راُکار در ایً ىّرد ىیةاؽص.
 .3.7.10اغحفاده از ٌؼام اكحفاد ژجٌّی ةطای جؾّیق :پطکارةطد جطیً روش رفحاری در راةعَ ةا کّدکتان ىتتحال ةتَ
اسحالل ٌارغایی جّحَ /ةیؼ فؿانی روش ُای ىصیطیث واةػحگی اغث کَ ةا جلّیث ىثتث یا دیگط پیاىص ُا غتتب
ایخاد رفحار ىعهّب در کّدکان ایً اسحالل ىی ؽّد .ظتق ٌؼط پطاجط (اؽتحطی زاده207:1382،و اگتط رفحتاری ةتَ
ظّر حصی در کالس ىّرد جؾّیق كطار ةگیطد ،ىّحب افظایؼ آگاُی کّدك از آن ؽصه و ةَ دٌتال آن ىیظان ةطوز
رفحار افظایؼ ىی یاةص (ودودی1393،و « .زدن ةطچػب غحاره در ىلاةم حصول ؾيهکتطد روزاٌتَ در ـتّرت ةتطوز
رفحار ىٍاغب و ةطداؽحً غحاره از حصول در ـّرت ةطوز رفحار ٌاىٍاغب» پیؾٍِادی ةػیار سّب اغث.
.3.7.11اٌخام جيطیً ُای جؿادل و جّازن :جّازن ؾتارت اغث از جّاٌایی در ذفغ و ةازیاةی ذانث ةتصن .از آن حتا
کَ جّازن ؾٍفط اـهی جيام ىِارت ُای ذطکحی اغث ،اٌخام جيطیً ُای آن ةطای کّدکان اسحالل ةیؼ فؿانی/کو
جّحِی ٌَ ،جٍِا در ةِتّد و اٌؿعاف ذطکث ُای ةصٌی آٌان جأثیط ىی گتضارد ،ةهکتَ در افتظایؼ جيطکتظ و غتِّنث
یادگیطی ٌیظ ىؤثط اغث «.راه رفحً روی حصول ،راه رفتحً روی پٍختَ ،روی پاؽتٍَ ،ذطکتث ةتا کحتاب» راُکتار
اٌحشاةی در زىیٍَ جيطیًُای جؿادل و جّازن اغث.
.3.7.12اغحفاده از راُتطد ُای ؽٍاسحی :جلّیث اٌگیظه دروٌی ىِوجطیً ُصف ،در درىان ؽٍاسحی افطاد ىتحال ةتَ
اسحالل ةیؼ فؿانی/کو جّحِی اغث .ةطای رغیصن ةَ ایً ُصف ،ةیياران جؾّیق ىیؽٌّص جا پع از ةطٌاىتَریظی و
احطای آن ،ةَ سّد پاداش دٍُص .در کٍار ایً پاداشُا ،جکيیم و ةَ پایان رغاٌصن وػیفتَ ةتَ ستّدی ستّد یتک
پاداش اغث کَ ةَ ىطاحؽ ذع ىّفلیث ىیدُص .ىّفلیث یک جلّیث کٍٍصهی ةػیار كّی اٌگیتظه اغتث .اٌگیتظه
ةاال ،جّحَ و جيطکظ فطد را افظایؼ و ةیكطاری دروٌی او را کاُؼ ىیدُص .حِث دغحیاةی ةَ ایً ُصف ةتَ جتصریج
زىان اٌخام جکانیف ةیؼ جط و زىان اغحطاذث کاُؼ یافث .ةَ ؾتارجی جلػیو جکانیف و جؿییً زىتان ةتطای اٌختام
آن ُا اٌخام گطفث.
.3.7.13اغحفاده از فٍّن آرىیصگی یا ریهکػیؾً :اغحطس ؾاىم ىِيی در اسحالل ٌارغتایی جّحتَ /ةتیؼ فؿتانی
اغث و ةَ اذحيال زیاد ىٍخط ةَ غتک زٌصگی ؽحاب زده و آؽفحَ ىی ؽّد .فٍّن آرىیصگی ةتَ افتطاد کيتک ىتی
کٍص کَ جيطکظ سّد را افظایؼ داده و جکاٌؼ گطی آن ُا را کاُؼ ىی دُص (كهٍتصری1393،و « .کؾتیصن ٌفتع
ؾيیق و ذطکث ىچ دغث ُا ةا کيک فٍّن حاکّةػّن» ةصیً ىٍؼّر اٌحشاب ؽص.
.3.7.14جيطیً ُای جلّیث جيطکظ  :ةطای افظایؼ دكث و جّحَ کّدك ةایص روش ُایی اغحفاده ؽّد کَ حتضاب و
ةازی گٌَّ ةاؽٍص .درایً ـّرت ،جّاٌيٍصی ُای کّدك در زىیٍَ دكث و جيطکظ ةَ ٌرّی گػحطش ىی یاةص کَ در
ظّل زٌصگی ةطای او ىفیص سّاُص ةّد .در غٍیً پیؼ دةػتحان و دةػتحان ،ىتی جتّان از جيتطیً ُتایی ُصفيٍتص
اغحفاده کتطد کتَ کتّدك را وارد حظئیتات زٌتصگی ىتی کٍٍتص و ةتَ ؾتتارجی ،جيطکتظ وی را افتظایؼ ىتی دُتص
(اؽحطزاده207:1382،و «.وـم کطدن ٌلعَ ُا ةَ ُو  ،ةازی ىاز» از حيهَ راهُای افظایؼ جيطکظ اغث.
ةؿ ص از احطای راُکارُا ةَ ىٍؼّر ةطرغی اثط ةشؾی آن ُا ةار دیگط رفحار داٌؼ آىّز در ىّكؿیث ُای ىشحهتف
ىّرد ىؾاُصه كطار گطفث .
ةَ ظّر کهی در  60دكیلَ ىؾاُصه ای کَ ةؿص از احطای راُکار ُا اٌخام ؽص ٌحایج زیط ةَ دغث آىص :
تکاى خَردى در سز جا

6هزتثِ

عذم پیزٍی اس دستَرات

0هزتثِ

ت

تَجْ

5هزتثِ

ًطریۀ پَیص در آهَزش علَم اًساًی داًطگاُ فرٌّگیاى؛ ؽياره  / 17زىػحان 1398

24

جٌة ٍ جَش سیاد (یا جا ًٌطستي)

13هزتثِ

تیص اس اًذارُ حزف سدى

4هزتثِ

ًاتوام گذاضتي کارّا

0هزتثِ

تاسی تا ٍسایل

4هزتثِ

ةا ایً ىؾاُصه ىؾشؿ ؽص اگط چَ ةیؼ فؿانی ةَ ظّر کاىم در داٌؼآىتّز از ةتیً ٌطفحتَ ،اىتا از ىیتظان آن
کاغحَ ؽصه و ذحی ةطسی از ؾالئو ىطةّظَ دیگط در فطد دیصه ٌؾص.
ةار دیگط پطغؼ ٌاىَ کاٌطز وانصیً در اسحیار وانصیً كطار گطفث و ایً ةار ٌيطه  53ةَ دغتث آىتص .ایتً ؾتصد
ٌؾاٌگط آن اغث اگطچَ فطد ٍُّز ُو دارای ىؾکم ةیؼ فؿانی اغث ونی ةیؼ فؿانی او ةؿص از احطای راُکارُا ةتَ
ىیظان ٌ 28يطه کو جط ؽصه اغث .ىادر او ٌیظ در ظی ىفاذتَ ةیان داؽث کَ داٌؼآىّز در ساٌتَ ةػتیار آرام جتط
ؽصه ،جکانیفؼ را ةصون ٌؼارت و ةاغطؾث زیاد اٌخام ىی دُص و جا زىاٌی کَ جکتانیفؼ را جيتام ٌکتطده آن را رُتا
ٌيی کٍص .جيایم زیادی ةَ اٌخام کارُای ىٍظل و کيک ةَ ىً از سّد ٌؾان ىی دُص.
ةَ ظّر کهی جخظیَ و جرهیم اظالؾات ٌؾان داد کَ جياىی راه ذم ُای اٌحشتاةی در کتاُؼ ىؾتکالت ىتؤثط
ةّده اٌص .ةا جصویً یک ةطٌاىَ ورزؽی در كتم از کالس اٌطژی فطد جشهیَ ؽصه و ةط ىیظان ؽاداةی و ٌؾاط او افظوده
ؽص .ةَ کارگیطی ةازی ُای گٌّاگّن ؾالوه ةط نضت ةشؼ جط کطدن یادگیطی ةَ افظایؼ جيطکظ کيک ةػتیار ٌيتّد
و ؾالوه ةط آن جيایم او را ةطای ؽطکث در کارُای گطوُی را افظایؼ داد .جلّیث اؾحيتاد ةتَ ٌفتع ،اٌگیتظه ةتیؼ
جطی را ةطای پضیطف حً ىػئّنیث ةَ وحّد آورد .ارجتاط ىػحيط ةا اونیای داٌؼ آىّز ىضکّر غتب ؽتص کتَ راُکتار
ُای پیؾٍِادی ةَ ظّر ىػحيط و در ساٌَ ٌیظ احطا گطدد و اذحيال ةِتّد افظایؼ یاةص و رفحارُتای ٌادرغتحی کتَ
پیؼ از ایً در ىریط ساٌّاده وحّد داؽث و ایً اسحالل را جؾصیص ىی کطد ةطظطف گطدد .ةا کيک جيتطیً ُتای
جؿادل و جّازن  ،راُتطد ُای ؽٍاسحی و فٍّن آرىیصگی و جيطیً ُای جلّیتث جيطکتظ ةتط ىیتظان دكتث و جيطکتظ
افظوده ؽص و ىیظان جّحَ او ةَ ىرطك ُای ىظاذو کاُؼ یافث.
 .4بحث ٍ ًتیجِگیری
ةؿضی از ىؾکالت و اسحالالجی کَ کّدکان گطیتان آن ُا ُػحٍص ،در دوران کّدکی كاةم کٍحطل و ةِتّدی ٌػتتی
اغث .فلط کافی اغث کَ فطـحی ةطای ریؾَ یاةی و درىان ایً اسحالالت فتطاُو ؽتّد .پتژوُؼ ُتای در ؾيتم،
فطـث ُای سّب و ىٍاغتی ُػحٍص جا ةا اغحفاده از روش ُای ؾهيی و دیصی پژوُؾتگطاٌَ ،ىػتائم و ىؾتکالت
ىّحّد در ةیً داٌؼ آىّزان را واکاوی کطده و آن ُا را ةَ غيث ةِتتّدی ةتتطیو .استحالل کيتتّد جّحتَ /ةتیؼ
فؿانی ٌیظ ىاٌٍص ةػیاری از اسحالالت دیگط اگط در کّدکی درىان ٌؾّد ىی جّاٌص زىیٍَ غاز ةػیاری از ىؿضالت از
حيهَ ةظُکاری ُاٌ ،اغازگاری ُای اححياؾی در دوران ٌّحّاٌی و ةظرگػانی ةؾّد و ةِصاؽث ؾيّىی حاىؿَ را ةَ
سعط اٌصازد .در ایً پژوُؼ ٌیظ غؿی ٌيّدیو ةا کيک راُکارُایی ىؾکم ةیؼ فؿانی و کو جّحِی داٌؼآىتّزی
را کاُؼ دُیو جا آیٍصه ةِحطی را ةطای او ركو ةظٌیو .در ایً جرلیق ىؾشؿ گطدیصکَ فٍّن آرىیتصگی و جيتطیً
ُای جؿادل و جّازن و راُتطدُای ؽٍاسحی ةیؼ جطیً جأثیط را در روٌص درىان داؽحَ اٌص .اغتکٍصرٌژاد و ُيکتاران
(121- 138 :1395و در پژوُؾی جرث ؾٍّان جأثیط یک دوره ةطٌاىَ جيطیٍی ةػکحتال ةط جّحتَ پایتصار کّدکتان
ىتحال ةَ کيتّدجّحَ/ةیؼ فؿانی ةَ ایً ٌحیخَ رغیصٌص کَ ةػکحتال ىی جّاٌتص ؽتطایط ةِتتّد ةطستی استحالالت
ؽٍاسحی در کّدکان ىتحال ةَ کيتّد جّحَ /ةیؼ فؿانی را در درازىصت فطاُو غازدٌ .حایج ایً پتژوُؼ ةتا ٌحتایج
پژوُؼ ىرػً کطدنّ(37-48 :1393و ةا ؾٍّان « راُکار ُای ىعهّب در جؿاىم ةا کّدکان ةیؼ فؿال» ُو غتّ
ىی ةاؽصٌ .حایج ایً پژوُؼ ذاکی از اثط ةشؾی ةازی درىاٌی ،جلّیث ىثتث ،جؿاىم وانتصیً و ىؿهيتان در درىتان
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ةیؼ فؿانی ىی ةاؽص .اکطم پطٌص (31-44 :1392و ٌیظ در پژوُؾی ةتا ؾٍتّان «آىتّزش کّدکتان دارای ٌارغتایی
جّحَ  /ةیؼ فؿانی :راُتطد ُا و چانؼ ُا» اغحفاده از غیػحو جؾّیلی ژیحٌّی و اغحفاده از جلّیث ىثتث و فٍّن
ؽٍاسحی را در کاُؼ ةیؼ فؿانی ىؤثط داٌػحَ اغث .ةٍاةطایً ىی جّان ٌحیخَ گطفث کَ ةیؼ فؿانی و کو جّحِی
از ىؾکالت رایج در ىصارس اغث کَ ةا ارائَ راُکار ُا و ُيکاری وانصیً و ىؿهو و کارکٍان ىصرغَ كاةتم کتاُؼ
اغث.
.4.1هحذٍدیت ّا
کيتّد وكث و زىاندر ایً جرلیق  ،ةَ ؾهث ةیياری داٌؼآىّز پژوُؾگط ٌحّاٌػث از دسانتث ؾاىتم دارو در ةتطوز رفحتار حهتّگیطیکٍص.
ؾصم جّاٌایی در کٍحطل ؾّاىم ىریعی در ىصرغَ کَ ىٍخط ةَ ذّاغپطجی ىی گطدیص..4.2پیطٌْادات

.4.2.1پیطىهادات کاربزدی :
 در حهػات آىّزش ساٌّاده ىصارس در راةعَ ةا اسحالل ةیؼ فؿانی/کو جّحِی و راهُتای کٍحتطل آن ةتطایىادران ـرتث گطدد.
 ىؿهيیً در حهػات ضيً سصىث ةا ایً اسحالل و راهُای کٍحطل آن آؽٍا گطدٌص. ؾالوه ةط ىادران ،ةطای پصران و دیگطاؾضای ساٌّاده کّدکتان ىتتحال ةتَ استحالل ةتیؼ فؿتانی/کو جتّحِیحهػات آىّزؽی و جّحیِی گضاؽحَ ؽّد جا اؾضای ساٌّاده ةا ُياٍُگی ةیؾحط وارد ؾيم ؽٌّص و غطیؿحط اسحالل
را ىِار ٌيایٍص.
 فؿانیحِای ورزؽیٍُ ،طی ،فٍی ،اححياؾی ىی جّاٌص فطـث ُای سّةی را ةطای ٌيایان کتطدن اغتحؿصاد ایتًکّدکان فطاُو کٍص پع ضطوری اغث کاٌّن ُای فطٍُگی و ٍُطی ةَ ایً اىکاٌتات ىخِتظ و ةتا كیيتث ارزان در
اسحیار کّدکان كطار گیطد.
 ةِحط اغث ىرطكُای پتطجٍؼ را از دغتحطس ایتً کّدکتان دور کٍتیو از حيهتَ ةتازیُتای کتاىپیّجطی،جهّیظیّن ،رادیّ و ...ةشفّص زىاٌی کَ جکانیف اٌخام ىی دٍُص.
 ىؿهيان درس را ةَ گٌَّ ای حضاب و ىِیج ارائَ دٍُص و ةیؼ جط از روش آىتّزش چٍتص ذػتی (دیتصاری ،ؽٍیصاری و حٍتؾی و اغحفاده ٌيایٍص.
 ةَ ىػئّالن آىّزش و پطورش پیؾٍِاد ىی ؽّد کَ ایً داٌؼ آىّزان را كتم از ورود ةَ ىصرغَ ؽٍاغایی وزیطپّؽؼ كطار دٍُص و در جيام ظّل جرفیم ةط فطآیٍص آىّزش آٌان ٌؼارت داؽحَ ةاؽٍص.
 درس ُای غشث جط در غاؾات اونیَ روز جصریع ؽّد؛ زیطا ةا سػحَ ؽصن داٌؼ آىّز اذحيال ةتی جتّحِیاو ٌیظ افظایؼ ىی یاةص.

.4.2.2پیطىهادات پژي طی
 ةا جّحَ ةَ ایٍکَ کّدکان جیظ ُّش ىتحال ةَ اسحالل ةیؼ فؿانی/کو جّحِی ،ةِطه الزم را از ُّش ةتاالی ستّدٌيی ةطٌص ،پیؾٍِاد ىی ؽّد در ایً زىیٍَ ٌیظ جرلیلاجی اٌخام ؽّد و ةطٌاىَ ىتصون و ىٍاغتتی ةتطای آٌتان جِیتَ
ؽّد.
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ةا جّحَ ةَ ایٍکَ اسحالل کيتّد جّحَ ت ةیؼ فؿانی جاثیط ىٍفی ةط رؽص اححياؾی کّدکتان دارد پیؾتٍِادىی ؽّد در ایً زىیٍَ ٌیظ جرلیلاجی اٌخام ؽّد.
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