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پیصبیٌی پیطزفت تحصیلی بز اساس راّبزدّای هقابلِای،
اضطزاب اهتحاى ٍ سبکّای اسٌادی
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سّزا ضعباًی

2

اؿحادیار رواٌكٍاؿی جؼةیحی گؼوه جؿهیو و جؼةیث ،پژوُكگاه ىعانؿات آىّزش و پؼورش ،جِؼان ،ایؼان(ٌّیـٍغه ىـئّل(

هزین عابدی
داٌف آىّظحَ کارقٍاؿی ارقغ رواٌكٍاؿی ؾيّىی ،داٌكگاه آزاد اؿالىی واصغ قاُؼود ،قاُؼود ،ایؼان

چکیدُ
ةا جّزَ ةَ ادؼات راُتؼدُای ىلاةهَ ای ،اضعؼاب اىحضان و ؿتک ُای اؿٍاد ةؼپیكؼفث جضنیهی داٌف آىّزانُ ،غف ژوُف صاضؼ
پیف ةیٍی پیكؼفث جضنیهی ةؼ اؿاس راُتؼدُای ىلاةهَ ای ،اضعؼاب اىحضاٌی و ؿتکِای اؿٍادی دوره دوم ىحّؿعَ دظحؼاٌَ
اؿفؼایً در ؿال جضنیهی  96- 97ةّد .ایً پژوُف یک ىعانؿَ جّمیفیُ -يتـحگی از ٌّع پیف ةیً ةّد .کَ زاىؿَ آىاری آن کهیَ
(ٌ 1000فؼ) دظحؼان دروه دوم ىحّؿعَ قِؼؿحان اؿفؼایً در ؿال جضنیهی  96-97ةّد .ةغیً ىٍؼّرٌ 250 ،فؼ از داٌف آىّزان
دظحؼ در قِؼ اؿفؼایً ةَ قیّه ٌيٌَّ گیؼی ظّقَ ای چٍغ ىؼصهَ ای اٌحعاب قغٌغ .اةؽارُای گؼدآوری اظالؾات ،قاىم پؼؿكٍاىَ
ؿتک ُای اؿٍادی ؿهیگيً و ُيکاران ،پـ كٍاىَ راُتؼدُای ىلاةهَ ای و پؼؿكٍاىَ پیكؼفث جضنیهی ریاضی درجاج اؿحفاده قغ.
ُيچٍیً ةؼای جسؽیَ و جضهیم داده ُا از ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن و جضهیم رگؼؿیّن چٍغگاٌَ ةا اؿحفاده از ٌؼم افؽار SPSSاؿحفاده
قغٌ.حایر ٌكان داد کَ پیكؼفث جضنیهی ةا راُتؼدُای ىلاةهَ ا ی،ؿتک ُای اؿٍاد و اضعؼاب اىحضان راةعَ ىؿٍی داری دارد ُيچٍیً
ٌحایر رگؼؿیّن ٌكان داد کَ راُتؼدُای ىلاةهَ ای ،ؿتک ُای اؿٍاد و اضعؼاب اىحضان ىی جّاٌغ جغییؼات ىؼةّط ةَ ىحغیؼ پیكؼفث
جضنیهی را جتییً کٍغ .ةا جغییؼ راُتؼدُای ىلاةهَ ای ،ؿتک ُای اؿٍاد و ا ضعؼاب اىحضان ،پیكؼفث جضنیهی داٌف آىّزان جغییؼ ىی
کٍغ.
کلوات کلیدی :پیكؼفث جضنیهی ،راُتؼدُای ىلاةهَ ای ،ؿتک ُای اؿٍاد ی و اضعؼاب اىحضان.

 - 1جاریط ومّل1398/11/25 :

جأییغ ٌِایی1399/03/26:
2- shabaniedu@gmail.com
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هقدهِ
یکی از ىالك ُای کارایی ٌؼام آىّزقی ،پیكؼفث جضنیهی داٌف آىّزان ىی ةاقغ و کكف و ىعانؿَ ىحغیؼُای جأدیؼ
گػار ةؼ ایً ىحغیؼ ُا  ،ةَ قٍاظث ةِحؼ و پیف ةیٍی ؾّاىم ىؤدؼ در ىغرؿَ ىی اٌساىغ .ةٍاةؼایً ةؼرؿی ىحغیؼ ُایی
کَ ةا پیكؼفث جضنیه ی در دروس ىعحهف راةعَ دارد  ،یکی از ىّضّؾات اؿاؿی پژوُف در ٌؼام آىّزش وپؼورش
اؿث (فؼاُاٌی.)12 :1393 ،
ىعانؿَ ی ؾّاىم ىؤدؼ ةؼ پیكؼفث جضنیهی  ،ظی ؿَ دَُ اظیؼ ةیف از پیف ةیٍی ىّرد جّزَ ىحعننان جؿهیو
وجؼةیث كؼار گؼفحَ اؿث .صـاؿیث جؿهیو وجؼةیث از یک ؿّ ،پیچیغگی زِان اىؼوز از ؿّی دیگؼ  ،ىغیؼان و ىؿهيان
آگاه جؼی را ىی ظهتغ جا زىیٍَ رقغ زيؿی را فؼاُو ٌيایٍغ( .ىّریؾ ،)2013 ،1ریپاك  )2014( 2پیكؼفث جضنیهی را
جّاٌایی آىّظحَ قغه یا اکحـاةی فؼد در ىّضّؾات آىّزقگاُی ىی داٌغ کَ ةَ وؿیهَ ی آزىّن ُای اؿحاٌغارد قغه
،اٌغازه گیؼی ىی قّد (زؿفؼپّر .)1393 ،ؿیف ( )1386درةاره پیكؼفث درؿی اػِار ىی دارد «:پیكؼفث جضنیهی
،ىؿهّىات یا ىِارجِای اکحـاةی ؾيّىی یا ظنّمی در ىّضّع ُای درؿی کَ ىؿيّالًةَ وؿیهَ آزىایفُا یا ٌكاٌَ ُا
یا ُؼ دو کَ ىؿهيان ةؼای داٌف آىّزان وضؽ ىی کٍٍغ  ،اٌغازه گیؼی ىی قّد ،پیكؼفث جضنیهی داٌف آىّزان یکی
از قاظل ُای ىِو در ارزقیاةی آىّزقی اؿث و ةیاٌگؼ ىیؽان دؿحیاةی ةا اؿحاٌغاردُا و اُغاف آىّزقی اؿث»
(آكاىیؼزایی )1391
4

ورةؼ )2009( 3و الیً ( )2008پیكؼفث را ایً گٌَّ جؿؼیف کؼده اٌغ ىفِّم پیكؼفث جضنیهی ةَ زهّه ای از
زایگاه جضنیهی داٌف آىّز اقاره دارد ،ایً زهّه ىيکً اؿث ةیاٌگؼ ٌيؼه ای ةؼای یک دوره ی ةا ىیاٌگیً ٌيؼات
دوره ُای ىعحهف ةاقغ (ةعكی و آٍُچیان )1392،جّزَ ةا ىـایهی کَ ةاؾخ پیكؼفث جضنیهی داٌف آىّزان گؼدیغه
ؿتب قغه کَ ىضللان جؿهیو وجؼةیث ىحغیؼ ُای کَ ةَ مّرت ىـحلیو وغیؼ ىـحلیو ةؼ پیكؼفث جضنیهی جأدیؼ
دارٌغ ،ىّرد پژوُف كؼار دٍُغ و راُکارُای جأدیؼ گػار ةؼ ایً اىؼ را در فؼمث ٌؼام آىّزقی كؼار دٍُغ ،ةٍاةؼایً
قٍاظث ىؤنفَ ُای رواٌی وفؼدی داٌف آىّزان ىی جّاٌغ ةَ ؾٍّان یک ٌیؼوی كغرجيٍغ ؾيم ٌيایغ و ةَ افؽایف
کارایی آىّزش کيک کٍغ (ىضـٍی.)54 :1393،
پیكؼفث جضنیهی ىیؽان دؿحیاةی داٌف آىّزان ةَ اُغاف آىّزقی از پیف جؿییً قغه کَ از آٌان اٌحؼارىی رود
کَ در کّقف ُای یادگیؼی ظّد ةَ آٌِا ةؼؿٍغ (ؿهیياٌی ٌژاد .)1393 ،در ُؼ ٌؼام جؿهیو و جؼةیث ،پیكؼفث جضنیهی
داٌف آىّزان یکی از قاظل ُای ىّفلیث در فؿانیث ُای ؾهيی اؿث ؿٍسف ىیؽان پیكؼفث جضنیهی و ؾّاىم
ىؤدؼ ةؼ آن از زيهَ ىـایهی اؿث کَ جّزَ ىضللان ىعحهف را ةَ ظّد زهب کؼده اؿث .ةارُا دیغه قغه اؿث داٌف
آىّزاٌی کَ از نضاظ جّاٌایی و اؿحؿغاد یادگیؼی ةَ ُو قتیَ ُـحٍغ ،ونی در پیكؼفث جضنیهی جفاوت ُای زیادی ةا
ُو دارٌغ ،ایً جفاوت ُا ٌَ جٍِا در یادگیؼی درس ُای آىّزقگاُی ،ةهکَ در ؿایؼ فؿانیث ُای ُیساٌی و اٌگیؽقی
ٌیؽ ةَ چكو ىی ظّرد (آكاىیؼزایی و مانضی ؾيؼان.)1395 ،
5
ىحغیؼُایی کَ ىی جّاٌغ در پیف ةیٍی پیكؼفث جضنیهی ٌلكی اؿاؿی داقحَ ةاقغ اضعؼاب اىحضان
اؿث.اٌـان ُا در ظّل ز ٌغگی پؼفؼاز و ٌكیب ظّد ،ةا جغییؼات و دگؼگٌّی ُایی ىّازَ ىی قٌّغ کَ گاُی جضث
کٍحؼل و گاُی ظارج از کٍحؼل ایكان ىی ةاقٍغ و ةَ ٌضّی ؿازگاری و آراىف ایكان را ةَ ُو ىی زٌٍغ و ةاؾخ جسؼةَ
اضعؼاب و فكار ىی قٌّغ (اةّانلاؿيی . )32 :1393 ،اضعؼاب دارای اٌّاع ىعحهفی اؿث کَ اٌـان در زؼیان زٌغگی،
ظیف وؿیؿی از آٌِا را جسؼةَ ىی کٍغ .از ىیان آن ىی جّان ةَ اضعؼاب اىحضان اقاره کؼد.
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ةؼظی پژ وُكگؼان اضعؼاب اىحضان را امعالصی کهی داٌـحَ اٌغ کَ ةَ ٌّؾی ُؼاس ازحياؾی ظاص اقاره دارد
کَ فؼد را در ىّرد جّاٌایی ُایف جؼدیغ ىی کٍغ و پیاىغ آن ،کاُف جّان ىلاةهَ ةا ىّكؿیث ُای اىحضان و ارزیاةی
اؿث (ؿاراؿّن و ىٍغنؼ2008 ،؛ پال و ُيکاران2009 ،؛ کانّ  2009 1و جكکؼ.)1394 ،
اضعؼاب اىحضان ،ىكکم آىّزقی ىِيی اؿث کَ ؿانیاٌَ ىهیٌِّا داٌف آىّز در ؿؼاؿؼ زِان آن را جسؼةَ ىی ٌيایٍغ.
ةؼ اؿاس پژوُف ُای اٌسام قغه در کكّرُای ظارزی ،ةیكحؼ از  16درمغ از داٌف آىّزان دوره ىحّؿعَ دچار
اضعؼاب اىحضان ةاال ىی ةاقٍغ .در ایؼان پژوُف ُای اٌسام قغه ،ىیؽان قیّع اضعؼاب اىحضان در ةیً داٌف آىّزان
و داٌكسّیان  10جا  30درمغ گؽارش قغه اؿث (جكکؼ .)1394 ،ةا وزّد ایٍکَ ىیؽان کيی از ایً اضعؼاب ،ىّزب
جضؼك و اٌگیؽه ی ةیكحؼ در داٌف آىّزان و داٌكسّیان ىی قّد اىا ،گاُی اوكات ىیؽان ایً اضعؼاب ةَ صغی
ةاالؿث کَ جادیؼ ىٍفی ةؼ ؾيهکؼد آٌان در آزىّن ةؼ زای ىی گػاردُ .ياٌگٌَّ کَ ؿاراؿّن ( )1987ىعؼح ىی کٍغ
اضعؼاب ىّزب کاُف ؾيهکؼد فؼد ىی قّد ،ةَ ویژه در جکانیفی کَ ٌكان دٍُغه ی جّاٌایی ُـحٍغ ىی قّد
(اةّانلاؿيی.)1393 ،

ؿیّیً ،2اضعؼاب اىحضان را ةَ ؾٍّان ٌاجّاٌی ة ؼای جفکؼ ،ةَ ظاظؼؿپاری و اصـاس جٍف و ىكکم در ظّاٌغن و
درك زيالت ؿاده در زهـَ اىحضان جؿؼیف ىی کٍغ (نی .)62 :2009 ،3فارٌِام )2008(4اضعؼاب اىحضان را ةَ ؾٍّان
پاؿط ُای رفحاری ،قٍاظحی ،رواٌی افؼاد کَ ةاؾخ ةؼاٌگیعحً اصـاس ىٍفی درةاره ارزیاةی یا اىحضان ىی قّد ،جؿؼیف
ىی کٍٍغ .یک فؼد ىضعؼب جيایم ةیكحؼی دارد کَ ةا اضعؼاب(ىذم ٌگؼاٌی ،جفکؼات ىٍفی ،جٍف ،ةؼاٌگیعحگی رواٌی)
در ىّكؿیث ارزیاةی واکٍف ٌكان دُغ.زىاٌی کَ فؼد ىضعؼب ىی قّد ؿیـحو رواٌی ةؼاٌگیعحَ ىی قّد ىذال ضؼةان
كهب قغیغ و جّنیغ ؾؼق ةیكحؼ ىی قّد .در ُيان زىان افؼا د ىيکً اؿث اصـاس ةی کفایحی ةیكحؼی کٍٍغ .زىاٌی
کَ افؼاد اضعؼاب اىحضان را جسؼةَ ىی کٍٍغ ایً پاؿط فیؽیکی -قٍاظحی ىيکً اؿث ةَ قٍاظث ُا و اصـاؿات
ىٍفی در ىّكؿیث ارزیاةی ىٍحِی قّد (ؿپِؼیان و رضایی.)11 :1394،
ةیكحؼ جضلیلات ،اضعؼاب اىحضان را ةَ ؾٍّان واکٍف ُای رفحاریُ ،یساٌی ،قاظحی و رواٌی در ارجتاط ةا
ىّكؿیث اىحضان جّمیف ىی کٍٍغ .اضعؼاب اىحضان ةَ دو زؽء امهی قٍاظحی و ُیساٌی جلـیو ىی قّدٌ .گؼاٌی ةَ
زٍتَ قٍاظحی جسؼةَ اضعؼاب ىذم اٌحؼارات ىٍفی ،جفکؼات در ىّرد ظّد ،در ىّرد قکـث ُای ىيکً ،اصحيال
ٌحایر ةغ در ىّارد ی از قکـث در اىحضان ىؼةّط اؿث زؽء ُیساٌی ةَ واکٍف ُای ةغٌی کَ در ارجتاط ةا ةیف
ةؼاٌگیعحگی ؿیـحو ظّدکار ؾنتی (ىذم ؾنتی ةّدن ،جٍف داقحً) اقاره دارد.
ةَ ٌؼؼ ىی رؿغ کَ پیكؼفث جضنیهی ةا ؿتک ُای اؿٍاد 5داٌف آىّزان راةعَ دارٌغ .افؼاد در ىّكؿیث ُای
گٌّاگّن و اکٍف ُا و رفحارُای ىحفاوجی از ظّد ٌكان ىی دٍُغ و آن را ةَ ؾّاىهی رةط ىی دٍُغ کَ ةَ ایً ؾيم
اؿٍاد گفحَ ىی قّد .ؿتک اؿٍادی ؾتارت اؿث از ٌـتث دادن ؾهث ُایی کَ فؼد ،ةؼای رویغادُا یا ٌحایر اؾيانف
ةؼىی گؽیٍغ و زٍتَ اؿحٍتاظی قعنی دارد .ؿتک ُای اؿٍادی ،ىی جّاٌٍغ دروٌی یا ةیؼوٌی ةاقٍغ .یؿٍی ایٍکَ
فؼدی ٌحیسَ یا ؾهث کاری را ةَ ظّدش یا ؾّاىم ةیؼوٌی ٌـتث دُغ (آزادیکحا .)44 :1392 ،ةؼظی ؿتک ُای اؿٍادی را
یک ىحغیؼ قعنیحی ٌـتحا پایغار ىی پٍغارٌغ کَ ىتٍای قٍاظحی دارد و ٌكان ىی دُغ چگٌَّ افؼاد رویغادُای ٌاگّار
زٌغگی ظّد را جت ییً ىی کٍٍغ .رویغادُای ٌاگّار ةؼای ُيَ اجفاق ىی افحٍغ ،ونی افؼاد ىعحهف ایً ىّكؿیث ُا را ةَ
مّر ىعحهف ،کَ از ٌؼؼ ظاؿحگاه پایغاری و کٍحؼل پػیؼی جفاوت دارٌغ ،جّزیَ ىی کٍٍغ (پیحؼؿّن و پارك .)34 :2008 ،6
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ُيچٍیً ؾغه ای دیگؼ ؿتک ُای اؿٍادی را ةَ مّرت یک مفث جهلی ى ی کٍٍغ .ایً گؼوه ،ؿتک ُای اؿٍادی را
جيایهی ةؼای ارائَ یکٍّاظث جتییً ُای ىؼةّط ةَ رویغادُای ىعحهف جؿؼیف ىی کٍٍغ (پحؼؿّن و ُيکاران .)43 :2013،
ىؿحلغٌغ کَ ؿتک ُای اؿٍادی دو ٌّع رویغاد را در ةؼ ىی گیؼٌغ :انف -رویغادُای ىذتث و ب -رویغادُای ىٍفیُ .ؼ
کغام از ایً رویغادُا ٌیؽ ؿَ ىّنفَ دارد :اؿٍاد دروٌی-ةیؼوٌی ،اؿٍاد پایغارٌ-اپایغار واؿٍاد کهی -زؽئی ( آزادیکحا،
.)45 :1392

ؿهیگيً از پیكگاىان کارةؼد ؿتک اؿٍادی در ةِغاقث رواٌی اؿث ،کَ در زىیٍَ راةعَ ؿتک اؿٍادی و
افـؼدگی دو ىلّنَ را ىعؼح ىی ؿازد-1 :ؿتک اؿٍادی ةغةی ٍاٌَ :یؿٍی اؿٍاد رویغادُای ىٍفی ةَ ؾّاىم دروٌی ،کَ
افـؼدگی را در پی دارد-2 .ؿتک اؿٍادی ظّش ةیٍاٌَ :کَ ؾتارت اؿث از اؿٍاد رویغادُای ىذتث ةَ ؾّاىم دروٌی؛
ایً ؿتک اؿٍاد زىیٍَ ؿاز قادىاٌی اؿث .اؿٍاد رویغادُای ىٍفی ةَ ؾهم دروٌی ،ةا دتات و کهی و اؿٍاد رویغادُای
ىذتث ةَ ؾهم ةیؼوٌی ،ةغون دتات و اظحنامیٌّ ،ؾی قیّه اؿٍادی ٌاؿازگاراٌَ اؿث و ُيیً اؿٍادُای ٌاؿازگاراٌَ و
یا ةَ ةیان دیگؼ اؿٍادُای ةغةیٍاٌَ اؿث کَ ةا ىكکالت رواٌكٍاظحی ُيؼاه اؿث .ىٌّغ ( )2013اؿٍادُای کهی ةؼای
رویغادُای ىٍفی را ةِحؼیً پیف ةیٍی کٍٍغه ةِغاقث رواٌی و زـياٌی افؼاد ىؿؼفی کؼده اؿث (ؿهیياٌی ٌژاد.)1393 ،
ؿیتم ( )2014در پژوُف ظّد ٌكان داد کَ پیكؼفث جضنیهی ةا اؿٍاد کٍحؼل دروٌی ارجتاط ىذتث و ىؿٍاداری دارد
(ؿهیياٌی ٌژاد.)1393 ،

ىحغیؼ دیگؼی کَ ةا پیكؼ فث جضنیهی ارجتاط دارد راُتؼدُای ىلاةهَ ای اؿث .ةَ ظّر کهی،راُتؼد ىلاةهَ ای ةَ
جالقِای قٍاظحی و رفحاری ةؼای پیكگیؼی ،ىغیؼیث و کاُف جٍیغگی اقاره ىی کٍغ (جاىؼس،ژاٌیکی و ُهگـّن.)2009 ،
اٌغنؼ و پارکؼ( )2010ةا ةؼرؿی فؼآیٍغ ىلاةهَ ؾيّىی،افؼاد را ةؼصـب ؿَ ٌّع اؿاؿی راُتؼد ىلاةهَ ای ىحيایؽ ىی
ؿازٌغ :راُتؼد ىلاةهَ ای ىـئهَ ىضّر ،راُتؼد ىلاةهَ ای ُیسان ىضّر و راُتؼد ؿتک ىلاةهَ ای ازحٍاةی .راُتؼدُای
ىلاةهَ ای ىـئهَ ىضّر قیّه ُایی را جّمیف ىی کٍٍغ کَ ةؼ اؿاس آن فؼد اؾيانی را کَ ةایغ ةؼای کاُف یا از ةیً
ةؼدن جٍیغگی اٌسام دُغ،در ٌؼؼ ىی گیؼد.رفحارُای ىـئهَ ىضّر،زـحسّی اظالؾات ةیكحؼ درةاره ىـئهَ،جغییؼ
ؿاظحار ىـئهَ ازٌؼؼ قٍاظحی و اونّیث دادن ةَ گام ُایی ةؼای ىّازَِ ةا ىـئهَ راقاىم ىی قّد.ةؼؾکؾ ،
راُتؼدُای ىلاةهَ ای ُیسان ىضّر قیّه ُایی را جّمیف ىی کٍٍغ کَ ةؼاؿاس آن،فؼد ةؼظّد ىحيؼکؽ ىی قّد و
جيام جالش او ىحّزَ کاُف اصـاؿِای ٌاظّقایٍغ ظّیكحً اؿث.واکٍكِای ىلاةهَ ای ُیسان ىضّر قیّه ُایی را
جّمیف ىی کٍٍغ کَ ةؼاؿاس آن،فؼد ةؼظّد ىحيؼکؽ ىی قّد و جيام جالش او ىحّزَ کاُف اصـاؿِای ٌاظّقایٍغ
ظّیكحً اؿث.واکٍكِای ىلاةهَ ای ُیسان ىضّر قاىم گؼیَ کؼدن ،ؾنتاٌی و ٌاراصث قغن،پؼداظحً ةَ رفحارُای
ؾیب زّیاٌَ ،اقحغال ذٍُی و ظیال پؼدازی ُـحٍغ .ةاالظؼه راُتؼدُای ىلاةهَ ای ازحٍاةی ىـحهؽم فؿانیث ُا و
جغییؼات قٍاظحی اؿث کَ ُغف آٌِا ازحٍاب از ىّكؿیث ُای جٍیغگی زاؿث.رفحارُای ىلاةهَ ای ازحياؾی ىيکً
اؿث ةَ قکم درگیؼ قغن دریک فؿانیث جازه و یا روی آوردن ةَ ازحياع و افؼاد دیگؼ ػاُؼ قٌّغ (ُاالىان،دریؾ و
پاور.)2014،

ٌحایر ةؼظی از ةؼرؿی ُا ٌكان دٍُغه اُيیث ؿتک ُای ىلاةهَ ای در پیف ةیٍی پیكؼفث جضنیهی اٌغ
(ٌّرىی،آٌّال و نیٍغروی2013،؛اؿحؼاجؼزو دیگؼان 2010،؛پیکارزکا2011،؛ةارون،کارجؼ و انیّت  )2012اؿحؼاجؼز و دیگؼان ( )2010ةؼ
ٌلف جؿغیم کٍٍغه راُتؼد ىلاةهَ ای ىـئهَ ىضّر در ةؼرؿی راةعَ ةیً جٍیغگی جضنیهی و پیكؼفث جضنیهی جاکیغ
کؼده اٌغ و ٌكان داده اٌغ کَ راُتؼد ىلاةهَ ىـئهَ ىضّر ةااٌگیؽش ةاال و پیكؼفث جضنیهی ةِحؼ در یادگیؼٌغگان راةعَ
ىذتث داردٌ.حایر پژوُكی پیکارزکا (ٌ )2011یؽ ىتیً ایً ٌکحَ اٌغ کَ جٍیغگی و اضعؼاب اىحضان یادگیؼٌغگان از
ظؼیق راُتؼدُای ىلاةهَ ای ؿازش ٌیافحَ و ةؼاٌگیعحَ قغن ؿعش ةِیٍَ جضؼیک پػیؼی وفؿانیث کَ ةؼای ةِؽیـحی و
پیكؼفث جضنیهی آٌان ىعؼب اؿث ىكعل ىی قٌّغ.
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در پژوُف صاضؼ ةا جّزَ ةَ اُيیث ىـانَ و ویژگی ُای قٍاظحی و قعنیحی داٌف آىّزان دوره دوم ىحّؿعَ
کَ ىلارن ةا ؿً ٌّزّاٌی ىی ةاقغ و ىحغیؼُای راُتؼدُای ىلاةهَ ای  ،اضعؼاب اىحضان و ؿتک ُای اؿٍاد ةَ ؾٍّان
ىّنفَ ُای جادیؼ گػار ةؼ پیكؼفث جضنیهی ىّدؼ ىی ةاقٍغ  ،نػا ةا جّزَ ةَ ىّارد فّق ؿّال امهی پژوُف صاضؼ ایً
اؿث کَ آیا پیكؼفث جضنیهی ةا جّزَ ةَ اضعؼاب اىحضان ،راُتؼدُای ىلاةهَ ای و ؿتک ُای اؿٍاد كاةم پیف ةیٍی
اؿث؟
طزح تحقیق
روش پژوُف ُيتـحگی از ٌّع پیف ةیً اؿث .چّن ىضلق كنغ دارد راةعَ ةیً ىحغیؼُا را ىّرد ىعانؿَ كؼار دُغ و
ىیؽان ُيتـحگی آٌِا و پیف ة یٍی ُؼ یک از ىحغیؼُا را از روی ىحغیؼ دیگؼ ىكعل کٍغ .زاىؿَ آىاری ایً
پژوُف کهیَ ٌّزّاٌان دةیؼؿحاٌی قِؼؿحان اؿفؼایً در ؿال جضنیهی  96-97ةّد جؿغاد کم زاىؿَ آىاری 1000
ٌفؼ ةّدٌغ .از ایً جؿغاد ةؼ اؿاس زغول ىّرگان ٌ 250فؼ ةَ قیّه ٌيٌَّ گیؼی ظّقَ ای چٍغ ىؼصهَ ای اٌحعاب
قغٌغ .روش ازؼای ٌيٌَّ گیؼی ةَ ایً مّرت ةّد کَ اةحغا ةا ىؼازؿَ ةَ اداره آىّزش و پؼورش فِؼؿث کاىم ىغارس
دةیؼؿحان جِیَ قغ .ؿپؾ ىغارس اٌحعاب قغ .پؾ از ىؼازؿَ ةَ ىغارس و ُياٍُگی ُای الزم ةا ىغیؼ آىّزقگاه از
ىیان کالس ُای ىّزّد ،یک کالس اٌحعاب قغ.
ابشارّای گزدآٍری دادُ ّا
 -1پزسطٌاهِ سبک ّای اسٌادی سلیگوي ٍ ّوکاراى ( :)ASQایً پؼؿفٌاىَ یکک اةکؽار ظکّد گؽارشدُکی
اؿث و ٌعـحیً ةار ةؼای اٌغازهگیؼی اؿٍادُای افؼاد ةؼای رویغادُای غیؼكاةکم کٍحکؼل جّؿکط پیحؼؿکّن و ؿکهیگيً
(ٌ ،1984لم از ةؼیغج  )41 :2001 ،ؿاظحَ قغ .پؼؿفٌاىَ ؿکتک اؿکٍادی در ةؼگیؼٌکغه دوازده ىّكؿیکث فؼضکی (قکف
رویغاد ظّب و قف رویغاد ةغ) اؿثٌ .یيی از ىّكؿیکث ُکا ،ىّكؿیکث ُکای ظّقایٍغ(دوؿکث قکيا از جّاٌکایی درس
ظّاٌغن قيا جؿؼیف ىی کٍغ) و ٌیيی از دیگؼ ىّكؿیث ُای ٌاظّقایٍغ(قيا ةا دوؿحاٌحان ةَ گؼدش ىی رویکغ اىکا ةکَ
قيا ظّش ٌ يیگػرد)ُـحٍغ .در ُؼ ىّكؿیث ؿّاالت ىكاةِی كؼار دارد .ىیؽان درزَ ةٍغی ُکؼ ةؿکغ ،در اٌحِکا ةکا ُکو
زيؽ ىی قّد و ٌيؼات کم ،ةعّر زغاگاٌَ ةؼای وكایؽ ظّقایٍغ و ٌاظّقایٍغ ،ةا زيؽ ؿّاالت ُؼ ةؿکغ و جلـکیو ةکؼ 6
ةَ دؿث ىی آیغ .ىّكؿیث ُای ظّقایٍغ وٌاظّقایٍغ ةَ مّرت ىؿکّس ٌيؼه گکػاری ىکی قکّدٌ .يکؼات ککم ؿکتک
اؿٍاد از زيؽ ٌيؼات ؿَ ةؿغ ةَ دؿث ىی آیغ .یؿٍی ةا زيؽ ٌيؼات ؿَ ةؿکغ در دو ىّكؿیکث ظّقکایٍغ و ٌاظّقکایٍغ
ٌيؼه کم(ؿتک اؿٍاد)ةَ دؿث ىی آیغ.
ةؼیغج ( )2001ةؼای پؼؿفٌاىَ ؿتک اؿٍادی ضؼیب آنفای کؼوٌتاخ  0/8را گؽارش ٌيکّده اؿکث .ؿکهیيانٌکژاد
( )1389آنفای کؼوٌتاخ ةؼای کم پؼؿفُای پؼؿفٌاىَ را  0/74گؽارش کؼد .ضؼیب آنفای کؼوٌتاخ ةغؿث آىغه ةکؼای
پیاىغ ةغ دروٌی ، 0/75پیاىغ ظّب دروٌی  ، 0/74پیاىغ ةغ ةا دتات 0/43پیاىغ ظکّب ةادتکات  ، 0/56پیاىکغ ةکغ کهکی
0/76ةغؿث آىغ (ةِادری و ُيکاران.)67 :1390 ،
در پژوُف ىضيغی ( )1389پایایی پؼؿكٍاىَ ىّرد ٌؼؼ  ./86ةغؿث آىغه اؿث (ىیؼکيانی .)1389 ،ةؼاجی
() 1388زِث ةؼرؿی پایایی ىلیاس ؿتک ُای اؿٍاد از روش دوٌیيَ کؼدن اؿحفاده کؼد.ضؼیب اؾحتارآزىّن از
ظؼیق روش اؿپیؼىً -ةؼاون ةا ظّل ةؼاةؼ 0/76وةا ظّل ٌاةؼاةؼ0/76وازروش دو ٌیيَ کؼدن گاجيً ةؼاةؼ0/76ةَ دؿث
آىغ.آنفای کؼوٌتاخ یا ُيـاٌی کم ؿّاالت ةؼاةؼ0/79ةغؿث آىغ کَ رضایث ةعف ىی ةاقغ.کؼاىحی ( )1380درجضلیق
ظّدآنفای کؼوٌتاخ یاُيـاٌی کهی ؿّاالت را ةؼاةؼ  0/85ةَ دؿث آورد .کؼوئی ( )1389درجضلیق ظّد آنفای کؼوٌتاخ
یاُيـاٌی کهی ؿّاالت را ةؼاةؼ0/87ةَ دؿث آورد کَ كاةم كتّل اؿث (ىیؼؿيیؿی.)1385 ،
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اؿحّارت ( )2011آنفای کؼوٌتاخ ایً پؼؿكٍاىَ را  0/86ةغؿث آوردٌغ ُ.يچٍیً ىعانؿات اؿحّارت ٌكان داد کَ
ةیً ٌيؼات ایً پؼؿكٍاىَ و ىّفلیث در قغم و جضنیم ُيتـحگی ىذتث وزّد دارد .کؼاىحی( )1389آنفای کؼوٌتاخ
آن را در ٌيٌَّ ُای ایؼاٌی 0/86ةغؿث آورد .ضؼیب كاةهیث اؾحياد از ظؼیق آنفای کؼوٌتاخ  0/71ةَ دؿث آىغ
(ىسیغیان .)16 :1389 ،ةؼای ةَ دؿث آوردن روایی ؿازه آزىّن ُيتـحگی آن را ةا ىلیاس ظّدکارآىغی جضنیهی
ةؼاةؼ  0/61گؽارش داده اؿث.
 -2پزسطٌاهِ راّبزدّای هقابلِ ای :ایً پؼؿكٍاىَ جّؿط اٌغنؼ و پارکؼ ظؼاصی قغه اؿث .ایً آزىّن قاىم 48
ؿّال  5گؽیٍَ ای نیکؼت(از ُؼگؽ جا ظیهی زیاد) اؿث ،ایً پؼؿكٍاىَ ؿَ ؿتک ىلاةهَ ی ُیسان ىغار ،ىـانَ ىغار و
ازحٍاةی را ىی ؿٍسغ ُ.ؼ  16ؿّال ةَ یکی از اةؿاد ىلاةهَ ىؼةّط اؿث و در ٌِایث ؿتک غانب ُؼ فؼد ةا جّزَ ةَ
ٌيؼه ای اؿث کَ در آزىّن کـب ىی کٍغ ىكعل ىی قّد ،ةَ ؾتارت دیگؼ ُؼ یک از رفحارُا کَ ٌيؼه ةاالجؼی در
ىلیاس کـب کٍغ ةَ ؾٍّان ؿتک ىلاةهَ ای جؼزیضی فؼد در ٌؼؼ گؼفحَ ىی قّد .ىكعنات رواٌـٍسی ایً آزىّن
در داظم کكّر ىّرد جاییغ كؼار گؼفحَ اؿث .ضؼایب آنفا کؼوٌتاخ ةؼای ایً آزىّن  ./86ةَ دؿث آىغ و ضؼایب
ُيتـحگی صامم از آزىّن ةاز آزىّن زیؼ ىلیاس ُا ٌكان داد کَ ایً پؼؿكٍاىَ از اؾحتار ةاالیی ةؼظّردار اؿث.
ةؼرؿی ُا در ایؼان وظارج از ایؼان ةیاٌگؼ آن اؿث کَ ایً آزىّن از اؾحتار و روایی كاةم كتّنی ةؼظّردار اؿث
(اؿياؾیهی و ُيکارانُ .)1390 ،ؼز و گّنً ( )1999ضؼیب آنفای  88/0را ةؼای ٌيؼه کهی آزىّن گؽارش کؼده اٌغ.
ُيچٍیً زِث ؿٍسف روایی ةیً ٌيؼه کم آزىّن ةا ظؼده ىلیاس روان آزرده گؼایی در آزىّن قعنیث آیـٍک،
روایی واگؼای ىٍفی و ىؿٍادار و ةا ظؼده ىلیاس ةؼون گؼایی روایی ُيگؼای ىذتث ىؿٍادار ةَ دؿث آىغه اؿث .ادىٌّغ
ؿّن و ُيکاران (ٌ )2006یؽ ضؼیب ُيـاٌی دروٌی  86/0جا  90/0را ةؼای آزىّن گؽارش کؼده اٌغ .پارکؼ و دیگؼان
( )1990ضؼیب ةاز آزىایی را ةؿغ از پٍر ُفحَ  88/0و ةؿغ از ؿال  70/0گؽارش کؼده اٌغ (صـیٍی ٌـب .)1381 ،ةا روش
ةاز آزى ایی ضؼیب پایایی ایً آزىّن در ایؼان ةا فامهَ چِار ُفحَ و دوازده روز ةَ جؼجیب  77/0و  80/0گؽارش قغه
اؿث .پّر قافؿی ( )1370ةا روش دو ٌیيَ کؼدن ضؼیب  0/78را گؽارش کؼده اؿث  .در ةؼرؿی روایی آزىّن ،داةث
( )1375و ٌایتی فؼد ( )1382روایی ىٍاؿب ةَ دؿث آوردٌغ .ایً ىیؽان در پژوُف داةث  80/0و در پژوُف ٌایتی فؼد
 78/0ةّده اؿثُ .يچٍیً ضؼایب اؾحتار ایً آزىّن ةا روش ةاز آزىایی ةؼای دظحؼان و پـؼان ةَ جؼجیب  90/0و
 92/0گؽارش قغه اؿث (ٌؼؼ زاده.)1390 ،
-3آسهَى پیطزفت تحصیلی ریاضی درتاج :ایً آزىّن جّؿط درجاج ( )1383ؿاظحَ قغه اؿث .ایً پؼؿكٍاىَ
اكحتاؿی اؿث از پژوُكِای فام و جیهّر کَ جّؿط درجاج ةؼای زاىؿَ ایؼاٌی اؾحتاریاةی قغه اؿث .پؼؿكٍاىَ پیكؼفث
جضنیهی ریاضی كادر اؿث ةا  47گّیَ پٍر صّزه ؾيهکؼد جضنیهی ریاضی قاىم ظّدکارآىغی ،ةؼٌاىَ ریؽی ،جادیؼات
ُیساٌی ،فلغان کٍحؼل پیاىغ و اٌگیؽش را روی یک ىلیاس پٍر درزَ ای نیکؼت ( ظیهی زیاد4:؛ زیاد3 :؛ کو 2:و
ُیچ )0 :ةـٍسغ .در ىعانؿَ درجاج روایی ىضحّا ةا اؿحفاده از زغول ىضحّا و ُغف و ٌؼؼ اؿاجیغ ىّرد جاییغ كؼار گؼفث.
ةؼای ارزیاةی روایی ؿازه از روش جضهیم ؾاىهی اؿحفاده قغه ةّد کَ ىؤیّغ وزّد پٍر ؾاىم ةّد .ضؼیب آنفای کؼوٌتاخ
زِث ىضاؿتَ پایایی پؼؿكٍاىَ ةؼای اةؿاد ظّدکارآىغی ،ةؼٌاىَ ریؽی ،جادیؼات ُیساٌی ،فلغان کٍحؼل پیاىغ و
اٌگیؽش ةَ جؼجیب ةؼاةؼ ةا  0/73 ،0/64 ،0/93 ،0/73 ،0/92و ةؼای ٌيؼه کم ىلیاس  0/74ىضاؿتَ قغ .ىضاؿتَ قغ.
پایایی پؼؿكٍاىَ ظی پژوُكِای ىحؿغد (كهحاش و ُيکاران 1389 ،؛ کؼیيی و فؼصتعف 1390 ،؛ ٌلم از پّرظاُؼی،
 ) 1393ىّرد ؿٍسف كؼار گؼفحَ اؿث .ایً پژوُف ُا ضؼیب آنفای کؼوٌتاخ را ةؼای ٌيؼه کم ىلیاس ةیً  0/74و
 0/84گؽارش کؼده اٌغُ .يـاٌی دروٌی ایً پؼؿكٍاىَ در ىعانؿَ صاضؼ ةا اؿحفاده از آنفای کؼوٌتاخ ىضاؿتَ قغ کَ
ةؼاةؼ ةا  0/76ةغؿث آىغه اؿث.
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پزسطٌاهِ اضطزاب اهتحاى فیلیپس:ایً پؼؿكٍاىَ دارای  26ؿّال ةا ىلیاس پاؿعگّیی دو گؽیٍَ ای(ةهَ-ظیؼ)
اؿث ایً پؼؿكٍاىَ در ؿال  1374جّؿط ؾاةغی جؼزيَ قغ و رویٌ 30فؼ ازؼا قغ و روایی و پایایی آن در صغ
ىعهّةی گؽارش قغ (ٌادریُ .)11 :1387،يچٍیً پایایی ایً پؼؿكٍاىَ در پژوُف صاضؼ ،ةا اؿحفاده از ضؼیب آنفای
کؼاٌتاخ ىضاؿتَ ىی قّد.
رٍش اجزای تحقیق  :پژوُكگؼ ةَ ىٍؼّر دؿحؼؿی ةَ واصغُای ىّرد پژوُف ةا ارائَ ىؿؼفی ٌاىَ از ؿّی داٌكگاه
آزاد اؿالىی واصغ قاُؼود ةَ ىغیؼیث آىّزش و پؼورش قِؼؿحان اؿفؼایً ازازه ٌاىَ کحتی کـب ٌيّدٌغ و ةا
ىغیؼان ىغارس ایً ؿازىان ُياٍُگی ُای الزم را اٌسام قغ .پؼؿف ٌاىَ ُا پؾ از اظػ رضایث ٌاىَ از ٌيٌَّ ُا و
جّزیَ و جّضیضات الزم ةؼای آٌِا جّؿط ىضلق ،پؼؿكٍاىَ ُا جّؿط ٌيٌَّ ُا جکيیم قغ .زِث جکيیم ُؼ پؼؿف
ٌاىَ جلؼیتاً  30دكیلَ زىان ٌیاز ةّد.
رٍش تجشیِ ٍ تحلیل اطالعات :در ایً جضلیق زِث اٌسام ىضاؿتات آىاری و جسؽیَ و جضهیم داده ُا از روش
ُای زیؼ اؿحفاده قغ .آىار جّمیفی :فؼاواٌی ،ىیاٌگیً و اٌضؼاف ىؿیار ،آىار اؿحٍتاظی :ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن و
رگؼؿیّن چٍغىحغیؼه ُيچٍیً داده ُای ةَ دؿث آىغه جّؿط ٌؼم افؽار  spssىّرد جسؽیَ و جضهیم كؼار ىی گیؼد.
یافتِ ّای پژٍّص

یافتِ اٍل :پیكؼفث جضنیهی ةا جّزَ ةَ ىّنفَ ُای راُتؼدُای ىلاةهَ ای داٌف آىّزان دوره ىحّؿعَ
اؿفؼایً در ؿال جضنیهی  1397كاةم پیف ةیٍی اؿث.
زغول  :1-4رگؼؿیّن چٍغگاٌَ ُيؽىان راُتؼدُای ىلاةهَ ای و پیكؼفث جضنیهی
هدل
ّوشهاى

R

 Rهجذٍرات

./656

./431

بزآٍرد خطای استاًدارد

هجذٍرات تعدیل یافتِ

1/24

./216

ةا جّزَ ةَ ٌحایر زغول  ،1ضؼیب ُيتـحگی چٍغگاٌَ ةیً ىحغیؼ ىـحلم و ىحغیؼ واةـحَ ةؼاةؼ ةا  ./656اؿث ُيچٍیً
ىلغار ضؼیب جؿییً ( Rىسػورات) ةؼاةؼ ةا  ./431کَ ٌكان ىی دُغ ىؤنفَ ُای راُتؼدُای ىلاةهَ ای  43/1درمغ از
واریاٌؾ پیكؼفث جضنیهی را جتییً ىی کٍٍغ.
زغول ٌ :2-4حایر آزىّن جضهیم واریاٌؾ
هدل
رگزسیَى

هجوَع هجذٍرات

درجِ آسادی

هیاًگیي هجذٍرات

F

سطح هعٌی داری

391/126

2

27/938

18/044

0/001

باقیواًدُ

517/125

334

کل

908/251

348

1/548

ٌحایر آزىّن جضهیم واریاٌؾ یک راَُ در زغول ٌ 2-4كان داد کَ ىلغار  Fةَ دؿث آىغه ةؼاةؼ  18/044اؿث کَ در
ؿعش آنفای کّچک جؼ از  0/01ىؿٍی دار اؿث کَ ٌكان ىی دُغ ىّنفَ ُای راُتؼدُای ىلاةهَ ای ىی جّاٌٍغ
جغییؼات ىؼةّط ةَ پ یكؼفث جضنیهی را ةَ ظّةی جتییً ٌيایغ و ٌكان دٍُغه ىٍاؿب ةّدن ىغل رگؼؿیٌّی ارایَ قغه
اؿث.
زغول  : 3-4جضهیم رگؼؿیّن چٍغگان ةؼای پیف ةیٍی پیكؼفث جضنیهی از ظؼیق ىّنفَ ُای راُتؼدُای ىلاةهَ ای
Telorance
T
Beta
B
سطح هعٌی داری
خطای استاًدارد
هدل

VIF

هسالِ هحَر

0/052

0/021

0/161

2/486

0/013

0/406

2/466

اجتٌابی

0/072

0/035

- 0/094

2/027

0/043

0/799

1/252
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ّیجاى هحَر

0/053

- 0/142

0/023

0/024

2/264

2/319

0/431

در زغول ٌ 3-4حایر ىؼةّط ةَ جضهیم رگؼؿیّن چٍغگاٌَ ةؼای پیف ةیٍی پیكؼفث جضنیهی ازظؼیق
راُتؼدُای ىلاةهَ ای ،آورده قغه اؿث .در ىغل ٌِایی ةا ةؼرؿی ضؼایب رگؼؿیّن اؿحاٌغارد ىكعل قغ کَ از
ةیً راُتؼدُای ىلاةهَ ای راُتؼد ىـانَ ىضّر (  )β;0/161،p<0/05ةَ مّرت ىذتث و راُتؼد ازحٍاةی (
 )β;-0/094،p<0/05و ُیسان ىضّر (  )β;-0/142،p<0/05ةَ مّرت ىٍفی پیكؼفث جضنیهی داٌف
آىّزان را پیف ةیٍی ىی کٍغ.
زغول ٌ : 4-4حایر ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن پیكؼفث جضنیهی ةا راُتؼدُای ىلاةهَ ای
خَدکارآهدی

بزًاهِ ریشی

تاثیزات ّیجاًی

فقداى کٌتزل پیاهد

هتغیزّا
هسالِ هحَر

0/315

0/43

-0/33

-0/19

اجتٌابی

-0/13

-0/45

0/09

0/27

ّیجاى هحَر

0/63

-0/53

0/015

0/013

ةاجّزَ ةَ زغول قياره ٌ ، 4-4حایر ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن ٌكان ىی دُغ کَ ؿعش ىؿٍاداری راُتؼد
ىـانَ ىضّر در راةعَ ةا ىّنفَ ُای ظّدکارآىغی ( ،)0/315ةؼٌاىَ ریؽی ( ،)0/43جادیؼات ُیساٌی ()-0/033
و فلغان کٍحؼل پیاىغ ( )-0/19وؿعش ىؿٍاداری راُتؼد ازحٍاةی در راةعَ ةا ىّنفَ ُای ظّدکارآىغی
( ،)-0/13ةؼٌاىَ ریؽی ( ،)-0/45جادیؼات ُیساٌی ( ،)0/09فلغان کٍحؼل پیاىغ ( )0/27و ؿعش ىؿٍاداری
راُتؼد ُیسان ىضّر در راةعَ ةا ىّنفَ ُای ظّدکارآىغی ( ،)0/63ةؼٌاىَ ریؽی ( ،)0/53جادیؼات ُیساٌی
( )-0/015و فلغان کٍحؼل پیاىغ ( )0/013ةَ دؿث آىغه اؿ ث در ٌحیسَ ىی جّان گفث ایً ىحغیؼ ةؼ ىحغیؼ
پیكؼفث جضنیهی جادیؼ گؽار ةّده و ىی جّاٌغ جغییؼات ىحغیؼ پیكؼفث جضنیهی را پیف ةیٍی ٌيایغ.
یافتِ دٍم :پیكؼفث جضنیهی ةا جّزَ ةَ ؿتک ُای اؿٍاد داٌف آىّزان دوره دوم ىحّؿعَ اؿفؼایً در
ؿال جضنیهی  96-97كاةم پیف ةیٍی اؿث.
زغول  : 5-4رگؼؿیّن چٍغگاٌَ ُيؽىان ؿتک ُای اؿٍاد و پیكؼفث جضنیهی
هدل
ّوشهاى

R

 Rهجذٍرات

0/483

0/239

بزآٍرد خطای استاًدارد

هجذٍرات تعدیل یافتِ

1/557

./198

ةا جّزَ ةَ ٌحایر زغول  ،5- 4ضؼیب ُيتـحگی چٍغگاٌَ ةیً ىحغیؼ ىـحلم و ىحغیؼ واةـحَ ةؼاةؼ ةا  ./483اؿث
ُيچٍیً ىلغار ضؼیب جؿییً ( Rىسػورات) ةؼاةؼ ةا  ./239کَ ٌكان ىی دُغ ىؤنفَ ُای ؿتک ُای اؿٍاد 23/9
درمغ از واریاٌؾ پیكؼفث جضنیهی را جتییً ىی کٍٍغ.
زغول ٌ :6-4حایر آزىّن جضهیم واریاٌؾ
هدل

هجوَع هجذٍرات

درجِ آسادی

هیاًگیي هجذٍرات

F

سطح هعٌی داری

رگزسیَى

108196/305

1

21639/261

25/194

0/001

باقیواًدُ

218165/934

254

858/921
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326362/239

کل

259

ةؼاؿاس ٌحایر ىٍغرج در زغول  6-4کَ ىلغار  Fةَ دؿث آىغه ةؼاةؼ  25/194اؿث کَ در ؿعش آنفای کّچک جؼ از
 0/01ىؿٍی دار اؿث کَ ٌكان ىی دُغ ىّنفَ ُای ؿتک ُای اؿٍاد ىی جّاٌٍغ جغییؼات ىؼةّط ةَ پیكؼفث جضنیهی
را ةَ ظّةی جتییً ٌيایغ و ٌكان دٍُغه ىٍاؿب ةّدن ىغل رگؼؿیٌّی ارایَ قغه اؿث.
زغول  :7-4جضهیم رگؼؿیّن چٍ غگان ةؼای پیف ةیٍی پیكؼفث جضنیهی از ظؼیق ىّنفَ ُای ؿتک ُای اؿٍاد
Telorance
T
Beta
B
سطح هعٌی داری
خطای استاًدارد
هدل

VIF

اسٌاد ٍاقع بیٌاًِ

0/049

0/019

0/158

2/321

0/016

0/376

2/211

اسٌاد غیز ٍاقع

0/050

0/020

- 0/154

2/346

0/019

0/631

2/329

بیٌاًِ

در زغول ٌ 7-4حایر ىؼةّط ةَ جضهیم رگؼؿیّن چٍغگاٌَ ةؼای پیف ةیٍی پیكؼفث جضنیهی از ظؼیق ؿتک
ُای ،آورده قغه اؿث .در ىغل ٌِایی ةا ةؼرؿی ضؼایب رگؼؿیّن اؿحاٌغارد ىكعل قغ ةیً ؿتک واكؽ ةیٍاٌَ
( )β;0/158،p<0/05ةَ مّرت ىذتث و ؿتک اؿٍاد غیؼ واكؽ ةیٍاٌَ (  )β;-0/154،p<0/05ةَ مّرت ىٍفی
پیكؼفث جضنیهی داٌف آىّزان را پیف ةیٍی ىی کٍغ.
زغول ٌ : 7-4حایر ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن راةعَ پیكؼفث جضنیهی و ؿتک ُای اؿٍاد
هتغیزّا
اسٌاد ٍاقع بیٌاًِ

خَدکارآهدی

بزًاهِ ریشی

تاثیزات ّیجاًی

فقداى کٌتزل پیاهد

0/61

0/48

-0/23

-0/35

-0/29

اسٌاد غیزٍاقع بیٌاًِ

-0/32

0/021

0/013

ةاجّزَ ةَ زغول قياره ٌ ، 7-4حایر ضؼیب ُيتـکحگی پیؼؿکّن ٌكکان ىکی دُکغ ککَ ةکیً ىّنفکَ ُکای
پیكؼفث جضنیهی  ،ظّدکارآىغی ( ،)p<0/05 ،r=0/ 61ةؼٌاىکَ ریکؽی ( ،)p<0/05 ،r=0/48ةکا اؿکٍاد واكکؽ
ةیٍاٌَ راةعَ ىذتث و ىؿٍی داری وزّد دارد اىا ةیً ىّنفکَ ُکای جکادیؼات ُیسکاٌی ( )p<0/05 ،r=-0/ 23و
فلغان کٍحؼل پیاىغ (..)p<0/05 ،r=-0/35ةا اؿٍاد واكؽ ةیٍاٌَ راةعَ ىٍفی و ىؿٍکی داری وزکّد دارد .و ةکیً
ىّنفَ ُای پیكؼفث جضنیهی ةا اؿٍاد غیؼ واكکؽ ةیٍاٌکَ ،ظّدکارآىکغی ( ،)p<0/05 ،r=-0/29ةؼٌاىکَ ریکؽی
( ،)p<0/05 ،r=-0/32راةعَ ىٍفی و ىؿٍی داری وزّد دارد اىا ةیً ىّنفَ ُای جادیؼات ُیسکاٌی (،r=0/013
 )p<0/05و فلغان کٍحؼل پیاىغ (.)p<0/05 ،r=-0/021ةا اؿٍاد غیؼ واكکؽ ةیٍاٌکَ راةعکَ ىؿٍکی داری وزکّد
ٌغارد .ةاجّزَ ةَ یافحَ ُا ی ایً ةعف فؼضیَ دوم پژوُف جاییغ ىی قّد .پیكؼفث جضنیهی ةکا اؿکٍاد واكکؽ
ةیٍاٌَ و غیؼ واكؽ ةیٍاٌَ راةعَ وزّد دارد.
یافتِ سَم :پیكؼفث جضنیهی ریاضی ةا جّزَ ةَ اضعؼاب اىحضان داٌف آىّزان دوره دوم ىحّؿعَ اؿفؼایً
در ؿال جضنیهی  96-97كاةم پیف ةیٍی اؿث.
زغول  : 8-4رگؼؿیّن چٍغگاٌَ ُيؽىان اضعؼاب اىحضان و پیكؼفث جضنیهی
هدل
ّوشهاى

R

 Rهجذٍرات

0/578

0/369

هجذٍرات تعدیل یافتِ
./234

بزآٍرد خطای استاًدارد
1/876

ًطزیۀ پَیص در آهَسش علَم اًساًی داًطگاُ فزٌّگیاى؛ قياره  / 19جاةـحان 1399

60

ةا جّزَ ةَ ٌحایر زغول  ،8-4ضؼیب ُيتـحگی چٍغگاٌَ ةیً ىحغیؼ ىـحلم و ىحغیؼ واةـحَ ةؼاةؼ ةا  0/578اؿث
ُيچٍیً ىلغار ضؼیب جؿییً ( Rىسػورات) ةؼاةؼ ةا  0/369کَ ٌكان ىی دُغ ىؤنفَ ُای اضعؼاب اىحضان 36/9
درمغ از واریاٌؾ پیكؼفث جضنیهی را جتییً ىی کٍٍغ.
زغول ٌ :9-4حایر آزىّن جضهیم واریاٌؾ
هدل

هجوَع هجذٍرات

درجِ آسادی

هیاًگیي هجذٍرات

F

سطح هعٌی داری

رگزسیَى

408/123

1

32/562

21/128

0/001

باقیواًدُ

987/345

249

6/584

کل

826/782

256

ةؼاؿاس ٌحایر ىٍغرج در زغول  9-4کَ ىلغار  Fةَ دؿث آىغه ةؼاةؼ  21/128اؿث کَ در ؿعش آنفای کّچک جؼ از
 0/01ىؿٍی دار اؿث کَ ٌكان ىی دُغ ىّنفَ ُای اضعؼاب اىحضان ىی جّاٌٍغ جغییؼات ىؼةّط ةَ پیكؼفث جضنیهی
را ةَ ظّةی جتییً ٌيایغ و ٌكان دٍُغه ىٍاؿب ةّدن ىغل رگؼؿیٌّی ارایَ قغه اؿث.
زغول  : 10-4جضهیم رگؼؿیّن چٍغگاٌَ ةؼای پیف ةیٍی پیكؼفث جضنیهی از ظؼیق ىّنفَ ُای اضعؼب اىحضان
Telorance
T
Beta
B
سطح هعٌی داری
خطای استاًدارد
هدل

VIF

ًگزاًی

- 1/550

0/284

- 0/249

-5/96

0/001

0/892

1/121

ّیجاى پذیزی

1/188

0/315

- 0/173

-3/78

0/001

0/884

1/131

در زغول ٌ 10-4حایر ىؼةّط ةَ جضهیم رگؼؿیّن چٍغگاٌَ ةؼای پیف ةیٍی پیكؼفث جضنیهی از ظؼیق ىّنفَ
ُای اضعؼاب اىحضان ،آورده قغه اؿث .در ىغل ٌِایی ةا ةؼرؿی ضؼایب رگؼؿیّن اؿحاٌغارد ىكعل قغ
ٌگؼاٌی ( )β;-0/249،p<0/01و ُیسان پػیؼی (  )β;-0/173،p<0/01ةَ مّرت ىٍفی پیكؼفث جضنیهی
داٌف آىّزان را پیف ةیٍی ىی کٍغ.
زغول ٌ : 11-4حایر ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن راةعَ پیكؼفث جضنیهی و اضعؼاب اىحضان
هتغیزّا
ًگزاًی
ّیجاى پذیزی

خَدکارآهدی

بزًاهِ ریشی

تاثیزات ّیجاًی

فقداى کٌتزل پیاهد

-0/56

-0/41

0/35

0/39

-0/43

0/67

-0/37

0/58

ةاجّزَ ةَ زغول قياره ٌ ، 8-4حایر ضؼیب ُيتـکحگی پیؼؿکّن ٌكکان ىکی دُکغ ککَ ةکیً ىّنفکَ ُکای
پیكؼفث جضنیهی ،ظّدکارآىغی ( ،)p<0/05 ،r=-0/ 56ةؼٌاىَ ریؽی ( ،)p<0/05 ،r=-0/43ةا ٌگؼاٌی و ةکیً
ظّدکارآىغی ( ،)p<0/05 ،r=-0/43ةؼٌاىَ ریؽی ( ،)p<0/05 ،r=-0/37ةا ُیسکان پکػیؼی راةعکَ ىٍفکی و
ىؿٍی داری وزّد دارد اىا ةیً ٌگؼاٌی و ىّنفَ ُای جادیؼات ُیساٌی ( )p<0/05 ،r=0/ 355و فلکغان کٍحکؼل
پیاىغ ( )p<0/05 ،r=-0/39و ُیسان پػیؼی ةا ىّنفَ ُای جکادیؼات ُیسکاٌی ( )p<0/05 ،r=0/ 67و فلکغان
کٍحؼل پیاىغ ( )p<0/05 ،r=-0/58ةا اضعؼاب اىحضان راةعَ ىذتث و ىؿٍی داری وزّد دارد.
زغول  9-4ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن جؿاىم پیكؼفث جضنیهی ،راُتؼدُای ىلاةهَ ای ،ؿتک ُای اؿٍاد و اضعؼاب اىحضان
هتغزّا
پیطزفت تحصیلی ریاضی

2

1
1

3

4
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پیصبیٌی پیطزفت تحصیلی بز اساس راّبزدّای هقابلِای ،اضطزاب اهتحاى ٍ /....زُؼا قؿتاٌی و...
راّبزدّای هقابلِ ای

0/27

1

سبک ّای ٍاقع بیٌاًِ

**0/214

0/066

1

اضطزاب اهتحاى

-0/365

- 0/451

-0/562

1

ةاجّزَ ةَ زغول قياره ٌ ، 9-4حایر ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن ٌكان ىی دُغ ةیً پیكکؼفث جضنکیهی ةکا
اضعؼاب اىحضان راةعَ ىٍفی وزّد دارد ()p<0/05 ، r=-0/365کَ ةکیً پیكکؼفث جضنکیهی ةکا راُتؼدُکای
ىلاةهَ ای راةعَ ىذتث و ىؿٍی دار وزّد دارد ( )p<0/000،r=,0/27و ةیً پیكؼفث جضنیهی ةکا ؿکتک ُکای
اؿٍاد راةعَ ىذتث و ىؿٍی دار وزّد دارد ( .)p<0/000،r=,0/214ةیً اضعؼاب اىحضان ةا راُتؼدُکای ُکای
ىلاةهَ ای راةعَ ىٍفی و ىؿٍی دار وزّد دارد ( .)p<0/000،r=- 0/451و ةیً اضعؼاب اىحضان ةا ؿتک ُکای
ىلاةهَ ای راةعَ ىذتث و ىؿٍی دار وزّد دارد ( .)p<0/000،r=-0/562ةا جّزکَ ةکَ یافحکَ ُکای ایکً ةعکف
فؼضیَ امهی پژوُف جاییغ ىی قّد.
بحث ٍ ًتیجِ گیزی
یافتِ کلی :پیكؼفث جضنیهی ةا جّزَ ةَ راُتؼدُای ىلاةهَ ای ،ؿتک ُای اؿٍاد و اضعؼاب اىحضکان داٌکف آىکّزان
دوره دوم ىحّؿعَ اؿفؼایً در ؿال جضنکیهی  96-97كاةکم پکیف ةیٍکی اؿکثٌ .حکایر آزىکّن ُيتـکحگی و جضهیکم
رگؼؿیّن ٌكان داد کَ پیكؼفث جضنیهی ةؼاؿاس راُتؼدُای ىلاةهَ ای ،ؿتک ُای اؿٍاد و اضکعؼاب اىحضکان كاةکم
پیف ةیٍی اؿث .ةَ ؾتارت دیگؼ ُؼ چَ افؼاد از راُتؼدُای ىلاةهَ ای ةِحؼی اؿحفاده کٍٍغ ىیؽان پیكکؼفث جضنکیهی
آٌِا ةیكحؼ ظّاُغ ةّد .ایً یافحَ ةا ٌحایر پژوُف ُای كتهی از زيهَ ؿکیف ( )1389ارجتکاط ؿکتک ُکای ىلاةهکَ ای و
پیكؼفث جضنیهی در داٌكسّیان ،قکؼی و زؿفؼ ٌژاد ( )1390ارجتاط ؾيهکؼد جضنیهی و پیكؼفث جضنیهی ةا اضعؼاب
اىحضان در داٌف آىّزان ىحّؿعَ ،قؿتاٌی( )1392راةعَ ؿتک ُکای اؿکٍاد ةکا اٌگیکؽش و پیكکؼفث جضنکیهی داٌکف
آىّزان ُيـّ ىی ةاقغ.
در جتییً ایً یافحَ ُيـّ ةا دیغگاه انیؾ ىی جّان فؼضیَ ىضغودیث قٍاظث اٌـان را ىعؼح کؼد .ةی جؼدیغ اٌسام
فؿانیث ُای قٍاظحی ىحفاوت ،ػؼفیحِای قٍاظحی ىعحهفی را ىی ظهتغٌ .لف صانث ُای ُیساٌی ةؼ فؿانیث قٍاظحی
فؼ د ةَ وؿیهَ ىیؽان ىؿی ً ػؼفیث قٍاظحی کَ ةؼای اٌسام جکانیف جضنیهی ىّرد ٌؼؼ ىّرد ٌیاز اؿث ىكعل ىی
قّد .ةؼای ىذال ،یک فؼد افـؼده ةعكی از ػؼفیث قٍاظحی ظّد را ةَ جفکؼ درةاره صانحِای ظهلی ظّیف اظحناص
ىی دُغ و در ٌحیسَ ػؼفیث ىّدؼ ةاكیياٌغه و در دؿحؼس ةؼای اٌسام جکهیف ىّرد ٌؼؼ کاُف ىی یاةغ (اؿحؼاجؼز:2000 ،
.)32

درةاره راةعَ ىذتث ةیً ؿتک ىلاةهَ ای ىـانَ ىغار یادگیؼٌغگان ةؼ ایً ةاورٌغ کَ جسؼةَ جٍیغگی در ىّكؿیث ُای
ىعحهف از زيهَ ىّكؿیث ُای جضنیهی  ،دؿحؼؿی ةَ اُغاف آجی را غیؼ ىضحيم ٌيی ؿازد .ةَ ؾتارت دیگؼ ایً
یادگیؼٌغگان در ىلایـَ ةا ی ادگیؼٌغگان ةا ؿتک ُای ىلاةهَ ای ؿازش ٌایافحَ ٌؼیؼ ازحٍاةی جسؼةَ ُیسان ُای ىٍفی
را ةعف زغایی ٌاپػیؼ ىّكؿیث ُای جضنیهی ىی داٌٍغ و ةؼ ایً ةاورٌغ کَ جّاٌایی الزم ةؼای ىلاةهَ ةا ؾّاىم جٍیغگی زا
را دارٌغ ،ةٍاةؼایً اٌگیؽش آٌِا در دؿحؼؿی ةَ ُغف ُایكان کاُف ٌيی یاةغ.
جتییً دوم ظتق ٌؼؼیَ اؿٍاد افؼادی کَ قکـث ُای ظّد را ةَ ؾهم ٌاپایغار ،ةیؼوٌی و ظاص و ىّفلیث ُای ظّد
را ةَ ؾهم دروٌی ،پایغار و کهی ٌـتث ىی دُغ دارای ؿتک جتییٍی ظّش ةیٍاٌَ ُـحٍغ .اصـاس ىی کٍٍغ کَ ةؼ زٍتَ
ُای ىعحهف زٌغگی ظّد کٍحؼل دارٌغ ،از ؿالىث ُیس اٌی ةاالجؼ ،دؿحگاه ایيٍی كّی جؼ و ؾيهکؼد قغهی و جضنیهی
ةِحؼی ةؼظّردارٌغ و ةؼؾکؾ.
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جتییً ؿّم افؼادی کَ اضعؼاب اىضحان دارٌغ اٌگیؽه پاییً جؼی ٌتـث ةَ ؿایؼ افؼاد دارٌغ ظّد را ٌاجّان جنّر ىی
کٍٍغ و دارای ویژگی ُای رواٌی ٌؼیؼ ؿعث کّقف ،اؾحيادةٍفؾ و پكحکار در جضنیم ٌیـحٍغ در ٌحیسَ پیكؼفث
جضنیهی کيحؼی دارٌغ ٌـتث ةَ افؼادی کَ اضعؼاب اىحضان ٌغارٌغ.
یافتِ اٍل :پیكؼفث جضنیهی ةا جّزَ ةَ راُتؼدُای ىلاةهکَ ای داٌکف آىکّزان دوره دوم ىحّؿکعَ اؿکفؼایً در ؿکال
جضنیهی  96-97كاةم پیف ةیٍی اؿث.
ٌحایر آزىّن ُيتـحگی و جضهیم رگؼؿیّن ٌكان داد کَ پیكؼفث جضنیهی ةؼاؿاس راُتؼدُای ىلاةهَ ای كاةم
پیف ةیٍی اؿث .ةَ ؾتارت دیگؼ ُؼ چَ افؼاد از راُتؼدُای ىلاةهَ ای ةِحؼی اؿحفاده کٍٍغ ىیؽان پیكؼفث جضنیهی
آٌِا ةیكحؼ ظّاُغ ةّد .ایً یافحَ ةا ٌحایر پژوُف ُای كتهی از زيهَ ةک ( )2010ارجتاط کيال گؼایی و راُتؼدُای
ىلاةهَ ای ةا پیكؼفث جضنیهی داٌف آىّزان ،کالرك و ریکؼ ( )2015راةعَ اٌگیؽش جضنیهی و ؾيهکؼد جضنیهی ةا
راُتؼدُای ىلاةهَ ای ،ؿیاوقی( )1389جادیؼ راُتؼدُای ىلاةهَ ای ةؼ پیكؼفث جضنیهی داٌف آىّزان  ،ظـؼوی و
ُيکاران ( )1391راةعَ ؾؽت ٌفؾ و راُتؼدُای ىلاةهَ ای ةا پیكؼفث جضنیهیٌّ ،ری و ُيکاران ( )1392راةعَ
ظّدکارآىغی و راُتؼدُای ىلاةهَ ای ةا پیكؼفث جضنیهیُ ،يـّ ىی ةاقغ.
درةاره جتییً ایً فؼضیَ ىی جّان گفث کَ یادگیؼٌغگان ةا راُتؼد ىلاةهَ ای ؿازش یافحَ ىاٌٍغ ىـئهَ ىضّر ةؼایً
ةاورٌغ کَ جسؼةَ جٍیغگی د ر ىّكؿیث ُای ىعحهف اززيهَ ىّكؿیث ُای آىّزقگاُی دؿحؼؿی ةَ اُغاف آجی را غیؼ
ىضحيم ٌيی ؿازد.ةَ ؾتارت دیگؼ ایً یادگیؼٌغگان در ىلایـَ ةا یادگیؼٌغگان ةا راُتؼدُای ىلاةهَ ای ؿازش ٌایافحَ
ٌؼیؼ ُیسان ىضّر و ازحٍاةی ،جسؼةَ ُیسان ُای ىٍفی را ةعف زغایی ٌاپػیؼ ىّكؿیث ُای آىّزقگاُی ىی داٌٍغ و
ةؼایً ةاورٌغ کَ جّاٌایی الزم ةؼای ىلاةهَ ةا ؾّاىم جٍیغگی زا را دارٌغ،ةٍاةؼایً اٌگیؽش آٌِا در دؿحیاةی ةَ ُغفِایكان
کاُف ٌيی یاةغ.
ُيچٍیً ىی جّان گفث ؿعّح پاییً پیكؼفث جضنیهی پیف ةیٍی کٍٍغه جيایم ةَ اؿحفاده از راُتؼدُای ىلاةهَ
ای ٌاکارآىغ جتییً کٍٍغه پیكؼفث جضنیهی پاییً اؿث .نیٌ،یف و زاٌاجا ( )2013در جتییً راةعَ ىٍفی ةیً راُتؼدُای
ىلاةهَ ای ؿازش ٌیافحَ و ٌاکارآىغ ةا پیكؼفث جضنیهی یادگیؼٌغگان در ٌلف راُتؼدُای ىلاةهَ ای ٌاکارآىغ در
ةؼاٌگیعحً رفحارُای ٌاىؼجتط ةا جکهیف جاکیغ کؼدٌغ .ةَ ؾتارت دیگؼ اؿحفاده از راُتؼدُای ىلاةهَ ای ٌاکارآىغ ةا
ةؼاٌگیعحً رفحارُای ٌاىؼجتط ةا جکهیف ؾيهکؼ فؼد را در اٌسام آن جکهیف جضؿیف ىی کٍغ.افؽون ةؼایًٌّ،رىی و دیگؼان
( )2012ةؼ ُيتـحگی ةیً راُتؼد ىلاةهَ ای ٌاکارآىغ ةا جسؼةَ ُیسان ُای ىٍفی ىاٌٍغ جٍیغگی و اضعؼاب ،اٌحؼار
قکـث،اؿٍادُای ؾهی ىؿیّب و ٌاکارآىغ کَ ةَ جضؿیف ؾيهکؼد فؼد ىی اٌساىغ جاکیغ دارد .و ةؼُيتـحگی ةیً
راُتؼدُای ىلاةهَ ای ؿازش یافحَ و کارآىغ ةا جسؼةَ ُیسان ُای ىذتث ىاٌٍغ اٌحؼار ىّفلیث،ظّش ةیٍی ،کارآىغی کَ
ةَ پیكؼفث ؾيهکؼد فؼد ىی اٌساىغ جاکیغ دارد .ى ی جّان ةیان ٌيّد کَ از ٌؼؼ داٌف آىّزان دوره دوم ىحّؿعَ
قِؼؿحان اؿفؼایً ةا افؽایف جيؼکؽ ةؼ راُتؼدُای ىلاةهَ ای ؿازش یافحَ پیكؼفث جضنیهی افؽایف ىی یاةغ و ةا
افؽایف جيؼکؽ ةؼ راُتؼدُای ىلاةهَ ای ؿازش ٌیافحَ پیكؼفث جضنیهی ةَ ظؼز كاةم جّزِی کاُف ىی یاةغ.
ة اجّزَ ةَ یافحَ پژوُف صاضؼ و یافحَ پژوُف ُای ةغؿث آىغه در ایً زىیٍَ ىی جّان گفث کَ اگؼ داٌف آىّزان
در ةؼظّرد ةا اؿحؼس ُا جسؽیَ و جضهیم ىٍعلی داقحَ ةاقٍغ و در ىّاردی کَ الزم اؿث از راٍُيایی ُا و صيایث
دیگؼان ةؼظّردار ةاقٍغ ىی جّاٌٍغ اؿحؼس ُای ىؼةّط ةَ فؿانیث ُای آىّزقگاُی و جضنیهی را ةِحؼ درك کٍٍغ و
ؾيهکؼد جضنیهی ةِحؼی داقحَ ةاقٍغ؛ اىا اگؼ از ىٍتؽ اؿحؼس کٍاره گیؼی کٍٍغ و در مغد اٌسام پاؿط ُای ازحٍاةی
ةؼآیٍغ،اؿحؼس ُا ةؼآٌِا غهتَ کؼده و دچار افث جضنیهی ظّاٍُغ قغُ.يچٍیً ىی جّان گفث کَ داقحً جسؽیَ و
جضهیم ىٍعلی د ر ةؼظّرد ةا ىكکالت وجنيیو ىعهق ٌكغن در ةؼاةؼ اؿحؼس ُا در دفؿات اول و ارزیاةی ىسغد و ىذتث
ایً اؿحؼس ُا ىی جّاٌغجادیؼ ىذتحی ةؼ ؾيهکؼد جضنیهی و افؽایف ىیؽان آن داقحَ ةاقغ؛اىا ةَ کار ةؼدن راُتؼدُای
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ىلاةهَ ای دوری گؽیً ىاٌٍغ جعهیَ ُیساٌات ىذم ٌكان دادن ظكو و پؼظاقگؼی در ىلاةم اؿحؼس ُاٌ،فؼت پیغاکؼدن
ٌـتث ةَ درس و ىغرس و  ...ةاؾخ افث جضنیهی آٌِا ىی قّد.
یافتِ دٍم :پیكؼفث جضنیهی ةا جّزَ ةَ ؿتک ُای اؿٍاد داٌف آىّزان دوره دوم ىحّؿعَ اؿفؼایً در ؿال
جضنیهی  96-97كاةم پیف ةیٍی اؿثٌ .حایر آزىّن ُيتـحگی و جضهیم رگؼؿیّن ٌكان داد کَ پیكؼفث جضنیهی
ةؼاؿاس ؿتک ُای اؿٍاد كاةم پیف ةیٍی اؿث .ةَ ؾتارت دیگؼ ُؼ چَ افؼاد از ؿتک ُای اؿٍادواكؽ ةیٍاٌَ جؼی
اؿحفاده کٍٍغ پیكؼفث جضنیهی آٌان ةیكحؼاؿث .ایً یافحَ ةا ٌحایر پژوُف ُای كتهی از زيهَ کاؿٍسان ()2009

جادیؼ جاب آوری و ؿتک ُای اؿٍاد ةؼ پیكؼفث جضنیهی ،قکؼکً و ُيکاران ( )1389راةعَ ؿتک ُای اؿٍاد دروٌی و
ةیؼوٌی ةا پیكؼفث جضنیهی ،ذکایی( )1392راةعَ کيال گؼایی و ؿتک ُای اؿٍاد ةا پیكؼفث جضنیهی ،زارؾی ()1380
ُيـّ ىی ةاقغ .اىا ةا جضلیلات وایٍؼ( )2010راةعَ ؿتک ُای اؿٍاد ،ىِارجِای جضنیهی ةا پیكؼفث جضنیهی،
ةٍگؼ( )2005راةعَ پیكؼفث جضنیهی ةا ؿتک ُای اؿٍاد و ىعهّةیث ازحياؾی در داٌكسّیان ،اٌغرؿّن و ُيکاران
( )2004راةعَ ؿازگاری ازحياؾی و ؿتک ُای اؿٍاد ةا پیكؼفث جضنیهی ،گاىا ( )2006جادیؼ ُّش ُیساٌی و ؿتک
ُای اؿٍاد ةؼ پیكؼفث جضنیهی داٌف آىّزان ،ىارش( )2013را ةعَ ٌاگّیی ُیساٌی و ؿتک ُای اؿٍاد ةا پیكؼفث
جضنیهی داٌف آىّزان دظحؼ و چاث ( )2001راةعَ ؿؼىایَ ُای رواٌكٍاظحی و ؿتک ُای اؿٍاد ةؼ پیكؼفث
جضنیهی داٌف آىّزانٌ ،اُيعّان اؿث .ایً اىؼدرظنّص ٌاُيعّان ةّدن ٌحایر جضلیلات ظارزی از زوایای زیؼ كاةم
جتییً اؿث :ةٍا ةَ ٌحایر جضلیق وایث نی و فؼیؽکّدکان و ةؽرگـاالن ىؿيّال یک ٌؼام اؿٍاد ظّدظّاُاٌَ را اٌحعاب
ىی کٍٍغ یؿٍی آٌِا ةعّر ىؿيّل ىّفلیث را ةَ ؾّاىم دروٌی (جالش و جّاٌایی) و قکـث را ةَ ؾّاىم ةیؼوٌی
(دقّاری جکهیف و قاٌؾ) اؿٍاد ىی دٍُغ و ةَ ایث جؼجیب از پیاىغ ُای ىعؼب آن ازحٍاب ىی کٍٍغُ.يچٍیً داٌف
آىّزان ؾهم ىّفلیث جضنیهی ظّد را ةَ ؾّاىم دروٌی از كتیم جّاٌایی و جالش اؿٍاد ىی دٍُغ و از ایً ظؼیق
اصـاس ارزقيٍغی و غؼور ىی کٍٍغ.قایغ یکی از دالیم ؾغم ارجتاط ةیً ؿتک اؿٍاد و پیكؼفث جضنیهی ایً ةاقغ
کَ داٌف آىّزان از یک ؿتک اؿٍاد وا كؽ ةیٍاٌَ اؿحفاده ٌيی کٍٍغ ةهکَ ةغون جّزَ ةَ ؾيهکؼد واكؿی ظّد از یک
ؿتک اؿٍاد اؿحفاده ىی کٍٍغ کَ ةَ اصـاس ارزقيٍغی آٌان کيک کٍغ.یکی دیگؼ از دالیم اصحيانی ؾغم راةعَ ةیً
ؿتک اؿٍاد ةا پیكؼفث جضنیهی ایً اؿث کَ اصحياال ؿتک اؿٍاد داٌف آىّزان از ظؼف ىؿهيان ةَ آٌِا انلا ىی
قّدةَ ایً مّرت کَ آٌان درىّرد داٌف آىّزان افکار و ةاورُایی دارٌغ کَ گاُی اوكات ةا واكؿیث فامهَ دارٌغ ةَ
ؾتارجی ظّد آرىاٌی یا ایغه آنی را ةَ آٌان انلا ىی کٍٍغ و ٌَ ظّد واكؿی را چٍاٌچَ داٌف آىّزان ظّد ةَ زـحسّ و
اکحكاف وضؿیث ظّد و از زيهَ اؿٍادُای ظّد ةَ درؿحی ةپؼدازٌغ ایً اصحيال وزّد دارد کَ انلائات ةیؼوٌی ُيان
گٌَّ کَ در ُّیث زودرس (ىارؿیا  )21 :1986،ىكاُغه ىی قّد ةپػیؼٌغ.ایً اىؼ ىی جّاٌغ در دؿحیاةی ةؼقکم گیؼی
اؿٍادُای واكؽ ةیٍاٌَ داٌف آىّزان ادؼ گػارد.ةٍاةؼایً ایً داٌف آىّزان ىّفلیحِا و قکـث ُای ظّد را ةؼاؿاس
ؿتک اؿٍاد غیؼواكؽ ةیٍاٌَ ،ىنٍّؾی و انلا قغه از ظؼف اؿحادان جفـیؼ ىی کٍٍغُ.يچٍیً ىيکً اؿث داٌف آىّزان
ةا جّزَ ةَ ٌیازی کَ ب صفغ اصـاس ارزقيٍغ ةّدن ىی کٍٍغ زّاب دكیق و واكؽ ةیٍاٌَ ای ةَ پؼؿكٍاىَ ؿتک ُای
اؿٍاد ٌغاده ةاقٍغ .ىيکً اؿث یکی دیگؼ از د الیم ؾغم راةعَ ةیً ؿتک اؿٍاد و پیكؼفث جضنیهی وزّد جفاوت ُای
فؼٍُگی ةاقغ ةَ ایً مّرت کَ ىذال در فؼٍُگ ایؼاٌیان امّال ٌـتث دادن ىّفلیث ُا ةَ ظّد ىػىّم جهلی ىی قّد
و ةَ ُيیً زِث در ایً زىیٍَ ٌیؽ اؿٍادُا ةیكحؼ ةیؼوٌی اؿث جا دروٌی .جتییً دیگؼ ایً اؿث کَ اؿٍاد دادن
ىّفلیث ةَ ؾّاىم دروٌی اصـاس ارزش قعنی را افؽایف ىی دُغ و اصـاس قکـث ةَ ؾّاىم ةیؼوٌی از پیاىغ ُای
ىعؼب ؾؽت ٌفؾ زهّگیؼی ىی کٍغ.ازؿّی دیگؼ دو واکٍف ىحفاوت ٌـتث ةَ قکـث وزّد دارد اول اؿٍاد قکـث
ُا ةَ جّاٌایی کو،ةؼوز ؾّاظف ىٍفی و از ةیً رفحً ؾيهکؼد و دوم ؾغم جيؼکؽ ةؼ قکـث ،ةؼوز ؾّاظف ىذتث و ؾيهکؼد
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ةِحؼ .ةَ ُيیً دنیم اصحياال داٌف آىّزاٌی کَ از ؿتک ُای اؿٍاد واكؽ ةیٍاٌَ اؿحفاده ىی کٍٍغ پیكؼفث جضنیهی
ةاالجؼ و ةِحؼی دارٌغ.
یافتِ سَم :پیكؼفث جضنیهی ةا جّزَ ةَ اضعؼاب اىحضان داٌف آىّزان دوره دوم ىحّؿعَ اؿفؼایً در ؿال
جضنیهی  96-97كاةم پیف ةیٍی اؿثٌ .حایر آزىّن ُيتـحگی و جضهیم رگؼؿیّن ٌكان داد کَ پیكؼفث جضنیهی
ةؼاؿاس اضعؼاب اىحضان كاةم پیف ةیٍی اؿث .ةَ ؾتارت دیگؼ ُؼ چَ افؼاد اضعؼاب اىحضان کيحؼی داقحَ ةاقٍغ
ىیؽان پیكؼفث جضنیهی آٌِا ةیكحؼ ظّاُغ ةّد .ایً یافحَ ةا ٌحایر پژوُف ُای كتهی از زيهَ کاپا ونّدىً ()2011
راةعَ پیكؼفث جضنیهی و اضعؼاب اىحضان ،زّرجیک ( )2010جادیؼ اضعؼاب اىحضان ةؼ پیكؼفث جضنیهی داٌف
آىّزان ،کاؿادی( )2014راةعَ اؿحؼس و افـؼدگی و اضعؼاب اىحضان ةؼ پیكؼفث جضنیهی داٌف آىّزان ،رضازاده و
ُيکاران ( )1393جاد یؼ کيال گؼایی و اضعؼاب اىحضان ةؼ پیكؼفث جضنیهی و ىضيّدی و کؼیيی ( )1392راةعَ ؾؽت
ٌفؾ و اضعؼاب اىحضان ةؼ پیكؼفث جضنیهی داٌف آىّزان ُيـّ ىی ةاقغ .ةؿٍّان ىذال ىضيّدی و کؼیيی ()1392
ظی پژوُكی در ظنّص راةعَ اضعؼاب اىحضان و پیكؼفث جضنیهی داٌف آىّزان راةعَ ىٍفی و ىؿکّس وزّد
دارد.ةغیً مّرت ُؼچَ ىیؽان اضعؼاب اىحضان فؼد ةاالجؼ رود ةَ ُيان ٌـتث پیكؼفث جضنیهی پاییً جؼی ظّاُغ
داقث .کاپا و نّدىً( )2011در پژوُكی دریافحٍغ اضعؼاب اىحضان ةَ ظؼز ىذتحی ةا جسؼةَ اىحضان كتهی و قکم ىٍفی
پیكؼفث جضنیهی راةعَ دارد.
ةؼای ایً یا فحَ پژوُف دو جتییً ٌؼؼی وزّد داردٌ،عـث آٌکَ ةؼپایَ ٌؼؼیَ ؿاراؿّن اضعؼاب اىحضان ٌّؾی
ظّداقحغانی ذٍُی اؿث کَ ةا جؼدیغ درةاره جّاٌایی ُای ظّد و ارزیاةی قٍاظحی ىٍفی ُيؼاه اؿث کَ ةَ صّاس پؼجی
و افث ؾيهکؼد جضنیهی ىٍسؼ ىی قّد (ؿاراؿّن  ،1985،ةَ ٌلم از اةّانلاؿيی و ُيکاران  .)12 :1389،دوىیً جتییً ةؼپایَ
ٌؼؼیَ ویغٌؼ ( )2008اؿحّاراؿث کَ ةَ ؿعّح اضعؼاب اىحضان و جادیؼ آن در ؾيهکؼد داٌف آىّزان اقاره دارد .ؿعش
ةاالی اضعؼاب اىحضان ةا افکار ٌاىؼجتط ةا جکهیف ٌ،گؼاٌی،افکارىٍفی و ظّد کو اٌگاری درظالل فؿانیث ُای اؿحؼس زا
ىؼجتط اؿث و ةانعتؽ ایً ؾّاىم ةَ ایساد جغاظم د رؾيهکؼد فؼد و پاییً آىغن ةازده ؾيهکؼد او ىٍسؼ ىی قّد.درواكؽ
اضعؼاب اىحضان در ؿعش ةاال ؿتب ىی قّد کَ فؼد ُيّاره ةَ ؾّاكب و پیاىغ ُای پؾ از اىحضان فکؼ کٍغ و در
ٌحیسَ ؿؼٌط ىعانب ؾهيی در صافؼَ داٌف آىّزان پٍِان قّد فؼد دچار اضعؼاب اىحضان ىّاد درؿی را ىی داٌغ اىا
قغت اضعؼاب او ىاٌؽ از آن ىی قّد کَ ىؿهّىات ظّد را ٍُگام اىحضان ةَ یاد آورد.ةَ ُؼ صال جادیؼ ٌحایر اىحضاٌات
در زٍتَ ُای ىعحهف زٌغگی و افؽایف اٌحؼارات و فكارُای وانغیً و ؿیـحو ُای آىّزقی در ظنّص ؾيهکؼد
جضنیهی داٌف آىّزان ٌیؽ ىّزب افؽایف اضعؼاب اىحضان آٌِا ىی قّد و ىی جّاٌغ در ؾيهکؼد جضنیهی آٌِا جادیؼ
ىؿکّس داقحَ ةاقغ.
ىّنفَ ُای قٍاظحی ٌیؽ ُيؼاه ةا ىّنفَ ُای ُیساٌی ؾاظفی در ةؼوز اضعؼاب اىحضان ىّدؼ ُـحٍغ ؾالوه ةؼ
اصـاس ٌگؼاٌی از اضعؼاب اىحضان و ُیساٌات ىيحغ از ایً اصـاس جفکؼات قٍاظحی ٌاقی از ایً ُیساٌات ٌیؽ در ةؼوز
و ىیؽان اضعؼاب اىحضان جادیؼ گػار ُـحٍغ .ةَ ظّری کَ جفکؼات ىغاظهَ ای و ىیؽان اؾحياد ةٍفؾ از زيهَ ىِيحؼیً
ؾّاىم قٍاظحی جادیؼ گػار ىضـّب ىی قٌّغ .جفکؼات ىغاظهَ ای ىّزب آقفحگی ذٍُی وجّكف ةِؼه گیؼی قٍاظحی
در صیً اىحضان ىی قّد(ىاٌٍغ جفکؼات دیگؼی ذًُ ىؼا پؼ کؼده اؿث کَ ىؼا آقفحَ ىی کٍغ).ةؼظالف ٌگؼاٌی ،کَ
اصحيال قکـث را ازكتم پیف ةیٍی ىی کٍغ ىغاظالت فکؼی در صیً اىحضان ةا ؾيهکؼد داٌف آىّز ىغاظهَ ىی
کٍغ.ؾالوه ةؼایً فلغان اؾحياد ةٍفؾ و ؾؽت ٌفؾ پاییً ٌیؽ ىّزب ىی قّد جا داٌف آىّز درصیً اىحضان دچار ىكکم
قّد (اؿٍّةؼ وُيکاران .)31 :2009،
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هٌابع
 ؿاظث و اؾحتاریاةی ىلیاؿی ةؼای ؿٍسف.)1392( ً صـی،ً ةٍِام و قکؼک، ىٍِاز؛ ٌساریان،اةّانلاؿيی ؾهی؛ اؿغی
.74-4 :61  و3  هجلِ علَم تزبیتی ٍ رٍاًطٌاسی داًطگاُ ضْید چوزاى اَّاس.اضعؼاب اىحسان
ِ پایان ًاه. ةؼرؿی اؿٍادُای ؾهی در داٌكسّ ىؿهيان دظحؼ وپـؼ ىؼاکؽ جؼةیث ىؿهو ىكِغ.) 1373( ً صـی، اصغی
. داًطکدُ رٍاًطٌاسی ٍ علَم تزبیتی داًطگاُ تْزاى، کارضٌاسی ارضد
 ةؼرؿی ٌلف راُتؼدُای ىلاةهَ ای و ؿتک ُای اؿٍادی ةَ ؾٍّان پیف ةیً ُای افث جضنیهی.)1392(  ىِؼٌاز،آزادیکحا
.116-99 :(1) 4  هجلِ دست آٍردّای رٍاًطٌاختی،در داٌكسّیان داٌكگاه آزاد اؿالىی واصغ اؿالم قِؼ
 ٌكؼ ؾهو: جِؼان. اضعؼاب اىحضان و راُتؼدُای ىلاةهَ ةا آن.) 1391(  ؿؿیغ، ىؿنّىَ و اؾؼيی، زُؼه و ظـؼوی،اؿحّار
 جضهیم رواةط ؿاظحاری ةیً آىّزش ظّد ىحيایؽ ؿازی ةا اضعؼاب اىحضان و.)1391( ظِيّرث و قّكی، آكا زاٌی
1333  بْار1 ُ ضوار. هقالِ داًص ٍ پژٍّص در رٍاى ضٌاسی کاربزدی سال پاًشدّن.ةاورُای ظّدکارآىغی
 ةؼرؿی راةعَ ةیً ؿتک اؿٍاد و افـؼدگی در ةیياران افـؼده ی کلعتی و دوكعتی و.)1393(  صیغر،اؿالىی قِؼ ةاةکی
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