
 

 33 

 دانشگاه فرهنگیان

 پژوهی آموزشترویجی ـ  علمی نامه فصل

 8931سال پنجم، شماره نوزدهم، پاییس 

 آنَزان ىَیصی داىضآنَزش دقت، بر تَاىایی دیکتً تأثیر

 دختر پایً اول ابتدایی

 2، حیذرعلی زارعی1زَرا ريان

   18/6/98پػیؼش:                                                               12/3/98دریافث: 

 

 چکیذُ

 آىّزاف اؿث. ركش جضلیق ٌّیـی داٌف ةؼرؿی جأدیؼ آىّزش دكث ةؼ جّاٌایی دیکحَپژكُف صاوؼ ُغؼ 

زاىَْ آىاری پژكُف قاىم ُيَ  ةا گؼكق گّاق اؿث.آزىّف  پؾ -آزىّف پیفآزىایكی از  ٌّع ًؼح  ٌیيَ

گیؼی ُغفيٍغ، ٌيٌَّاؿحفادق از ركش  ةا قغ. ٌفؼ ىی 1786آىّزاف دظحؼ پایَ اكؿ اةحغایی قِؼ ظّی ةَ جْغاد  داٌف

ك ةَ مّرت  ٌغٍّّاف ٌيٌَّ اٌحعاب قغةّدٌغ ةَ ی ٌيؼات پاییً در درس دیکحَ کَ دارا آىّز داٌف 30جْغاد 

ةؼای  قغٌغ. ًیگؽیزا (ٌفؼ در گؼكق کٍحؼؿ 15ك  فیٌفؼ در گؼكق آزىا 15ی در دك گؼكق )جنادفگيارش 

ُای گؼكق آزىایف ةَ  ( اؿحفادق قغ. آزىّدٌی1384آزىّف پیكؼفث ىِارت ٌّقحً راغب ) گؼدآكری اًالّات از

ُای آىار جّمیفی ك آىار ركشُا ةا اؿحفادق از افحَی میجضهث کؼدٌغ. زهـَ ةؼٌاىَ آىّزش دكث را دریاف 15ىغت 

 یداریةَ مّرت ىٍْ یآىّز ٌكاف داد کَ ىغاظهَ دكثاٌساـ قغ. ٌحایر جضلیق  (اٌؾیکّكار میضهاؿحٍتاًی )ج

تث ةَ گؼكق کٍحؼؿ( 65/122) فیگؼكق آزىا کحَیٌيؼات د ًیاٌگیى . داد فیآزىّف افؽا در ىؼصهَ پؾ (24/95) را ـٌ

ةِتّد ىِارت  یةؼا غیركش ىف کیجّاٌغ ةَ ٍّّاف یدكث ى جّاف ٌحیسَ گؼفث کَ آىّزشُا ىیةا جّزَ ةَ ایً یافحَ

 .اؿحفادق قّد آىّزاف داٌفٌّیـی  دیکحَ

ف ،ٌّیـی دیکحَ: ّبٍاصُذیکل  آىّزاف دظحؼ آىّزش دكث، دٌا
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 همذهِ

ّازَ ُـحٍغ كزّد اقکاالت ىحْغد در ىِارتاةحغایی ةا آف در ىغارس اف ىْهيجی کَ یکی از ىكکال ُای ى

قحاری َة ف كیژق در دیکحَ ٌّ یـی دٌا اع  ٌّ ّاف یکی از اٌّ آىّزاف اؿث. ایً ىكکم در قکم صاد ظّد َة ٍّ

ّاف ٌارؿایی قّد. ةا ایً صاؿ كزّد اقکاالت ك  قٍاظحَ ىی 1«دیؾ گؼافیا»ُای كیژق یادگیؼی جضث ٍّ

یـی در صانث ظ ظٌاُای دیکحَ فٌّ آىّزاف ّادی اؿث. ةا كزّد  فیف ٌیؽ یک ىكکم رایر در اغهب دٌا

ساـ ف ایً، جيؼکؽ ىٌانْات ٌا  آىّزاف دارای اظحالؿ یادگیؼی ةّدق اؿث. قغق در ایً زىیٍَ ةیكحؼ در ىّرد دٌا

قحاری زةاف ُایىِارت َة ٌّیـی جّاٌایی دیکحَ  ؿازىاٌغُی ك 3زةاف دؿحّر ،2کؼدف از زيهَ ُسی ٌّ

(. در كاكِ ایً ىِارت َة جّاٌایی جتغیم گفحار َة 1390زادق، )کؼىی، قکؼی ك ىِؼاةی قّد اًالؽ ىی 4فکؼ

ّات ةیً جٌاةق ایساد جّاٌایی ٌّیـی (. دیکح1396َقّد )زارّی،  ٌّقحار گفحَ ىی  کَ اؿث صؼكفی ك ام

ی ك جٌاةق. قّد ٌّقحَ ةایغ ّةی ىی کّدکاف َةةْ در کَ اؿث ای كیژگی ُاٌّیـَ ك ُاكاج ةیً ُيعٌّا  ظ

ٌّغ  یاةغ ك َة ُيیً دنیم ىيکً اؿث دچار اظحالؿ دیکحَ ٌيی رقغ  (.2017 ،5دی كریؾ)ٌّیـی ق

 (.2013، 6قّد )رایث ىی ىضـّب ٌّقحً در ّيغق اظحالؿ یک ٌّیـی، دیکحَ وْف ك ٌاجّاٌی در

ّاف َة ٌّقحً  ّيم. اؿث ةیٍایی ك صؼکحی ُایىِارت در جتضؼ ذٍُی، رقغ قاىم پیچیغق ّيم یک ٍّ

ّار فْانیحی کّدکاف ةؼای ةّدف، اٌحؽاّی دنیم ةَ ٌّیـی دیکحَ  ظّدىغاری ةَ جّزَ ةا كیژق، َة. اؿث دق

 ٌّقحاری زةاف زِث، ُيیً ةَ. اؿث ىكکم آٌِا ةؼای کٍٍغ،ىی ةیاف دیگؼاف کَ ىٌانتی ٌّقحً کّدکاف،

ّاٌایی ىؼاجب ؿهـهَ در  زةاٌی )گّش دادف، مضتث کؼدف ك ظّاٌغف(ُای  ىِارت ؿایؼ از ةْغ زةاٌیُای  ج

 ظّاٌغف ك گفحً ؿعً دادف، گّش ىاٌٍغ ُازىیٍَ ؿایؼ در ىكکهی گٌَّ ُؼ نػا ك قّد ىی گؼفحَ یاد

 (. 2014، 7ؿاٌحاٌگهّةاقغ )گؼاُاـ ك  داقحَ ىٍفیجأدیؼ  ٌّقحاری ٌیؽ زةاف یادگیؼی در جّاٌغ ىی

 ،8دكث قٍیغاری، ك دیغاری صافَُ در اظحالؿ ةَ جّاف ىی ٌّیـی دیکحَ اظحالؿ در رایر ّّاىم زيهَ از

کؼد )جتؼیؽی،  اقارق قٍیغاری صـاؿیث ك دیغاری جيیؽ ك جؼکیب ٌّیـی، كاركٌَ ك ٌّیـی كؼیٍَ ،8دكث

ایی ك ُاىِارت جيؼکؽ ك دكث از ظؼدق (. ىْيّالً 1386  ؿّی ٌّیـی اؿث ك از ٌّقحً ك دیکحَ ُایجٌّا
                                                             

1. Dysgraphia 

2. Spelling out 

3. Grammar 

4. Thinking organization 

5. DeVries 

6. Wright 

7. Graham & Santangelo 

8. Precision 
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 در آٌاف کارایی کاُف ىّزب اؿث کَ کّدکاف ىیاف ىكکالت در جؼیًفؼاكاف از فلغاف دكث یکی دیگؼ

ٌحایچ  (.1389؛ ّؼفاٌی، 1395؛ کیياؿی، 1395آةاد،  قّد )رةاٌی صـًٌّیـی ىی كیژق در دیکحَ َة ىغرؿَ

قحً راةٌَ ( 1396پّر ك اٌغیكيٍغ ) پژكُف صـً ٌكاف داد کَ ةیً وْف در دكث ك جيؼکؽ ةا اظحالؿ ٌّ

 .داردىٍْاداری كزّد 

ای ٌارؿاییفاز دیغگاق ركا اؿث کَ در ُایی ُای یادگیؼی، کاؿحیقٍاؿی اّحلاد ةؼ ایً اؿث کَ زیؼٍة

ی فْانیث یک دكثاًالّات كزّد دارد. پؼدازش    آىادگی جا دُغىی اىکاف فؼد َة کَ اؿث پایَ ركٌا

الّات ك کٍغ صفٍ ظّد در ًّالٌی فْانیث یا ىضؼؾ یک ىلاةم در را دكیلی رفحاری ك قٍاظحی  را الزـ ًا

ؼ ٌلٌَ از (.2014، 1ىک کالـ، ٌاقً ك گاف) کٍغ ارائَ را الزـ كاکٍف ك کـب  ةَ دكث قٍاظحی،ّنب ٌُ

ّاس، جيؼکؽ ُّقیاری، فؼایٍغ كؿیهَ حعاةی جّزَ ك دكث. قّدىی صيایث ؿازگاراٌَ رفحار ك پایغاری ص  ةَ ٌا

  (.2005، 2ىیؼیٍتؼ ك اؿّیهؼ) یاةغىی رقغ کّدکی اكنیَ ُایؿاؿ ًی در پیكاٌی ٌاصیَ ةا ُيؽىاف جغریر،

فدر فؼایٍغ دیکحَ  ك کؼدق اٌحعاب کٍٍغظامی را کَ ىْهياف ایساد ىی ىضؼؾ آىّزاف ٌّیـی دٌا

يمّکؾ ایساد ك آف دریافث ةؼای را ظّد  گفحَ مّرت ایً در ؿازٌغ؛ىی آىادق آف ىلاةم در ىْیً اْن

 كغرت از اؿث ّتارت دكث دیگؼ، ةیاٌی َة. اؿث قغق زهب ىْیٍی اىؼ ؿّی آىّز ةَداٌف دكث قّدىی

 ةؼ ىلغـ دكث. ىضؼؾ اؿاؿی ُایكیژگی دریافث ك ىغؽ در آف زایغُی ةؼای کاری ةؼ کافی جيؼکؽ

 .(1391ميغی ك پّقٍَ،) اؿث جفکؼ ك یادگیؼی ادراؾ،

 ةٍغیًتلَ دؿحَ ؿَ در در زىیٍَ دكث ك جّزَ را کّدکاف ىكکالت (1976) 3ىارگّنیؾ ك کٍّخ

 قّاُغ (2008) 4ىایؼ (.1393پّر،  پایغار )َة ٌلم از صـیً جّزَ ك گیؼی جنيیو کؼدف، جّزَ اٌغ؛کؼدق

ؼیَ َة ىؼةّط  ٌّیـی،ىكکالت دیکحَ امهی ىضّر کؼد ك ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغ کَ ىؼكر را فؼاگیؼ ةـیار ایٌُ

 ّيهکؼد ىیاف دُغىی ٌكاف( 2007) 5يکارافزیحّ كُ جضلیلات اؿث. ٌحایر جّزَ ك دكث ُایٌارؿایی

 دارد. كزّد داریىٍْی جفاكت اٌحعاةی جّزَ در ّادی کّدکاف ك یادگیؼی ُایٌارؿایی ةا کّدکاف

 آكردف، ظاًؼ َة ادراؾ، در ُاییاظحالؿ ىّزب صّاس، جيؼکؽ ك دكث اظحالؿ ك جّزِیةی

ف پاییً ّيهکؼد ىّزب ٌیؽ ایً قّد کَىی ىفاُیو َة دادف قکم ك یادگیؼی درؿث، جكعیل  آىّز دٌا

                                                             
1. McCollum, Nation & Gunn 

2. Merrie nboer & Sweller 

3. Covock and Margulis 

4. Mayer 

5. Zito  
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ساـ درىاٌی اكغاىات کّدکاف ایً ةؼای جّافىی ُای كیژق فْانیث ةا نػا قّد؛ىی ىغرؿَ در  از یکی داد. ٌا

 ك دكث ةحّاف كؿیهَ ایً ةَ جا اؿث افؼاد ایً ةؼای دكث آىّزش ركش کارگیؼی َة اؿحفادق، ىّرد اكغاىات

آىّزی ةؼ  دٍُغق جأدیؼ ىذتث دكث داد. قّاُغ پژكُكی كتهی ٌكاف افؽایفٌّیـی  در دیکحَ را آٌاف جّزَ

ف ( در پژكُف ظّد 1396آىّزاف اؿث. کاىؼاف، ىلحغایی، ّتغانی ك ؿالىث ) ةِتّد ّيهکؼد ٌّقحاری دٌا

ف یـی َة مّرت ىٍْاداری ىیاٌگیً ٌيؼات  ٌكاف دادٌغ کَ آىّزش جّزَ ةَ دٌا آىّزاف ىتحال ةَ ٌارؿاٌّ

ّاق ك ُاقيی )ّيهکؼد جضن ؼی، دادظ ا را افؽایف داد. ٌُ ّاٌيٍغی1394یهی آٌِ ُای قٍاظحی  ( ادؼةعكی ج

ٌّیـی ىّرد جأییغ كؼار  آىّزاف در دیکحَ از زيهَ دكث را در کاُف ظٌاُای دیغاری ك قٍیغاری داٌف

ادٌغ ( ٌكاف د1391( ك ٌُّساٌی ك زارّاف )1396پّر ظّیی، دةیؼی ك دادگیؼ ) دادٌغ. قهياقی، ؿهياف

را ٌـتث َة گؼكق کٍحؼؿ  یكیگؼكق آزىا کحَیٌيؼات د ًیاٌگیداری ى آىّزی َة مّرت ىٍْی ىغاظهَ دكث

ّاٌایی ظّاٌغف داٌف داد. فیآزىّف افؽا در ىؼصهَ پؾ آىّزاف  ةؼ اؿاس قّاُغ جسؼةی، آىّزش دكث ةؼ ج

 (. 1390ٌیؽ ىؤدؼ اؿث )اُؼىی ك ُيکاراف، 

ٌّیـی  دٍُغق جأدیؼ ىغاظالت قٍاظحی در ةِتّد كوْیث دیکحَ ٌكافقّاُغ پژكُكی ظارزی ٌیؽ 

صؼکحی ةؼ مضث  -( ٌكاف داد کَ ىغاظالت جؼکیتی رفحاری2018آىّزاف اؿث. کاىؼكف ) داٌف

( ٌلف ظّدجنضیضی 2017آىّزاف ىؤدؼ اؿث. جّرٌؼ، رافؼریحی، ؿّنیّاف ك ةهک ) ُای اىالیی داٌف پاؿط

آىّز را در ةِتّد ّيهکؼد آٌِا ٌكاف دادٌغ. ٌحایر پژكُف نیّ، چً ك   ظٌاُای اىالیی جّؿي ظّد داٌف

آىّزاف چیٍی ىّرد جأییغ  ( جأدیؼ آىّزش دكث را ةؼ ةِتّد ّيهکؼد ظّاٌغف ك ٌّقحً داٌف2016كاٌگ )

 كؼار داد.

ؼ ىی قغق اقارق ىٌانب َة ةا جّزَ ُای کيی در ظنّص ادؼةعكی آىّزش دكث  رؿغ پژكُف َة ٌُ

آىّزاف دارای  قغق ٌیؽ در ىّرد داٌف آىّزاف اٌساـ قغق ك ُيَ جضلیلات گؽارش اٌفةؼ ّيهکؼد د

 در ةِتّد آىّزش دكثجأدیؼ قغق  ؿْی پژكُف ایً ُای كیژق در یادگیؼی ةّدق اؿث. ةٍاةؼایً در ٌارؿایی

آىّزش  از اّياؿ قکهی ةا قغق ؿْی جؼدكیق ّتارت ةَ. ةؼرؿی قّد آىّزاف ّادیٌّیـی داٌفدیکحَ

ف ركی ةؼ دكث آىّزاف ٌّیـی داٌفآىّزش دكث ةؼ جّاٌایی دیکحَ آیا» کَ ؿؤاؿ ایً آىّزاف ّادی َةدٌا

 پاؿط دادق قّد. «دارد؟جأدیؼ  پایَ اكؿ اةحغایی
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 تحمیك رٍػ

ع ٌیيَ ع کارةؼدی ةّدق ك ًؼح ایً پژكُف از ٌّ آزىایكی  پژكُف صاوؼ ةؼ اؿاس ُغؼ جضلیق از ٌّ

ف گؼكق ُيؼاق ةا آزىّف پؾ ك آزىّفدارای پیف آىّزاف  کٍحؼؿ ةّد. زاىَْ آىاری جضلیق قاىم ُيَ دٌا

ةا  ٌيٌَّ ٌفؼ ةّد. صسو 1786َة جْغاد  1397-1396دظحؼ پایَ اكؿ اةحغایی قِؼ ظّی در ؿاؿ جضنیهی 

ٌَّ 30جّزَ َة ٌّع جضلیق  گیؼی ُغفيٍغ از ٌفؼ جْییً قغ. ةغیً مّرت کَ ةا اؿحفادق از ركش ٌي

ی کَ در دؿحؼس ةّدٌغ، جْغاد آ داٌف  اصؼاز از جؼی ةؼظّردار ةّدٌغ، پؾٌفؼ کَ از ٌيؼات پاییً 30ىّزٌا

 ك( ٌفؼ 15)آزىایكی  ُای گؼكق در جنادفی زایگؽیٍی ةَ مّرت ك اٌحعاب ىٌانَْ ةَ كركد ُایىالؾ

ّاق ) گؼكق  اّالـ: از اٌغّتارت ىٌانَْ ٌيٌَّ گؼكق َة افؼاد یک ُؼ كركد ىْیارُای .گؼفحٍغ كؼار( ٌفؼ 15گ

 جکيیم ًؼیق آىّزی ازةؼٌاىَ دكث زهـات در کّدکاف صىّر ةؼای ىْهيافُيکاری  كانغیً ك ىّافلث

 قؼکث ةؼای کّدکاف ظّد روایث ك زهب جيایم ُيچٍیً ك ىٌانَْ در قؼکث از آگاُاٌَ روایث فؼـ

َ؛ داقحً دك اٌضؼاؼ ىْیار پاییً در آىّزاف؛ ٌغاقحً اظحالؿ ك داٌفجؼ در درس اىالء از ؿایؼ ىٌاْن

ىغاظهَ  زهـات در قؼکث از پیف ىكکالت زـيی ك ركاٌی صاد ك ةاالظؼق ایً کَ کّدکاف

 ىكاةَ قٍاظحیركاف ایىغاظهَ ُایةؼٌاىَ آىّزش جضث زهـات ةؼگؽاری ةا ُيؽىاف آىّزی ك دكث

 .ةاقٍغ ٌگؼفحَ كؼار دیگؼی

 

 ّبآٍری دادُاثشار جوغ

ایی دیکحَزِث ارزیاةی  فجٌّا آىّزاف از آزىّف اؿحاٌغارد پیكؼفث جضنیهی ٌّقحً پایَ اكؿ ٌّیـی دٌا

آزىّف، قاىم دك ةعف  ظؼدق 6(، اؿحفادق قغ. ایً آزىّف دارای 1384) قغق جّؿي راغب اةحغایی ؿاظحَ

قحً اؿو جنّیؼ 3( ٌّقحً زيهَ 2( ٌّقحً کهيَ 1آزىّف( ةَ جؼجیب قاىم:  اىالء )چِارظؼدق قحً 4( ٌّ ٌّ )

قحاری )دك ظؼدق آزىّف َة جؼجیب قاىم: ٌّقحً یک زيهَ ةؼای  اؿو جنّیؼ در زيهَ ٌاكل ك ةعف ٌّ

قحً دك زيهَ ةؼای یک جنّیؼ( اؿث. ظؼدق قحً  32آزىّف ٌّقحً کهيَ دارای  یک جنّیؼ ك ٌّ کهيَ، ٌّ

قحً اؿو جنّیؼ قاىم  10زيهَ قاىم  قحً اؿو جنّیؼ در زيهَ 24زيهَ، ٌّ  8ٌاكل دارای  جنّیؼ ك ٌّ

قحً یک زيهَ ةؼای یک جنّیؼ قاىم  جنّیؼ ك ظؼدق جنّیؼ ك ٌّقحً دك زيهَ ةؼای یک  5آزىّف ٌّ

 ةاقغ. جنّیؼ ىی 3جنّیؼ دارای 

 4ُا در آزىّف گػاری ظؼدقةؼای ازؼای آزىّف ىضغكدیث زىاٌی كزّد ٌغارد ك ةؼای ٌيؼق

آزىّف ىؼةّط َة ةعف اىالء ةؼای ُؼکهيَ مضیش دك ٌيؼق، ةؼای کهياجی کَ ةؼ اؿاس كّاّغ  ظؼدق

جنضیش اىالء پایَ اكؿ اةحغایی ٌیو غهي داقحَ ةاقٍغ، یک ٌيؼق ك ةؼای کهياجی کَ کاىالً غهي ةاقٍغ ٌيؼق 
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ا جّزَ ةَ ؿَ ىالؾ ٌغاقحً ُای ةعف ةیاف ٌّقحاری، ةآزىّف گػاری ظؼدقمفؼ جْهق ظّاُغ گؼفث. ٌيؼق

گیؼد، ةَ ّتارجی دیگؼ َة ُؼ زيهَ صغاکذؼ یک ٌيؼق جْهق غهي دؿحّری ك ىؼجتي ةا جناكیؼ اٌساـ ىی

گیؼد. وؼیب پایایی ةا اؿحفادق از ركش ُيـاٌی دركٌی)آنفای کؼكٌتاخ( َة جؼجیب ةؼای  ىی

ةاقغ. ىیؽاف پایایی کم آزىّف ىی 69/0 ، 60/0،  68/0،  88/0،  93/0،  94/0ُای اكؿ جا قكو  آزىّف ظؼدق

َة دؿث آىغ کَ ٌكاٌگؼ پایایی كاةم كتّؿ آف اؿث. در ركایی ىالکی ةیً  783/0در جضلیق صاوؼ ةؼاةؼ 

( 287/0( ك ىْغؿ درؿی )363/0(، ٌيؼق دیکحَ )205/0ٌيؼات پیكؼفث جضنیهی ٌّقحً ةا ُّقتِؼ کالىی )

ٌيؼات  ًیاٌگیى ًیة ی آزىّف ٌیؽافحؼاك ییركاةؼرؿی در  آىغ.آىّزاف ُيتـحگی ىٍْاداری َة دؿث داٌف

جفاكت  یىاٌغق ذٍُ آىّزاف ّلب ك داٌف یؼیادگیآىّزاف دچار اظحالؿ  داٌف ،یآىّزاف ّاد داٌف

 (.  1383؛ راغب ك ُادیاف، 1384ىكاُغق قغ )راغب، داری  ىٍْی

 

 هزاحل اجزای تحمیك 

ٌَّ ةا اّىای گؼكقپؾ از اظػ ىسّزُای الزـ، کَ ركٌغ ازؼای جضلیق صاوؼ َة ایً مّرت ةّد  ُای ٌي

ؿپؾ ةا رّایث ُيَ زّاٌب ك ىِیا کؼدف قؼایي  ىكعل قغٌغ. در دؿحؼسگیؼی اؿحفادق از ركش ٌيٌَّ

در ىؼصهَ ةْغ، آىّزش  اكغاـ قغ.آزىّف پیف یازؼا کٍٍغگاف، َة ىحٍاؿب ةا كوْیث ؿٍی قؼکث

ؼای گؼكق آزىایف مّرت گؼفث ك گؼكق کٍحؼؿ جضث آىّزی در یکی از ىغارس قِؼ ظّی ة دكث

گٌَّ آىّزقی كؼار ٌگؼفث. زهـات آىّزش در پاٌؽدق زهـَ ك ًی ىغت صغكد ُفث ُفحَ )ُؼ ُفحَ  ُیچ

ساـ قغ. پؾ از اجياـ  70دك زهـَ( کَ ًّؿ ىغت ُؼزهـَ آىّزش  دكیلَ ةّد، َة كؿیهَ ظّد پژكُكگؼ ٌا

ُا اظػ قغ ك در ٌِایث ةؼای دك گؼكق آزىایف ك کٍحؼؿ كقآزىّف از ُؼیک از گؼ زهـات آىّزقی، پؾ

 ةَ ىٍُّر رّایث امّؿ اظالكی پژكُف زهـات آىّزقی ةؼگؽار گؼدیغ.

ضؼاؼ  ىاٌٍغ ىیاٌگیً جّمیفی ُای قاظل از ُا دادق جضهیم ةؼای اؿحٍتاًی  آىار ةعف در ك ىْیار ك ٌا

 افؽار ٌؼـ از اؿحفادق ةا پژكُف ایً از آىغق دؿث ةَ اًالّات. قغ اؿحفادق جضهیم کّكاریاٌؾ از آزىّف

18-SPSS  گؼفث كؼار جضهیم جسؽیَ ىّرد. 
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ًَجبًی، 1386ؽزح هختصز جلغبت آهَسؽی )التجبط اس تجزیشی،  .1جذٍل  (1386؛ ّ
 الذاهبت اًجبم ؽذُ ؽوبرُ جلغِ

 جلغِ اٍل
آزىّف ك  پیفازؼای  -ؿ آىّزش(ؤكك ىضلق )ىـ گؼیکغی َاّىاء ة یك ىْؼف ییآقٍا

یـی داٌف ارزیاةی جّاٌایی دیکَح  ُا گؼكق ًیاُغاؼ ك كٌّا شیجكؼ -آىّزاف ٌّ

 جلّیث دكث دیغاری از ًؼیق ارایَ جناكیؼ ك صفٍ کؼدف زؽییات جناكیؼ جلغِ دٍم، عَم ٍ چْبرم

ٍ ّفتن ِ پٌجن، ؽؾن   جلغ
 یةؼا گیفؼاؿح 4اؿحفادق از آزىّف قيارق از ًؼیق  ةِتّد جيیؽ دیغاری ك جكعیل ادراؾ

ا ثیجلّ  یغارید ؽیجي ییجّاٌا ثیجلّ یةؼا گیفؼاؿح 2آزىّف قيارق  ك-یغارید ؽیجي ییجٌّا

ِ ّؾتن  ةَ كؿیهَ ارائَ ك ةازگّکؼدف کهيات ك زيالت جلّیث دكث قٍّایی جلغ

 قاىم جيؼیٍات ىعحهف جكعیل مغاُای ىعحهف (1ةِتّد صـاؿیث قٍّایی)جيیؽ قٍیغاری جلغِ ًْن ٍ دّن

ِ یبسدّن ٍ دٍاسدّن  قاىم جيؼیٍات صؼکحی ُيچّف پؼجاب جّپ جلّیث دكث در ُياٍُگی ةیً دؿث ك چكو جلغ

 ُای دك جنّیؼ قتَی َة ُو از ًؼیق جكعیل جفاكت پؼكرش دكث جلغِ عیشدّن

يگؼا ك كاگؼا جلغِ چْبردّن  از ًؼیق جناكیؼ آىّزش جيؼکؽ ك جلّیث دیغُ 

ِ پبًشدّن  آىّزاف از داٌف یجكکؼ ك كغردٌا -زيِ ةٍغی ٌحایر آزىّف ك ازؼای پؾ جلغ
 

 

 ّبیبفتِ

ُا آزىّف ةَ جفکیک گؼكق آزىّف ك پؾ ُای جّمیفی ىحغیؼُای پژكُف در پیف ، قاظل2در زغكؿ 

 اؿث. قاىم ىیاٌگیً ك اٌضؼاؼ اؿحاٌغارد گؽارش قغق

 
 (n;30) کٌتزل ٍ ؼیآسهب گزٍُ کیتفک ِث پضٍّؼ یزّبیهتغ ی هیبًگیي)اًحزاف هؼیبر(فیتَص یّبؽبخص. 2جذٍل 

 کٌتزل آسهبیؼ گزٍُ

 آزىّف پؾ آزىّف پیف آزىّف پؾ آزىّف پیف هتغیز

 (53/7)83/94 (32/8)46/90 (71/6)06/123 (27/6)40/92 کل آسهَى ًَؽتي

 (74/3)00/29 (99/3)53/28 (78/2)20/35 (06/4)40/28 ًَؽتي کلوِ

 (95/3)50/37 (94/2)53/35 (03/4)40/49 (84/2)33/36 ًَؽتي جولِ

 (29/3)60/20 (58/3)20/20 (12/3)20/27 (43/3)40/21 زیًَؽتي ًبم تصَ

 (15/2)73/7 (24/2)20/6 (34/2)26/11 (31/2)26/6 در جولِ ًبلص زیًَؽتي ًبم تصَ

 

                                                             
1. Auditary discrimination 
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قحًآزىّف ىحغیؼُای  ، ىیاٌگیً گؼكق آزىایف در پؾ2ةا جّزَ ةَ زغكؿ  کم، ك ظؼدق  آزىّف ٌّ

 ُای آف ةیكحؼ از ىیاٌگیً گؼكق کٍحؼؿ  اؿث.ىلیاس

 -آزىّف از آزىّف کانيّگؼكؼ آزىّف ك پؾ ةؼای ةؼرؿی ٌؼىاؿ ةّدف جّزیِ ىحغیؼُا در پیف

 ُا گؽارش قغق اؿث.، ٌحایر ایً آزىّف ةؼای ٌؼىاؿ ةّدف جّزیِ دادق3اؿيیؼٌف اؿحفادق قغ. در زغكؿ 

 
 ّبثزای ًزهبل ثَدى تَسیغ دادُاعویزًف  -. ًتبیج آسهَى کبلوَگزٍف 3جذٍل 

ُ  گزٍُ ٍضؼیت هتغیز  داری عغح هؼٌی اعویزًف-کبلوَگزٍفzآهبر

 کل آسهَى ًَؽتي

 آزىّف پیف
 79/0 65/0 آزىایف

 99/0 44/0 کٍحؼؿ

 آزىّف پؾ
 86/0 60/0 آزىایف

 82/0 63/0 کٍحؼؿ

 ًَؽتي کلوِ

 آزىّف پیف
 54/0 79/0 آزىایف

 73/0 68/0 کٍحؼؿ

 آزىّف پؾ
 55/0 79/0 آزىایف

 79/0 64/0 کٍحؼؿ

 ًَؽتي جولِ

 آزىّف پیف
 90/0 56/0 آزىایف

 94/0 52/0 کٍحؼؿ

 آزىّف پؾ
 12/0 17/1 آزىایف

 31/0 96/0 کٍحؼؿ

 ًَؽتي ًبم تصَیز

 آزىّف پیف
 36/0 92/0 آزىایف

 91/0 55/0 کٍحؼؿ

 آزىّف پؾ
 59/0 77/0 آزىایف

 95/0 50/0 کٍحؼؿ

 ًَؽتي ًبم تصَیز در جولِ ًبلص

 آزىّف پیف
 85/0 61/0 آزىایف

 76/0 66/0 کٍحؼؿ

 آزىّف پؾ
 38/0 90/0 آزىایف

 89/0 57/0 کٍحؼؿ
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ُای آزىایف ك اؿيیؼٌف گؼكق-آزىّف کانيّگؼكؼ Zدٍُغ کَ آىارق ٌكاف ىی 3ُای زغكؿ یافحَ

 دار ٌیـث. نػا جّزیِ ىحغیؼُا در دك گؼكق ٌؼىاؿ اؿث.ىٍْی آزىّف ُيۀ ىحغیؼُا آزىّف ك پؾ کٍحؼؿ در پیف

 

 اثزثخؼ اعت.آهَساى ًَیغی داًؼ دیکتِ ییآهَسػ دلت ثز تَاًب فزضیِ پضٍّؼ:

از جضهیم  ییاكؿ اةحغا َیآىّزاف دظحؼ پاداٌف یـیٌّکحَید ییجّاٌا آىّزش دكث ةؼةؼای ةؼرؿی جأدیؼ 

آزىّف،  اؿحفادق قغ. در پژكُف صاوؼ ىحغیؼ کّكریث یا کٍحؼؿ ٌيؼات پیف 1کّكاریاٌؾ یک راَُ

ّاٌااؿث؛ زیؼا ایً ٌيؼات ةؼ ٌيؼق ٌِایی  یـیٌّکحَید ییجّاٌا دارد ك الزـ اؿث ادؼ جأدیؼ  یـیٌّکحَید ییج

گؼكق ةغكف آىّزش یا کٍحؼؿ(  -آٌِا صػؼ یا کٍحؼؿ قّد. ىحغیؼ ىـحلم ٌیؽ ركش آىّزقی )آىّزش دكث

ّاٌاث. ىحغیؼ كاةـحَ ٌیؽ ّتارت اؿث از ٌيؼق اؿ آزىّف. در اداىَ كتم از اٌساـ  در پؾ یـیٌّکحَید ییج

 گیؼد:ُای ایً آزىّف ىّرد ةؼرؿی كؼار ىیآزىّف جضهیم کّكاریاٌؾ ىفؼكوَ

ٌحایر آزىّف جضهیم كاریاٌؾ ةؼای ةؼرؿی  4ظٌی ةّدف راةٌَ ىحغیؼُای کّكریث ك كاةـحَ: در زغكؿ  -1

اآزىّف  آزىّف ك پؾ ظٌی ةّدف راةٌَ پیف  گؽارش قغق اؿث. یـیٌّکحَید ییجٌّا

 
یغی دیکتِ ییتَاًب آسهَى پظ ٍ آسهَى پیؼ راثغِ ثَدى یخغ یثزرع یثزا بًظیٍار لیتحل آسهَى جیًتب. 4جذٍل  ًَ 

ُ  همذار آهبرُ  داری عغح هؼٌی  Fآهبر

 51/0 57/13 001/0 (Rراثغِ خغی )
ِ غیز خغی )  η) 78/0 34/1 29/0راثغ

 

آزىّف آف  ةا پؾ یـیٌّکحَید ییجّاٌاآزىّف راةٌَ ظٌی ةیً پیف F، آىارق 4ةا جّزَ ةَ زغكؿ 

َ غیؼظٌی پیف Fدار اؿث. آىارق ىٍْی 001/0ةاقغ کَ در ؿٌش ( ىی57/13)  ییجّاٌاآزىّف  راٌة

ُا (. نػا ةا جّزَ ةَ ایً یافحَ<05/0pدار ٌیـث )ةاقغ کَ ىٍْی ( ىی34/1آزىّف آف ) ةا پؾ یـیٌّ کحَید

َ ظٌی كزّد دارد. یـیٌّکحَید ییجّاٌاآزىّف  آزىّف ك پؾ جّاف گفث کَ ةیً پیفىی  راٌة

دك  tفؼض از آزىّف  ُا در ىحغیؼ کّكریث: ةؼای ةؼرؿی ایً پیفدار ةیً گؼكقّغـ كزّد جفاكت ىٍْی -2

ةؼرؿی جفاكت گؼكق آزىایف  tٌيٌَّ ىـحلم اؿحفادق قغ. ةا جّزَ ةَ ٌحایر صامم از ایً آزىّف، آىارق 

                                                             
1. one-way ANCOVA 
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ُا در ایً ىحغیؼ جفاكت دُغ کَ ةیً گؼكقٌكاف ىی یـیٌّکحَید ییجّاٌاآزىّف  ك کٍحؼؿ در پیف

 (<df ،71/0;t ،05/0p;28) داری كزّد ٌغارد ىٍْی

 Fفؼض ٌحایر آزىّف  ُا: ةؼای ةؼرؿی ایً پیفُيگٍی قیب رگؼؿیّف ىحغیؼ کّكریث ك كاةـحَ در گؼكق -3 

قّد )زارّی، اؿث، اؿحفادق ىی SPSSىؼجتي ةا جْاىم ىحغیؼ ىـحلم ك ىحغیؼ کيکی کَ ةعكی از ظؼكزی 

(. 05/0p> ،4.18;Fةاقغ )دار ٌيیآزىّف ىٍْی F(. ةاجّزَ َة ٌحیسَ ایً آزىّف ىلغار آىارق 1397

اةؼایً ىی ّاف ٌحیسَ گؼفث کَ قیب رگؼؿیّف پیفٍة  ُا ةؼاةؼ اؿث.آزىّف در گؼكق آزىّف ك پؾ ج

یً اؿحفادق  ُا: ةؼای ةؼرؿی ایً پیفُای ىحغیؼ كاةـحَ در گؼكقُيگٍی كاریاٌؾ -4  فؼض از آزىّف ّن

 یؼىحغ یاٌؾكار یُيگٍ یةؼرؿ یةؼا یًّنآزىّف  Fىارق قغ. ٌحایر ایً آزىّف ٌكاف داد ىلغار آ

اةؼایً 05/0p> ،38/0;Fةاقغ )دار ٌيیىٍْیك کٍحؼؿ  یفدر گؼكق آزىا یـیٌّکحَید ییجّاٌا (.  ٍة

ّاٌاجّاف ٌحیسَ گؼفث کَ كاریاٌؾ ىحغیؼ ىی  ُا ةؼاةؼ یا ُيگً اؿث.در گؼكق یـیٌّکحَید ییج

ٌحایر جضهیم کّكاریاٌؾ یک راَُ ةؼای ةؼرؿی جفاكت گؼكق آزىایف ك کٍحؼؿ در  5در زغكؿ  

اآزىّف  پؾ  آزىّف ایً ىحغیؼ گؽارش قغق اؿث.  ةا کٍحؼؿ پیف یـیٌّکحَید ییجٌّا

 
 یغیًَکتِید ییتَاًب در کٌتزل ٍ ؼیآسهب گزٍُ تفبٍت راِّ کی بًظیکٍَار لیتحل جیًتب. 5جذٍل 

ِ آسادی هجذٍراتهجوَع  هٌجغ ُ  هیبًگیي هجذٍرات درج  داری عغح هؼٌی Fآهبر
 ُ اًذاس

 اثز

 20/0 01/0 62/6 51/280 1 51/280 آسهَى پیؼ

 09/5530 1 09/5530 ػضَیت گزٍّی
43/130 001/0 82/0 

 39/42 27 75/1144 خغب

 

ا Fآىارق  5ةا جّزَ َة زغكؿ   001/0کَ در ؿٌش  ( اؿث43/130آزىّف ) در پؾ یـیٌّکحَید ییجٌّا

دار  جفاكت ىٍْی یـیٌّکحَید ییجّاٌادُغ کَ ةیً دك گؼكق در ىیؽاف ةاقغ ك ایً ٌكاف ىی دار ىیىٍْی

 Fدُغ کَ ایً جفاكت در زاىَْ ةؽرگ ك كاةم جّزَ اؿث. آىارق ٌیؽ ٌكاف ىی 82/0كزّد دارد. اٌغازق ادؼ 

آزىّف  دار اؿث. یٍْی پیفىٍْی 01/0در ؿٌش  ةاقغ کَ ىی  62/6ٌیؽ  یـیٌّکحَید ییجّاٌاآزىّف  پیف

آزىّف دارد ك اؿحفادق از جضهیم کّكاریاٌؾ وؼكری اؿث. ةؼای ةؼرؿی  داری ةؼ ٌيؼات پؾجأدیؼ ىٍْی

ّاٌاآزىّف  ایً کَ ىیاٌگیً کغاـ یک از گؼكق ُا در پؾ ی پؾ از جْغیم ك کٍحؼؿ ٌيؼات ـیٌّکحَید ییج

 ُای جنضیش قغق گؽارش قغق اؿث.یاٌگیًى 6آزىّف ةیكحؼ اؿث، در زغكؿ  پیف
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 ّبگزٍُ در یغیًَکتِید ییتَاًب ییًْب ؽذُ ثزآٍرد یّبيیبًگیه. 6جذٍل

 داری عغح هؼٌی خغبی اعتبًذارد تفبٍت هیبًگیي هیبًگیي گزٍُ

 65/122 آسهبیؼ
40/27 39/2 001/0 

 24/95 کٌتزل

 

اىیاٌگیً گؼكق آزىایف در  6ةا جّزَ َة زغكؿ   ( ك ىیاٌگیً گؼكق کٍحؼؿ65/122) یـیٌّکحَید ییجٌّا

دار اؿث.  ىٍْی 001/0( اؿث کَ در ؿٌش 40/27ةاقغ. جفاكت ىیاٌگیً ةیً ایً دك گؼكق ) ( ىی24/95)

اجّاف گفث کَ ىیاٌگیً گؼكق آزىایف در ةٍاةؼایً ىی داری ةیكحؼ از َة مّرت ىٍْی یـیٌّکحَید ییجٌّا

 ىیاٌگیً گؼكق کٍحؼؿ اؿث. 

ا ُایىؤنفَ ةؼدكث  آىّزشةؼای ةؼرؿی جأدیؼ  ٌّقحً کهيَ، ٌّقحً زيهَ، یٍْی  یـیٌّکحَید ییجٌّا

قحً ٌاـ جنّ ؼیٌّقحً ٌاـ جنّ ُا از نضاظ ٌُؼی ك ، ةا جّزَ َة ایً کَ ایً ىؤنفَدر زيهَ ٌاكل ؼیك ٌّ

دق قغ. جضهیم اؿحفا 1جسؼةی ةا یکغیگؼ ارجتاط دارٌغ، از جضهیم کّكاریاٌؾ چٍغىحغیؼی یک راَُ

ىحغیؼی اؿث. ایً ركش  یافحَ ك چٍغ ىحغیؼی جضهیم کّكاریاٌؾ جک کّكاریاٌؾ چٍغ ىحغیؼی قکم ةـي

یث دارد؛  زىاٌی کَ ةیً ىحغیؼُای كاةـحَ ُيتـحگی كزّد دارد، ةؼ جضهیم کّكاریاٌؾ جک ىحغیؼی اكّن

قّد، یً ىحغیؼُا ایساد ىیزیؼا كاریاٌؾ ىكحؼؾ ىحغیؼُای كاةـحَ را کَ ةَ ّهث كزّد ُيتـحگی ةیً ا

کٍغ. کاُف كاریاٌؾ ظٌای کم ٌیؽ ةاّخ کٍحؼؿ ٌيّدق ك آف را از كاریاٌؾ ظٌای کم صػؼ ىی

ّاف آىاری ىی جّاٌغ فؼض مفؼ را رد کٍغ )جاةاچٍیک ك قّد ك پژكُف ةا كغرت ةیكحؼی ىی افؽایف ج

ساـ آزىّف جضهیم کّكاریاٌؾ چٍغىحغیؼی الزـ 2007فیغؿ،  ُای آف ىّرد  اؿث ىفؼكوَ(. كتم از ٌا

 ةؼرؿی كؼار گیؼٌغ.

 

 ّبی تحلیل کٍَاریبًظ چٌذهتغیزی یک راِّثزرعی هفزٍضِ

ٌحایر آزىّف جضهیم كاریاٌؾ ةؼای ةؼرؿی  7ظٌی ةّدف راةٌَ ىحغیؼُای کّكریث ك كاةـحَ: در زغكؿ  -1

ّاٌاُای آزىّف ىؤنفَ آزىّف ك پؾ ظٌی ةّدف راةٌَ پیف  قغق اؿث.گؽارش  یـیٌّکحَید ییج
 

 

 

 

                                                             
1. One- way MANCOVA 
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 ییتَاًب یّبلفِؤه آسهَى پظ ٍ آسهَى پیؼ راثغِ ثَدى یخغ یثزرع یثزا بًظیٍار لیتحل آسهَى جیًتب. 7جذٍل 

 ًَیغی دیکتِ

ُ  همذار آهبرُ لفِؤه  داری عغح هؼٌی Fآهبر

 47/0 03/20 001/0 (Rراةٌَ ظٌی ) ًَؽتي کلوِ

 62/0 79/0 64/0 (ηراةٌَ غیؼ ظٌی ) 

 45/0 71/19 001/0 (Rراةٌَ ظٌی ) ًَؽتي جولِ

 58/0 01/1 46/0 (ηراةٌَ غیؼ ظٌی ) 

 43/0 76/16 001/0 (Rراةٌَ ظٌی ) ًَؽتي ًبم تصَیز

 71/0 18/1 36/0 (ηراةٌَ غیؼ ظٌی ) 

 58/0 30/15 001/0 (Rراةٌَ ظٌی ) ًَؽتي ًبم تصَیز در جولِ ًبلص

 71/0 34/1 28/0 (ηراةٌَ غیؼ ظٌی ) 

 

قحً ُای آزىّف ىؤنفَ آزىّف ةا پؾ راةٌَ ظٌی ةیً پیف F، آىارق 7ةا جّزَ َة زغكؿ  دار  ىٍْیٌّ

ُای آزىّف ىؤنفَ آزىّف ك پؾ جّاف گفث کَ ةیً پیفُا ىی(.  نػا ةا جّزَ َة ایً یافحَ<05/0pٌیـث )

 راةٌَ ظٌی كزّد دارد. ٌّیـیجّاٌایی دیکحَ

دك  tفؼض از آزىّف  ُا در ىحغیؼ کّكریث: ةؼای ةؼرؿی ایً پیفگؼكقدار ةیً ّغـ كزّد جفاكت ىٍْی -2

ةؼرؿی جفاكت گؼكق آزىایف ك کٍحؼؿ  tٌيٌَّ ىـحلم اؿحفادق قغ. ةا جّزَ َة ٌحایر ایً آزىّف، آىارق 

قحً کهيَُای آزىّف ىؤنفَ در پیف قحً زيهَ(، -09/0) ٌّ ( ك 93/0) ؼیٌّقحً ٌاـ جنّ(، 75/0) ٌّ

اةؼایً ةیً گؼكق کٍحؼؿ ك آزىایف در دار ٌيی( ىٍْی08/0) در زيهَ ٌاكل ؼیٌاـ جنّ ٌّقحً ةاقغ. ٍة

 داری كزّد ٌغارد.ُا جفاكت ىٍْیآزىّف ایً ىؤنفَ پیف

فؼض، ٌحایر  ُا: ةؼای ةؼرؿی ایً پیفُيگٍی قیب رگؼؿیّف ىحغیؼ کّكریث ك كاةـحَ در گؼكق -3 

ّاٌاُای آزىّف ىؤنفَآزىّف ك پؾپیف ةؼای ةؼرؿی ىفؼكوَ ُيگٍی قیب رگؼؿیّف Fآزىّف   ییج

 Fی در گؼكق آزىایف ك کٍحؼؿ ىّرد اؿحفادق كؼار گؼفث. ةا جّزَ ةَ ٌحایر، ىلغار آىارق ـیٌّکحَید

قحً (05/2) ٌّقحً کهيَُای آزىّف ىؤنفَآزىّف ك پؾآزىّف ُيـاٌی قیب رگؼؿیّف پیف ٌّ ،

( در دك گؼكق 10/2) در زيهَ ٌاكل ؼیٌاـ جنّك ٌّقحً  (12/0) ؼی، ٌّقحً ٌاـ جنّ(19/1) زيهَ

جّاف ٌحیسَ گؼفث کَ قیب رگؼؿیّف (. ةٍاةؼایً ىی<05/0pدار ٌیـث )آزىایف ك کٍحؼؿ ىٍْی

 ُا ةؼاةؼ اؿث.آزىّف در گؼكقآزىّف ك پؾ پیف
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یً اؿحفادق  ُا: ةؼای ةؼرؿی ایً پیفُای ىحغیؼ كاةـحَ در گؼكقُيگٍی كاریاٌؾ -4  فؼض از آزىّف ّن

قحً (، 35/0) ٌّقحً کهيَُای ىؤنفَ یاٌؾكار یُيگٍ یةؼرؿ یةؼا یًّنآزىّف  Fقغ. ىلغار آىارق  ٌّ

قحً ٌاـ جنّ(، 09/0) زيهَ قحً( ك 54/0) ؼیٌّ  یفدر گؼكق آزىا( 74/1) در زيهَ ٌاكل ؼیٌاـ جنّ ٌّ

اُای (. ةٍاةؼایً كاریاٌؾ ىؤنفَ<05/0pدار ٌتّد )ىٍْیك کٍحؼؿ  ُا ةؼاةؼ یا ی در گؼكقـیٌّ کحَیدیی جٌّا

 ُيگً اؿث.

ُا: ةؼای ةؼرؿی ایً ىفؼكوَ، ُای ىحغیؼُای كاةـحَ در گؼكقُيگٍی ىاجؼیؾ كاریاٌؾ ك کّكاریاٌؾ -5

، <05/0pدار ٌتّد )( ىٍْی73/2آزىّف ـا ةاکؾ ) Fاز آزىّف ـا ةاکؾ اؿحفادق قغ. ىلغار آىارق 

23/0;Fّاریاٌؾ دار ٌتّدف ایً آىارق، ىی(. ةٍاةؼایً ةا جّزَ ةَ ىٍْی جّاف ٌحیسَ گؼفث کَ ىاجؼیؾ ک

 ىحغیؼُای كاةـحَ در دك گؼكق ةؼاةؼ اؿث.

َ ىٍْی -6 حَ: ةؼای ةؼرؿی کؼكیث یا ىٍْیکؼكیث یا راٌة ُای داری راةٌَ ةیً ىؤنفَدار ةیً ىحغیؼُای كاـة

ا ٌّا آزىّف ظی دك ةارجهث اؿحفادق قغ. ىلغار  آىارق ظی دك ةارجهث ةؼای ةؼرؿی ی از ـیٌّکحَید ییج

اُای  داری ُيتـحگی ىؤنفَىٍْی ٌّا دار ىٍْی 01/0َة دؿث آىغ کَ در ؿٌش  69/23ی ـیٌّکحَید ییج

َ ىٍْی اةؼایً راٌة جّاف از آزىّف جضهیم کّكاریاٌؾ ُا كزّد دارد ك ىیداری ةیً ایً ىؤنفَاؿث. ٍة

 . ٌحایر آزىّف جضهیم کّكاریاٌؾ چٍغىحغیؼی گؽارش قغق اؿث 8ؼی اؿحفادق کؼد.  در زغكؿچٍغىحغی
 

ط یزیچٌذهتغ ًبظیکٍَار لیتحل آسهَى جیًتب. 8جذٍل ًب یّبهؤلِف ِث هزَث ا َیغی دیکتِ ییَت  ؼیآسهب ٍ کٌتزل گزٍُ يیدرث ً

ُ اثز داری عغح هؼٌی F d.f1 d.f1 همذار آسهَى  اًذاس

 88/0 001/0 21 4 19/41 88/0 اثز پیالئی

یکلش  88/0 001/0 21 4 19/41 11/0 الهذایٍ 

َتلیٌگ  88/0 001/0 21 4 19/41 84/7 اثز ّ

 88/0 001/0 21 4 19/41 84/7 تزیي ریؾِ رٍی ثشرگ

 

جضهیم کّكاریاٌؾ چٍغىحغیؼی ةؼرؿی جفاكت گؼكق آزىایف ك کٍحؼؿ  F، آىارق  8ةا جّزَ َة زغكؿ

اُای در ىؤنفَ ، =001/0p>( )19/41Fةاقغ ) دار ىیىٍْی 001/0ی در ؿٌش ـیٌّکحَید ییجٌّا

11/0Wilks' Lambda=ُای جّاف گفث کَ ةیً گؼكق آزىایف ك کٍحؼؿ از نضاظ ىؤنفَ(. ةٍاةؼایً ىی

داری كزّد دارد. ةؼای آزىّف، جفاكت ىٍْی آزىّف ةْغ از کٍحؼؿ ٌيؼات پیف ی در پؾـیٌّکحَید ییجّاٌا
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اُای کَ گؼكق آزىایف ك کٍحؼؿ در کغـا یک از ىؤنفَةؼرؿی ایً  ی ةا یکغیگؼ جفاكت ـیٌّکحَید ییجٌّا

 ٌحایر جضهیم کّكاریاٌؾ یک راَُ گؽارش قغق اؿث. 9دارٌغ، در زغكؿ 
 

 یغیًَکتِید ییتَاًب یّبهؤلفِ در کٌتزل ٍ ؼیآسهب گزٍُ تفبٍت راِّ کی بًظیکٍَار لیتحل جیًتب. 9جذٍل 

 F p خغب MS آسهبیؾی MS خغب SS آسهبیؾی SS لفِؤه
 ُ اًذاس

 اثز

 51/0 001/0 58/25 71/9 53/248 10/233 53/248 ًَؽتي کلوِ

 69/0 001/0 98/53 91/17 89/966 88/429 89/966 ًَؽتي جولِ

 63/0 001/0 32/42 71/6 09/284 07/161 09/284 ًَؽتي ًبم تصَیز

 63/0 001/0 88/40 33/2 34/95 97/55 34/95 ًَؽتي ًبم تصَیز در جولِ ًبلص

 

قحً زيهَ(58/25) ٌّقحً کهيَُای ةؼای ىؤنفَ Fآىارق  9ةا جّزَ ةَ زغكؿ  ، ٌّقحً ٌاـ (98/53) ، ٌّ

قحً ٌاـ جنّ (32/42) ؼیجنّ ةاقغ. اٌغازق ادؼ دار ىیىٍْی 001/0( در ؿٌش 88/40) در زيهَ ٌاكل ؼیك ٌّ

قحً کهيَُای ةؼای ىؤنفَ قحً زيهَ، (51/0) ٌّ قحً ٌاـ جنّ(69/0) ٌّ قحً ٌاـ جنّ (63/0) ؼی، ٌّ  ؼیك ٌّ

 دُغ ایً جفاكت در زاىَْ ةؽرگ ك كاةم جّزَ اؿث.  ةاقغ کَ ٌكاف ىی( ىی63/0) در زيهَ ٌاكل

 

 گیزیثحث ٍ ًتیجِ

آىّزاف ٌّیـی داٌفآىّزی  ةؼ جّاٌایی دیکحَجضلیق صاوؼ ةا ُغؼ جْییً جأدیؼ آىّزش دكث یا دكث

پایَ اكؿ ازؼا قغ. ٌحایر صامم از آزىّف فؼویَ جضلیق ٌكاف داد کَ آىّزش دكث ةؼ افؽایف  دظحؼ

فجّاٌایی دیکحَ (، 1396آىّزاف جأدیؼ ىذتث دارد. ایً یافحَ ةا ٌحایر کاىؼكاف ك ُيکاراف )ٌّیـی دٌا

ؼی ك ُيکاراف )1396پّر ك اٌغیكيٍغ )(، صـ1396ًقهياقی ك ُيکاراف ) ٌُّساٌی ك (، 1394(، ٌُ

( ك نیّ ك ُيکاراف 2017(، جّرٌؼ ك ُيکاراف )2018(، کاىؼكف )1390(، اُؼىی ك ُيکاراف )1391زارّاف )

 .( ُيعّاٌی دارد2016)

. اؿث ازیىّرد ٌ یذٍُ یٍغُایفؼاجّاف گفث کَ جّزَ ك دكث در جياـ در جتییً ایً یافحَ پژكُكی ىی

را در  یلیدك یك رفحار یقٍاظح یدُغ جا آىادگیاف ىاؿث کَ َة فؼد اىک َیپا یركٌا ثیفْان کیدكث 

در ظّد صفٍ کٍغ ك اًالّات الزـ را کـب ك كاکٍف الزـ را ارائَ  یًّالٌ ثیفْان ایىضؼؾ  کیىلاةم 

گ ؽافیى ًیچٍةّدف، كوّح، ٌّ ةّدف ك ىٍاؿب ةّدف ىضؼؾ ك ُي قیَة دك ،. جّزَکٍغ  یفؼد ةـحگ ؽشیٌا
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اةؼایً فؼد 2006، 1)ؿیغىً دارد فْاؿ داقحَ ك کيحؼ ىؼجکب ٌّقحً ظّد ٌُارت  ٍغیقّد ةؼ فؼایكادر ى(. ٍة

قحاری قّد  . ظٌاُای ٌّ

قٍاؿاف  ُای ركاف آىّزاف دكرق اةحغایی از نضاظ جضّنی در ىؼصهَ ظامی كؼار دارٌغ. یافحَ داٌف

ایی آٌِا در صفٍ زؽییات ك صافَُ جنّیؼی  قٍاظحی ٌكاف ىی ّةی دارد، اىا از دُغ کَ جٌّا كوْیث ىٌه

ّار یحیٌّیـی فْان دیکحًَؼفی دیگؼ  ّارد نػا  قّد. ةؼای آٌِا ىضـّب ىی دق  سابیاةا جّزَ َة ایً ى

ّایی ك صـیکـب  یةؼا یىحفاكج یُاثیُا ك فْانکٍغ جا از ركش یى ؼق  دكث دیغاری، قٍ . گؼفحَ قّدِة

مغاُای گفحاری  آىّزاف ةاّخ قغ داٌف یكاز یآگاُةٍاةؼایً آىّزش دكث در زىیٍَ جيیؽ قٍیغاری ك 

دٍُغ ك ایً اٌٌتاؽ  یصؼكؼ ٌّقحار بیةا جؼک ایقّد ةا صؼكؼ یُا درؿث ىكاج ای یاز ٍّامؼ مّجرا کَ 

 ٌّیـی قّد. ةاّخ افؽایف جّاٌایی در دیکحَ

فاز ؿّیی ىی آىّزاف را ایً گٌَّ اؿحٍتاط کؼد کَ آىّزش  جّاف ّهث کاُف ظٌاُای دیکحَ دٌا

آكا را در ذًُ ظّد جسـو ك آف را ةَ  قّد کّدکاف َة راصحی قکم کهيات ُودكث دیغاری ةاّخ ىی

 یىٌٍق جأدیؼگػارقکم ٌّقحاری جتغیم کٍٍغ. صافَُ دیغاری ّاىم ةـیار ىِيی در ٌّقحً اؿث. 

 كارد صافَُ یغاریك د یغاریقٍ یُاکاٌاؿ قیاًالّات از ًؼ یمّرت اؿث کَ ككح ًیةَ ا آىّزی دكث

ىعحهف  یُاکاٌاؿ قیاًالّات كارد قغق از ًؼ ثیجّاف صغاکذؼ اؿحفادق را از صافَُ ةؼد. در ٌِا قٌّغ ىی

الّات زغ بیجؼک ًیكیةا داٌف پ  قّد.  در صافَُ ىی غاریك پا غیقغق ك ىٍسؼ َة ؿاظث ًا

ّاٌایآىّزاف ى داٌف یغاریصافَُ ددكث ةا ةِتّد   یادآكریك  یکّدؾ را در ةازقٍاؿ ییجّاف ج

 یادآكریفؼد ىـحهؽـ  کؼدف یدر ُس کَ ًیىعنّما ا غ،یةِتّد ةعك یغاریَة صؾ د غقیاًالّات رؿ

آىّزاف  ىٍاؿب ك کيک َة داٌف ٍاتیركش ةا اٌحعاب جيؼ ًیا یاؿث. زهـات آىّزق یغارید یُادادق

آىّزاف ك  داٌف یغاریىّزب ةِتّد صافَُ د یچٍغصـ یُاکیجکٍ قیاًالّات از ًؼ یدر ةَ ظاًؼؿپار

 .ٌّیـی قغ دیکحَ یکاُف ظٌاُا سَیدر ٌح

 ًیةَ ُي ، اٌساـ گؼفحَ اؿث ظّیدر قِؼ  یىٌٍلَ آىّزق کیىغرؿَ از  کیدر  پژكُف مؼفاً ًیا

 ثیىضغكد میپژكُف َة دن ًیادر  .ٌیـثپژكُف صاوؼ َة کم کكّر ُای  افحَی ویاىکاف جْي میدن

ف جّاٌایی دیکحَةؼ  آىّزش دكثك اٌحلاؿ ةهٍغىغت  یجغاكـ زىاٌ یؼیگیپ ،یزىاٌ مّرت  آىّزاف ٌّیـی دٌا

 ویکؼدٌغ، جٍُیقؼکث ى یزهـَ آىّزق ًیدر چٍغ غیآىّزاف ةا کَ داٌف ًیةا جّزَ ةَ ا ٌگؼفحَ اؿث.

 كٍِادیپةا جّزَ ةَ ٌحایش صامم از پژكُف  پژكُف ةّد. ًیا یُاثیکالس از ىضغكد یزىاف ةؼگؽار

                                                             
1. Seidman 
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ُای  کالس یُارا در ةؼٌاىَ یآىّزق ّقیق ًیاؿحفادق از ا ظّیقّد ؿازىاف آىّزش ك پؼكرش قِؼ  یى

ف یدرؿ ُای ظالؽ، ةا گٍساٌغف ةازیقّد یىًؼح ك ازؼا کٍغ. ُيچٍیً َة ىْهياف پیكٍِاد آىّزاف  دٌا

ةَ  ُای کالؿی رغتث ك کٍسکاكی ك جّزَ کّدکاف را ٌـتثپؼدازی، در فْانیث داؿحاف ك كیافَ

گیؽاٌٍغ. َة ىضللاف ةْغی ُو پیكٍِاد قحً ةؼٌا ف ىی ىّوّّات ٌّ آىّزاف  قّد جأدیؼ آىّزش دكث را در دٌا

ف  آىّزاف دارای ٌارؿایی ریاوی ىٌانَْ کٍٍغ. پـؼ ك ُيچٍیً دٌا

 
 هٌبثغ 

 پایَ دظحؼ ٌارؿاظّاف آىّزاف داٌف ظّاٌغف جّاٌایی ةؼ دكث آىّزش ادؼةعكی» (.1390) .ك دیگؼاف راویَ اُؼىی،

 .139-152 (،3)1 ،اؿحذٍایی افؼاد قٍاؿی ركاف ٌاىَ فنم. «امفِاف قِؼ اةحغایی ؿّـ

 فؼاركاف.جِؼاف: اٌحكارات  قاٌؽدُو. چاپ .ٌّیـی دیکحَدرىاف اظحالالت (. 1386) ىنٌفی.، جتؼیؽی

آىّزاف دظحؼ ىلٌِ  ةؼ اظحالؿ ٌّقحً در داٌف ىؤدؼ ةؼرؿی ّّاىم»(. 1396) .اٌغیكيٍغكیغا  ك ّنيث ،صـً پّر

کٍفؼاٌؾ ةیً انيههی  .«1396 – 1397اكؿ ك دكـ اةحغایی ىغارس اؿحذٍایی قِؼؿحاف قِؼةاةک در ؿاؿ جضنیهی 
 .ؿـَ آىّزش ّانی قاٌغیؽؤى: ىكِغ .ىكاكرق، جْهیو ك جؼةیث قٍاؿی، ف ركا

 ُای دكث ك پیكؼفث جضنیهی داٌف آىّزاف دةیؼؿحافةؼرؿی ٌلف جِییر ًهتی در  .(1393) قِؼیار.، پّر صـیً
 .داٌكگاق جؼةیث ىغرس، ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ پایاف .پـؼاٌَ جِؼاف

ىسهَ  .«ییاكؿ اةحغا َیٌّقحً پا یهیجضن كؼفثیآزىّف پ یؿٍس ُای ركاف یژگیك»(. 1384) اهلل. راغب، صسث
 .183-202(، 8)2 ،ییکّدکاف اؿحذٍا ٌَیپژكُف در ص

ةؼرؿی ىلغىاجی ركایی ك پایاٌی آزىّف پیكؼفث جضنیهی ٌّقحً پایَ اكؿ »(. 1383ُادیاف. )ىیٍا راغب، زسث اهلل ك 

 .51-62(، 4-1)4پژكُف در صیٌَ کّدکاف اؿحذٍایی، . «اةحغایی

ُای  ةؼای پایَاىالء  ؿاظث ك ٍُساریاةی آزىّف جكعیل اظحالؿ در ٌّقحً»(. 1395) .اصيغروا ،آةاد رةاٌی صـً

(، 2)20، قٍاؿی ك ّهّـ جؼةیحی ىٌانْات ركاف ٌاىَ فنم . «ؿّـ ك چِارـ ىلٌِ اةحغایی در قِؼؿحاف ؿتؽكار

2011-203. 

چاپ دكـ. ظّی: داٌكگاق ازاد  .ُای جغریؾ اىال، اٌكا ك دؿحّر زةاف فارؿی ركش(. 1396ّهی. )زارّی، صیغر

 اؿالىی كاصغ ظّی.

 . جِؼاف: ارزيٍغ.قٍاؿی راٍُيای آىار اؿحٍتاًی در ركاف(. 1397. )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جلّیث دكث ك جيؼکؽ در ة وؼكرت ك اُيیث آقٍایی داٌكسّىْهياف ةا ٌضّ»(. 1396) .ك دیگؼاف ىژگاف ،قهياقی

حاف زِث درىاف اظحالالت ظّاٌغف ك ٌّقحً داٌف ٌّیً در ُای  ؿّىیً ُيایف ىهی پژكُف .«آىّزاف اكؿ دـة
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ىؼکؽ ىٌانْات ك جضلیلات اؿالىی ؿؼكش صکيث  :، كواٌـاٌی ك ىٌانْات ازحياّی ایؼافصّزق ّهّـ 

 .ىؼجىّی

داٌف آىّزاف  دكث ك ؿؼّث ٌّقحاری، دیؼ گؼفحً كهو ةؼ ظّاٌاییأةؼرؿی ج» (.1391) پّقٍَ.کاىتیؽ  روا ك ،ميغی

 .16-21(، 4)5، ُای ّهّـ قٍاظحی ىسهَ جازق«. ییاةحغا

 ٌاىَ فنم .«اؿحاف کؼدؿحاف ییجٍّع اظحالالت یادگیؼی در ةیً داٌف آىّزاف دكرق اةحغا»(. 1389) .ٌنؼانَ، ّؼفاٌی
 .32-24(، 6)2 ،جْهیو ك جؼةیث

آىّزاف ىتحال ةَ اظحالؿ  آىّزش جّزَ ةؼ ةِتّد ّيهکؼد جضنیهی داٌفجأدیؼ »(. 1396). ك دیگؼاف امغؼ ،کاىؼاف

 .55-46( :1) 4 ،ؿالىث ركاف کّدؾ ٌاىَ فنم. «ٌارؿاٌّیـی

 در اىالءقٍاؿی ٌاجّاٌی یادگیؼی گیؼ ُيَ ةؼرؿی»(. 1390) زادق. ىِؼاةیىٍِاز قکؼکً ك صـیً  ؛زِاٌگیؼ، کؼىی

 در اىالءچٍغ صـی در کاُف ٌاجّاٌی یادگیؼی  درىاف قِؼ اُّاز ك ادؼ ییاةحغا دكرق پـؼ ك دظحؼ آىّزاف داٌف

 .129‐144 ،10(2)، قٍاؿی ركافىسهَ ّهّـ جؼةیحی ك  .«آٌاف

ةؼرؿی اظحالؿ در اىالٌّیـی فؼاگیؼاف پایَ دكـ اةحغایی دظحؼاٌَ غؼب قِؼ »(. 1395) .زُؼا، کیياؿی

، قیؼاز، ك ّهّـ جؼةیحی، صلّؽ ك ّهّـ ازحياّی در آغاز ُؽارق ؿّـ قٍاؿی ركافکٍفؼاٌؾ زِاٌی   .«امفِاف

 .پژكُف قؼکث ایغق ةازار مٍْث ؿتؽ

اىالء  ظٌاُای ةؼ قٍاظحی جّاٌتعكی دؼةعكیا»(. 1394) .ُاقيیجّرج  ك دادظّاقىِؼٌاز  ٌُؼی، ىضيغّهی؛

 .32-41(: 1)11ّهّـ جّاٌتعكی، در پژكُف«. ٌارؿاٌّیـی ةا آىّزاف داٌف

آىّزاف دكرق اةحغایی دارای اظحالؿ  ٌّیـی داٌف آىّزش دكث ةؼ جّاٌایی دیکحَ جأدیؼ(. 1386ٌُّساٌی، اؿياّیم. )

 قٍاؿی، داٌكگاق امفِاف. ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ، داٌكکغق ّهّـ جؼةیحی ك ركاف پایاف .امفِافیادگیؼی در قِؼ 

آىّزاف دكرق  ٌّیـی داٌف دیکحَ ییادؼةعكی آىّزش دكث ةؼ جّاٌا»(. 1391) زارّاف. اهلل كغرتك  اؿياّیم ،ٌُّساٌی

  .داٌكگاق آزاد اؿالىی :ظيیٍی قِؼ ،ؿّىیً ُيایف ىهی ىكاكرق ،«دارای اظحالؿ یادگیؼی در قِؼ امفِاف ییاةحغا
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