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 چک٘دُ
ارزیاةی راةعَ ی ةیً آن ُغف  اؿث کَ ُيتـحگی -جّمیفی پژوُفیک  پژوُف اٌسام قغه ّدف:

داٌكسّیان داٌكکغه فٍی ىٍِغؿی قِؼؿحان ىِارت ُای جفکؼ اٌحلادی و کٍحؼل ؾاظفی در 

ٍایؽ و داٌكسّیان رقحَ ىٍِغؿی ماؿث. زيؿیث آىاری ایً جضلیق قاىم ُيَ ی جّیـؼکان 

ةّد   95-96نیهی فٍاوری اظالؾات داٌكکغه ىٍِغؿی قِؼؿحان جّیـؼکان در ٌیيـال اول ؿال جض

ٌفؼ اؿث. از داٌكسّ ُای ىّرد اقاره ةا روش ٌيٌَّ ةؼداری جنادفی ؿاده و ةؼ  180کَ جؿغادقان 

اٌسام پژوُف ةؼای  ٌيٌَّ  120داٌكسّ ةغؿث آىغ کَ ىضلق جؿغاد  118اؿاس زغول ىّرگان 

اةؽار ُای زيؽ آوری داده ُا آزىایف ىِارت ُای جفکؼ اٌحلادی   :رٍش. ٌغٌيّداٌحعاب  صاضؼ

( و ىلیاس اؿحاٌغارد ةؼای کٍحؼل ؾاظفی ةّدٌغ. ةَ ؾالوه داده ُای زيؽ Bاؿحاٌغارد کانیفؼٌیا )فؼم 

ةَ کيک ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن و جضهیم رگؼؿیّن  SPSSآوری قغه ةا اؿحفاده از ٌؼم افؽار 

 داٌكسّیانُيتـحگی ىؿٍاداری ةیً جفکؼ اٌحلادی و کٍحؼل ؾاظفی در  ّب:ٗبفتِ جضهیم قغٌغ. 

. در ىیان زیؼ ىلیاس ُای کٍحؼل ؾاظفی، رفحار (r =-0.63) (P<0.01, P=0.000)ةغؿث آىغ 

و اصـاؿات ىذتث کيحؼیً ُيتـحگی  (r = -0.75, P=0.000)ظكٌّث آىیؽ ةاالجؼیً ُيتـحگی 

(r = -0.35, P=0.002)  را ةا جفکؼ اٌحلادی داقحٍغ. ُيچٍیً جغییؼات کٍحؼل ؾاظفی از ظؼیق

ةا در ٌؼؼ گؼفحً ُيتـحگی ىؿٍادار ةیً : ًتبٗج. (P<0.01)جفکؼ اٌحلادی كاةم پیف ةیٍی قغ 

کٍحؼل ؾاظفی و اٌغیكَ اٌحلادی ىی جّان ٌحیسَ گؼفث کَ ةِتّد فؼایٍغ جفکؼ اٌحلادی ىٍسؼ ةَ 

 قّدىیافؽایف کٍحؼل ؾاظفی 

رتجفکؼ اٌحلادی ، کٍحؼل ؾاظفی ، ىِا :ٕد٘کل ٍاشگبى
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 3، زّرُ رٍستب2ٍٖٗح٘د ضف٘عٖ پَر، 1ه٘ثن لط٘فٖ
 11داٌكیار پایَ  .ث دونحی داٌكکغه ىؿارف اؿالىی و ىغیؼیث داٌكگاه اىام مادق ؾهیَ انـالمؾضّ ُیات ؾهيی گؼوه ىغیؼی 1
ؾضّ ُیأت ؾهيی داٌكگاه آزاد اؿالىی ، واصغ جّیـؼکان، ىؼةی )داٌسّی دکحؼی(، ىغیؼ گؼوه رقحَ ىغیؼیث ةازرگاٌی و  2

 10دونحی. پایَ 
 ةاقگاه پژوُكگؼان زّان -اصغ جّیـؼکانداٌكگاه آزاد اؿالىی، وکارقٍاؿی رقحة صـاةغاری،   3
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 هقدهِ
ؾّاظف ةعف ىِو و ةٍیادی زٌغگی اٌـان ُـحٍغ ةَ گٌَّ ای کَ جنّر زٌغگی ةغون آٌِا ىكکم اؿث. ظنّمیات و جغییؼات ؾّاظف، راةعَ 

اظالكی و رواةط ازحياؾی، ُّیث یاةی و درك  ی اصـاؿی و فِو و جفـیؼ ؾّاظف دیگؼان ٌلف ىِيی در رقغ و قکم گیؼی قعنیث، جکاىم

اٌـان ُا ُیساٌات و ؾّاظفی در زٌغگی ظّد جسؼةَ ىی کٍٍغ و ظتیؿی اؿث کَ در ة ُي (.2000)نعف آةادی ، فؼد از ظّدش ةازی ىی کٍغ

قغیغ غیؼ ٌؼىال اؿث و ٌَ جٍِا ىّازَِ ةا قؼایط گٌّاگّن اصـاؿات و ُیساٌات ىعحهفی اةؼاز قٌّغ. ةا ایً صال جضؼیک پػیؼی و ؾّاظف ىٍفی 

غیؼ ؿازٌغه ُـحٍغ ةهکَ ىعؼب و دارای جأدیؼات ىضؼی ٌیؽ ُـحٍغ. اصـاؿات ةیف از صغ در افؼاد ىٍسؼ ةَ از دؿث دادن كغرت ىلاةهَ، 

غیغ ىی کٍغ. در پؼظاقگؼی، ظكو، جٍفؼ و اضعؼاب ىی قّد کَ ةَ ظّر غیؼ كاةم کٍحؼنی ؿالىث رواٌی و اصـاؿی افؼاد را ةَ گٌَّ ی زغی جِ

جّاٌیو از از اصـاؿات ىٍفی رُا قّیو زیؼا اصـاؿات ةعف زغایی ٌاپػیؼی از زٌغگی ُـحٍغ. ةِحؼ اؿث کَ ةَ زای زهّگیؼی واكؽ ىا ُؼگؽ ٌيی

ّر از کٍحؼل از ةیان اصـاؿات جأدیؼات واکٍكی آٌِا را کاُف دُیو جا زىان کافی ةؼای جنيیو گیؼی ةِحؼ، پیف ةیٍی و ظالكیث ةغؿث آیغ. ىٍؼ

) ٍغکؼدن ؾّاظف ایً اؿث کَ فؼد ةایغ ةحّاٌغ یاد ةگیؼد چگٌَّ ؾّاظف و اصـاؿات ظّد را در قؼایط گٌّاگّن جؿییً و آٌِا را اةؼاز و کٍحؼل ک

 (.1998گؼوس ،

فؼد ىفیغ و کارآىغ در در واكؽ ىغیؼیث اصـاؿات ىٍسؼ ةَ ایً ىی قّد کَ فؼد واكؽ گؼا قغه و ظّب فکؼ کٍغ و اٌسام دُغ و ةَ ؾٍّان یک 

اٌـاٌی فؼایٍغ ازحياؾی قغن ةَ صـاب آیغ. از ىیان گؼوه ُایی کَ در آیٍغه ىی جّاٌٍغ ةَ ؾٍّان افؼادی ىفیغ و کارآىغ ةعكی از ىِو جؼیً ىٍاةؽ 

ؿٍسف ةیف از ٌیيی از  در زِث رقغ و جّؿؿَ ی زّاىؽ قٌّغ داٌكسّیان ُـحٍغ. ةَ ویژه در کكّر ىا ىعاةق آىار رؿيی وزارت ؾهّم و ؿازىان

الش داٌكسّیان دظحؼان ُـحٍغ. ایً گؼوه ىِو و کارآىغ ٌیاز ةَ کٍحؼل ؾّاظف دارد زیؼا داٌكسّیان زّان در ىّازَِ ةا فكار از ؿّی دوؿحان، ج

کٍٍغ ُيَ چیؽ ةؼای اؿحلالل و جنيیو گیؼی ُای ىحؿغد و پػیؼش ىـئّنیث در آیٍغه ىيکً اؿث اصـاس پؼیكاٌی و اضعؼاب ٌيایٍغ و فکؼ 

ةٍاةؼایً آٌِا ىيکً (.2011)ةیاةان گؼد،ظارج از کٍحؼل آٌِا اؿث و جّاٌایی کٍحؼل ؾّاظف ظّد در ىّكؿیث ُای ازحياؾی و ظاٌّادگی را ٌغارٌغ

و غیؼه  اؿث ةا ىكکالجی ىّازَ قٌّغ کَ ٌَ جٍِا ةَ ظّدقان ةهکَ ةَ زاىؿَ ٌیؽ آؿیب ىی زٌٍغ کَ ىی جّاٌغ ىّزب افـؼدگی، ظكو، اضعؼاب

 قّد. ةؼای زهّگیؼی از آؿیب ُای ىّرد اقاره در داٌكسّیان داٌكگاه ُا ىی جّاٌٍغ ةّؿیهَ ی ةؼٌاىَ ُای ىعحهف و ىحفاوجی ظؼح ُای ىٍاؿتی

 ایساد کٍٍغ کَ داٌكسّیان را ةَ ؿعّح ةاالجؼی از جفکؼ ىاٌٍغ جفکؼ اٌحلادی ؿّق دٍُغ.

الؾات و اؿاجیغ ةَ ؾٍّان اٌحلال دٍُغه ی اظالؾات ةایغ جغییؼ کٍغ و داٌكسّ ُا ةَ زای ةَ ؾالوه ٌلف ىؼاکؽ آىّزقی ةَ ؾٍّان ىٍتؽ اظ

)ىایؼز صفغ اظالؾات ارائَ قغه ةایغ ىِارت ظّد را در جفکؼ ىٍعلی افؽایف دٍُغ و ةؿغ از جضهیم و پؼدازش اظالؾات از آٌِا اؿحفاده کٍٍغ

ُیو ىحؿغد ؾهيی و جيؼیٍات جکؼاری و ارائَ ی زایغ داٌف و اظالؾات فؼمث فکؼ کؼدن را در صانی کَ اىؼوزه ىؼاکؽ آىّزقی ةا اٌحلال ىفا(2012،

غ از داٌكسّیان گؼفحَ اٌغ. کاىال واضش اؿث کَ در دٌیای پیچیغه ی اىؼوز اٌحلال اظالؾات ةؼای صم ىـائم کافی ٌیـث و قؼایط فکؼ کؼدن ةای

از  (2006)ظغاىؼادی ،گؼ ةا جغییؼ قیّه ُای ؿٍحی آىّزش و جلّیث ىِارت ُای اٌحلادیةؼای یاد گیؼٌغه فؼاُو قّد و ایً اىؼ ىيکً ٌيی قّد ى

یک ؿّ، ةؼای زٌغگی ىّفق در زاىؿَ ی دىّکؼاجیک ىؼدم ةایغ ةؼای اجعاذ جنيیيات مضیش در ىّرد ىـائم فؼدی و ازحياؾی ظّد ةحّاٌٍغ ةَ 

 حلادی فکؼ کٍٍغ ةَ گٌَّ ای ُغایث ىی قٌّغ کَ زٌغگی آٌِا را ىِیا ىی ؿازد.ظّر اٌحلادی جفکؼ کٍٍغ. اگؼ داٌكسّیان یاد ةگیؼٌغ ةَ ظّر اٌ

در ؿال ُای اظیؼ ىحعننان ؾهّم پؼورقی در ىّرد کارآىغی داٌكسّیان در جفکؼ اٌحلادی اةؼاز ٌگؼاٌی کؼده اٌغ. زیؼا یکی از اُغاف آىّزش 

در ؾیً جلّیث روصیَ ی پػیؼش اٌحلاد در اؿاجیغ، روصیَ ی اٌحلاد کؼدن و  و پؼورش ٌِادن روش ُای جفکؼ اٌحلادی در افؼاد و در ىّضّع آىّزش

ٌـان ارزیاةی و جضلیق ةایغ در داٌكسُّا ایساد قّد. اٌغیكَ ی اٌحلادی در ىفِّم اىؼوزی اش یک ىّضّع زغیغ اؿث. ةا ایً صال ةَ جاریط جفکؼ ا

غاز کؼدٌغ و ؿلؼاط ىستّر قغ ىـانَ ی واكؿیث را ظؼح کٍغ و ةَ دٌتال آن ةاز ىی گؼدد. وكحی کَ ؿّفـعایی ُا ٌـتی اٌگاری را در یٌّان آ

افالظّن ىٍعق مّری را ةٍیاد ٌِاد اٌغیكَ ی اٌحلادی ظهق قغ. ةا در ٌؼؼ گؼفحً جّافق ةیً کارقٍاؿان و داٌكيٍغان در ىّرد اُيیث جفکؼ 

 یكَ ی اٌحلادی ارائَ قغه اٌغ. اٌحلادی و جّؿؿَ ی آن ؾلایغ ىعحهفی در ىّرد کیفیث جؿؼیف و کیفیث اٌغ

 

 هرٍر هطبلعبتٖ پصٍّص -1
ُؼ ىضللی ةا جّزَ ةَ فِو قعنی و ٌیاز ُای جضلیلاجی اش ؿؿی کؼده اؿث اٌغیكَ اٌحلادی را جؿؼیف کٍغ. اٌسيً اٌغیكَ ی اٌحلادی 

ؼاٌَ، ىفِّم پؼدازی فؿال و کارقٍاؿی، کارةؼد، ( ذکؼ کؼده اٌغیكَ اٌحلادی را ةَ ؾٍّان فؼایٍغ ؿازىان دُی ىحفک2008ُيان ظّر کَ اؿٍایغر )

 جضهیم، جؼکیب و ارزیاةی اظالؾات زيؽ آوری قغه یا جّنیغ قغه ةّؿیهَ ی ىكاُغه، جسؼیَ، اٌغیكیغن، ىٍعق یا ارجتاظات ةَ ؾٍّان راٍُيایی

 "جؿؼیف ای از اٌغیكَ ی اٌحلادی"ؾٍّان  اٌیؾ ىلانَ ای ةا 1963در ؿال (.2008)اؿٍایغر و گهغٌؽف و ىارك،ةؼای اٌغیكَ و ؾيم جؿؼیف کؼد
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ُای کارةؼدی ىٍعق ةغُغ و ٌّقث و ىؼزؿی در زٍتف اٌغیكَ ی اٌحلادی ایساد کؼد. در ایً ىلانَ او جالش ىی کٍغ جا اُيیث ةیكحؼی ةَ زٍتَ

حلادی را ةَ ایً مّرت جکيیم کؼد: پهی ارجتاظی ةیً ىٍعق ؾيهی و مّری ایساد کٍغ. ةؿغجؼ او جسغیغ ٌؼؼ کؼد و جؿؼیف ظّد از اٌغیكَ ی اٌ

اٌغیكَ اٌحلادی یک اٌغیكَ ی اؿحغالنی و ىٍعلی اؿث کَ روی جنيیو گیؼی ىا در آٌچَ ىی ظّاُیو اٌسام دُیو یا آٌچَ ةَ آن ةاور داریو "

 "جيؼکؽ ىی کٍغ.

غیكیغن اٌحلادی ةَ ؾٍّان یک فؼایٍغ اٌغیكَ اٌحلادی اٌغیكیغن ىؿعّف ةَ ُغف و ٌحیسَ ىضّر اؿث کَ ٌیاز ةَ كضاوت دارد. اٌ      

قٍاظحی یک فِو ةٍیادی ةؼای رقغ و ةِؼه ةؼدن از داٌف اؿث و ایً ٌّع اٌغیكیغن ةؼای صم ىـانَ و جنيیو گیؼی در ُؼ زىیٍَ ی ازحياؾی، 

ت اٌغیكیغن در ؿعّح ةاالجؼی از ةانیٍی، اظالكی، ىغیؼیحی یا ؿیاؿی كاةم اؿحفاده اؿث. پیر ةا اؿحٍاد ةَ ةهّم اٌغیكیغن اٌحلادی را ةَ مّر

الل قٍاظث )جضهیم، ادغام و ارزیاةی( ىؿؼفی ىی کٍغ. در ٌِایث فاؿیّن و ُيکاران اٌغیكیغن اٌحلادی را قاىم ارزیاةی، اؿحٍحاج، جضهیم، اؿحغ

م قغه اؿث. ةا ایً صال در ىّرد اؿحلؼایی و اؿحغالل كیاؿی ىی داٌٍغ. جضلیلات زغاگاٌَ ای در ىّرد اٌغیكیغن اٌحلادی و کٍحؼل ؾاظفی اٌسا

 راةعَ ی آٌِا ُیچ جضلیلی یافث ٌكغ. در ىیان جضلیلات ىؼةّط ةَ اٌغیكیغن اٌحلادی و کٍحؼل ؾاظفی جضلیلات زیؼ ىی جّاٌغ ةؼرؿی قٌّغ:

ةَ اٌغیكیغن اٌحلادی در در یک جضلیق اٌغیكیغن اٌحلادی در داٌكسّیان جؼم اول و جؼم آظؼ در ؿعّح ٌؼىال ةّد و ةا جّزَ ةَ گؼایف       

( در یک جضلیق اُيیث جغریؾ 2009داٌكسّیان جؼم اول جفاوت ىؿٍاداری ةا ىغل اىحیارات داٌكسّیان جؼم آظؼ وزّد داقث. نیٍهی و ُيکاران )

راةعَ ی ؿانو ةا دیگؼان کٍحؼل ؾاظفی و روش ىغیؼیث آن ةؼای ىادران داٌكسّیان در راةعَ ةا ٌاجّاٌی در یادگیؼی را ٌكان دادٌغ کَ ظّدآگاُی، 

 (.2009)نیٍهی و زّؿف ،و ؿالىث فیؽیکی، رواٌی و اصـاؿی کّدکان را افؽایف ىی دُغ

 پؼؿحاران آظؼ جؼم و جؼم اول داٌكسّیان اکذؼیث کَ داد ٌكان ٌحایر گؼفث، اٌسام(  1382) اؿالىی وؿیهَ ةَ کَ پژوُكی ُيچٍیً در

 و اول جؼم ُای داٌكسّیان اؿحٍحاج و فؼض ُا پیف جّاٌایی جكعیل اىحیازات ىیاٌگیً ةیً و ىی ةاقٍغ ضؿیف اٌحلادی جفکؼ جّاٌایی دارای ةانیٍی

 (. 1382ٌغاقث)اؿالىی ،  وزّد ىؿٍاداری جفاوت پؼؿحاران آظؼ

فؼآةادی زؿ کالجَ کَ جّؿط زاویغی "ىكِغ فؼدوؿی داٌكگاه داٌكسّیان در اٌحلادی جفکؼ جضّل روٌغ"در ىعانؿَ ای جضث ؾٍّان      

ٌفؼ از داٌكسّیان داٌكگاه فؼدوؿی ىكِغ اٌسام گؼفث ةیً ٌيؼه جفکؼ اٌحلادی داٌكسّیان ؿال اول و ؿال چِارم جفاوت  150( ةؼ روی 1389)

 و (.  ةاةاىضيغی1389ىؿٍاداری ىكاُغه قغ ُؼچٍغ کَ ٌيؼه کم جفکؼ اٌحلادی داٌكسّیان در ؿعش پاییٍی كؼار داقث)زاویغی و ؾتغنی ، 

 پؼؿحاری، پیّؿحَ کارقٍاؿی دوره داٌكسّیان در اٌحلادی جفکؼ جِای ىِار ٌيؼات کَ یافحٍغ ٌحایر دؿث ایً ةَ ظّد پژوُف در(  1383) یظهیه

 جضنیم ىعحهف ُای ٌيؼات ؿال ىیاٌگیً ةیً ظؼفَ یک واریاٌؾ جضهیم آىاری آزىّن. اؿث ةّده پیكؼفث ةَ رو جضنیم، ُای ظی ؿال

( در جضلیلی 2000آکحّن و ُيکاران )(.1383داد)ةاةا ىضيغی و ظهیهی، ٌكان را داری ىؿٍا اظحالف پیّؿحَ، قٍاؿیکار پؼؿحاری داٌكسّیان

ٌكان دادٌغ کَ جغریؾ ىغیؼیث و کٍحؼل ؾّاظف ىٍسؼ ةَ افؽایف ىِارت ُای ارجتاظات، صم ىـانَ و ُيغردی در ةیً افؼاد ىی قّد. از ؿّی 

غیكیغن اٌحلادی ىٍسؼ ةَ اٌگیؽه ةؼای یادگیؼی، کـب ىِارت ُای صم ىـانَ، جنيیو گیؼی و ظالكیث دیگؼ ظتق جضلیلی در گػقحَ جغریؾ اٌ

ىی قّد. ةَ ؾالوه اٌغیكیغن اٌحلادی زؽء کهیغی ؿالىث رواٌی ضؼوری اؿث. دنیم آن ایً اؿث کَ ىكکالت ىؼجتط ةا ؿالىث ىٍسؼ ةَ اظحالل 

اٌكسّ ُایی کَ پیؼاىّن ىـائم جيؼکؽ و جفکؼ ىی کٍٍغ ةا ىّفلیث ُای ىعحهف ةِحؼ از ؾِغه در جّزَ و فؼایٍغ اٌغیكیغن داٌكسّیان ىی قّد. د

ی صم ىـائم ةؼ ىی آیٍغ و ؿالىث رواٌی ةِحؼی دارٌغ. ةَ ؾتارت دیگؼ، داٌكسّیان دارای اٌغیكَ ُای ٌاٍُسار کٍحؼل کيحؼی ةؼ زٌغگی قعنی 

 (.2000کحّن و دوریٍگ،)آظّد دارٌغ و از ؿالىث رواٌی کيحؼی ةؼظّردار ُـحٍغ

 

 ث٘بى هسئلِ-2
ىی  فؼاُو ةؼای فؼاگیؼان را زغیغ داٌف ارزیاةی و فِو ىِارت ایساد زىیٍَ اٌحلادی جفکؼ کَ ةؼ ایً ؾلیغه اٌغ ٌؼؼان ماصب اىؼوزه اکذؼ

 قغه ارائَ ٌؼؼات ىعحهفی اٌحلادی جفکؼ ىاُیث و جؿؼیف درةاره آن، پؼورش و اٌحلادی ةَ جفکؼ جّزَ اُيیث جّافق ؾيّىی درةاره کٍغ. ؾهی رغو

پیچیغه ای  ذٍُی فؼایٍغ پیچیغه، ىفِّم اٌحلادی ةَ ؾٍّان یک جفکؼ کَ اؿث آن ؾهم ایً جکذؼ ٌؼؼات از (. یکی2009واکک، - 2007اؿث)زٌّؽ،

 ةا ىضلق ُؼ ایٍکَ دیگؼ م(.دنی2009اىکان پػیؼ ٌیـث)آداری و ٌؿيث ةعف ، راصحی ةَ آن گیؼی اٌغازه و جّمیف ةٍاةؼایً را قاىم ىی قّد؛

 اؿث. پؼداظحَ آن جؿؼیف ةَ ظّیف پژوُف ٌیازُای و فؼدی ةَ فِو جّزَ

 واژه الجیً جفکؼ اٌحلادی از نغث یٌّاٌی کؼیحیغوس ةَ ىؿٍای ؿّال گؼفحَ قغه کَ ٌيایاٌگؼ جّاٌایی جسؽیَ و جضهیم اؿث. ُانپؼن جفکؼ      

افؽایف ىی دُغ)ُانپؼن و رودیگؼز و  را ىعهّب ٌحایر اصحيال کـب کَ ىی داٌغ حیقٍاظ ىِارت ُای از اؿحفاده مضیش اٌحلادی را

 و ٌحیسَ دؿحؼس در اظالؾات جضهیم و جسؽیَ ؾهم، ةا ةؼرؿی آن ظی در فؼاگیؼ کَ اؿث قٍاظحی فؼآیٍغ یک اٌحلادی (. جفکؼ2007اؿحؼیٍگتؼگ،
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 و ىٍسؼ ةَ صم ىـئهَ کَ اؿث ُغفيٍغ جٍؼیو و ظّد كضاوجی فؼآیٍغ یک دیگؼ ؾتارت پؼدازد. ةَ ىی گیؼی جنيیو و كضاوت ةَ آٌِا از گیؼی

 .(2008ىی قّد)ظاُؼی و چؼاغیان و اؿياؾیهی، جنيیو گیؼی ىٍاؿب

 زیؼا اؿث ظّد گؼفحَ ةَ صانث زغی جؼی اىؼوزه و ةّده آىّزش در ای ىـئهَ پیچیغه ُيیكَ داٌكسّیان فکؼی ىِارت ُای پؼورش     

 ىی اٌفؿانی ؿتک گـحؼش ؿتب رود، ةَ کار ىی ٌؼام آىّزش ؾانی در غانب روش ؾٍّان ةَ ؿعٍؼاٌی کَ زيهَ از قیآىّز ىحغاول روش ُای

 جضّیم فؼاوان داٌف ٌؼؼی ةا فارغ انحضنیالٌی ةَ ىؿٍای واكؿی ٌادیغه گؼفحَ ىی قّد. ایً روش ُای ؿٍحی اٌحلادی جفکؼ آن کَ ىعاةق قّد

 اٌحلال داٌكسّیان ىفاُیو ةَ و اظالؾات از جؼکیتی صلیلث، در. ىی ةاقٍغ ؾازؽ آیٍغه در زاىؿَ ـائمکّچکحؼیً ى صم از کَ ىی دٍُغ زاىؿَ

وا  ظّد صال ةَ ةاقغ ىی ىـأنَ صم و اٌحلادی الزىَ جفکؼ کَ زغیغ داٌف دُی ؿازىان و ةٍغی اونّیث و جضهیم، جسؽیَ در اىا داده ىی قّد

 ؾنؼ ةؼاٌگیؽ چانف و جغییؼ صال در دٌیای ؿؼیؿاً در کَ ىؿحلغٌغ ؾانی آىّزش ماصتٍؼؼان (.2005گػاقحَ ىی قٌّغ)ةاةا ىضيغی و ظهیهی،

 ىّرد آىّزش ؿعّح در جياىی اٌحلادی جفکؼ جلّیث ةهکَ ٌیـث، ٌیاز ىّرد قٌّغ كغیيی ىی و کٍَِ ؿؼؾث ةَ صلایلی کَ دیگؼ جغریؾ صاضؼ،

 ُای فؿانیث در فؼد ادؼةعف ىكارکث و ای ىّفلیث صؼفَ ةانیٍی، كضاوت ث،ىغیؼی کاری، ُای گیؼی زِث جنيیو اٌحلادی جفکؼ  .اؿث ٌیاز

 (2010اؿث)کیٍگ و ٌُّگ، زاىؿَ صیاجی

 و ىی گػارد جأدیؼ افکار آٌِا ةؼ ىعحهف ٍُسارُای چگٌَّ کَ ةتؼٌغ پی ٌکحَ ایً ةَ ُيچٍیً ایً جفکؼ ىّزب ىی قّد داٌكسّیان      

 ٌكان (. پژوُف ُا2007دٍُغ) فـیک ، كؼار اؿحفاده ةؼرؿی و ىّرد اؿحغالل ُایكان و ُا ةؼرؿی اؿاس ةؼ کاىالً را ایغه ُایكان چگٌَّ ایٍکَ

 اٌغك اٌحلادی جفکؼ جِای ىِار از اؿحفاده در داٌكسّیان جّاٌایی یادگیؼی، ةؼای اؿاؿی اةؽاری ةَ ؾٍّان اٌحلادی جفکؼ اُيیث ةَ رغو ىی دٍُغ

 فاكغ ؿّم داٌكسّیان ىّرد ىعانؿَ یک کَ گؼفث ٌحیسَ داٌكسّ 160 پژوُكی ةا ةؼرؿی ( در2007(.نّئیحؽ)2007ىارجیً و ُيکاران،(اؿث

 (.2007ُـحٍغ)نّئیحؽ، اٌحلادی جفکؼ ىِارت ُای

 ٌحایر ةا ىلایـَ در ایؼاٌی اٌحلادی داٌكسّیان جفکؼ ٌيؼات ةیاٌگؼ پاییً ةّدن ىیؽان ؾيغجاً در ایؼان ٌیؽ قغه اٌسام ُای پژوُف       

ٌفؼ از داٌكسّیان داٌكگاه  150زؿفؼآةادی ةؼ روی  ةاقٍغ. در ىعانؿَ ای کَ جّؿط کالجَ غؼةی ىی کكّرُای قغه در اٌسام ُای فپژوُ

فؼدوؿی ىكِغ اٌسام گؼفث ةیً ٌيؼه جفکؼ اٌحلادی داٌكسّیان ؿال اول و ؿال چِارم جفاوت ىؿٍاداری ىكاُغه قغ ُؼچٍغ کَ ٌيؼه کم جفکؼ 

ةؼرؿی ىِارت ُای "ىعانؿَ ای جضث ؾٍّان در ةِيٍی و ُيکاران (.2010ر ؿعش پاییٍی كؼار داقث)زؿفؼ آةادی و ؾتغنی ،اٌحلادی داٌكسّیان د

داٌكسّیان گؼوه پؽقکی در ةیان کؼدٌغ کَ  "1384اٌحلادی داٌكسّیان ؾهّم پایَ داٌكگاه ؾهّم پؽقکی امفِان در ىّازَِ ةا ىحّن ؾهيی در ؿال 

 درمغ مؼفاً  8/6 حضاٌی ةَ ُیچ وزَ از ىِارت ُای جفکؼ اٌحلادی اؿحفاده ٌکؼده و در ىّازَِ ةا زؽوات درؿی جٍِا صغودىّازَِ ةا ؿّاالت غهط اى

 (. 2005) ةِيٍی،یّؿفی،ٌؿيث ةعف،چٍگیؽ و ىؼداٌی،ةَ ةؼظی از اقحتاُات جّزَ کؼده اٌغ

 و ٌيایغ جغییؼ اظالؾات اٌحلال دٍُغه ؾٍّان ةَ غاؿاجی و اظالؾات ىعؽن داٌكگاُی ةَ ؾٍّان ىؼاکؽ ُيچٍیً ىی ةایـث ٌلف     

(. 2005دٍُغ)ةاةا ىضيغی و ظهیهی، افؽایف اؿحغالل در جفکؼ و را ظّیف ىِارت ةپؼدازٌغ، اظالؾات صفغ ةَ کَ جٍِا ایً زای ةَ داٌكسّیان

ؼیث ظغىات ةِغاقحی اؿث چؼا کَ پؾ از فارغ داٌكسّیان رقحَ ىغی ارزقيٍغ ةؼای ةـیار اةؽاری اٌحلادی جفکؼ و جضهیم جّاٌایی از ةؼظّرداری

 زىیٍَ در مضیش ُای گیؼی جنيیو ٌیازىٍغ ُيّاره قغ و از ایً رو ظّاٍُغ فؿانیث ةَ ىكغّل ىضیط پیچیغه و صیاجی ٌؼام ؿالىث انحضنیهی در

کارقٍاؿی  یان ؿال اول و ؿّمداٌكسّ ىیؽان ةَ کارگیؼی ىِارت ُای جفکؼ اٌحلادی در ىلایـَ ُغف ُـحٍغ. پژوُف صاضؼ ةا ىعحهف ُای

 اٌسام گؼفث. 1390ؿال  در پؽقکی جِؼان ؾهّم داٌكگاه درىاٌی -ةِغاقحی ظغىات ىغیؼیث

 

 رٍش ّب-3
داٌكسّیان ُيتـحگی ةا ُغف ارزیاةی راةعَ ی ةیً ىِارت ُای اٌغیكیغن اٌحلادی و کٍحؼل ؾاظفی در  -یک جضلیق جّمیفی پژوُفایً 

ة ىٍِغؿی مٍایؽ و فٍاوری اؿث. زيؿیث آىاری قاىم ُيَ ی داٌكسّ ُای رقح 1395ن جّیـؼکان در ؿال داٌكکغه فٍی ىٍِغؿی قِؼؿحا

ٌفؼ ةّؿیهَ ی جنادفی ؿازی ؿاده  120ةّدٌغ. ىعاةق زغول ىّرگان ٌيٌَّ ای ةا  پـؼٌفؼ و ُيگی  180ةَ جؿغاد  اظالؾات ایً داٌكکغه ةّده کَ

و   1ر ُای زيؽ آوری داده ُا در ایً جضلیق قاىم آزىّن اؿحاٌغارد اٌغیكَ اٌحلادی کانیفؼٌیاةؼای ىكارکث در ایً جضلیق اٌحعاب قغ. اةؽا

ُای زيؽ آوری قغه ةا اؿحفاده از ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن و جضهیم رگؼؿیّن ةا کيک ٌؼم ىی قّد. داده  2ىلیاس اؿحاٌغارد کٍحؼل ؾاظفی

 زیؼ ةّدٌغ: ةوری داده ُا در ایً جضلیق دو پؼؿكٍاىجضهیم و جفـیؼ قغٌغ. اةؽار ُای زيؽ آ SPSS 22افؽار 

                                                           
1 - CCTST 

2  -  ACS 
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 :B (CCTST-B)فرم  -آزهَى استبًدارد اًدٗط٘دى اًتقبدٕ کبل٘فرً٘ب -الف

گؽیٍَ  4ةعف دارد. ةؼظی ؿّال ُا  34ایً آزىّن اةؽار جّؿؿَ یافحَ ای ةؼای ارزیاةی ىِارت ُای اٌغیكیغن اٌحلادی در داٌكسّ ُا اؿث و 

ای ُـحٍغ. ایً پؼؿكٍاىَ در چِار ظؼده ىلیاس ىِارت ُای قٍاظحی اٌغیكَ اٌحلادی قاىم جضهیم، اؿحٍحاج، اؿحغالل گؽیٍَ  5ای و اغهب 

اؿحلؼایی، اؿحغالل و ارزیاةی كیاؿی ظؼاصی قغه اؿث. در ظؼاصی ایً پؼؿكٍاىَ یک پیف زىیٍَ ی کهی از داٌف کَ ةَ ؿادگی ةّؿیهَ ی 

ان كاةم دؿحؼس اؿث فؼض قغه اؿث. ُیچ داٌف ىؼةّط ةَ یک رقحَ ی جعننی ةؼای پاؿط دادن ةَ ٌّزّاٌان در ىغارس اةحغایی و دةیؼؿح

ؿّاالت الزم ٌیـث. در ایً پؼؿكٍاىَ ةؼای ُؼ پاؿط مضیش یک اىحیاز داده ىی قّد و ىسيّع پاؿط ُای مضیش اىحیاز فؼد را جكکیم ىی دٍُغ. 

 اؿث. 34صغاكم اىحیاز مفؼ و صغاکذؼ اىحیاز 

ُـحٍغ.آزىّن اٌغیكَ اٌحلادی  14و  16، اؿحغالل اؿحلؼایی و اؿحغالل كیاؿی ةَ جؼجیب 11، ةعف اؿحٍحاج 9ت ةعف جضهیم اىحیازا

گاه کانیفؼٌیا اؾحتار ىضحّای ةاالیی دارد زیؼا ةؼ اؿاس اٌغیكَ اٌحلادی آىاده قغه اؿث و ةّؿیهَ ی زاىؿَ ی فیهـّفان آىؼیکا و ؿیـحو داٌك

جؿییً کؼده اٌغ.اؾحتار و كاةهیث  71/0ریچاردؿّن -را ةا اؿحفاده از فؼىّل کّدر  Bقغه اؿث. ىضللیً كاةهیث اظيیٍان فؼم  کانیفؼٌیا فؼىّنتٍغی

 62/0ریچاردؿّن ضؼیب اظيیٍان -اظيیٍان و رواٌـٍسی ایً آزىّن در ایؼان ةّؿیهَ ی ظهیهی ارزیاةی قغه اؿث. ةا اؿحفاده از فؼىّل کّدر

ً پؾ از اٌحعاب گؼوه ٌيٌَّ جّضیضات ىعحنؼ و ضؼوری درةاره ی اُغاف جضلیق و روش پاؿط دادن ةَ پؼؿكٍاىَ ارائَ ىضاؿتَ قغه اؿث.ىضللی

 دكیلَ در ىضیعی آرام و ىٍاؿب ةا صضّر ىضلق جکيیم کؼدٌغ. 45کؼدٌغ و قؼکث کٍٍغگان ةؼگَ ی پاؿط را ةَ ظّر ٌاقٍاس در 

 

 :هق٘بض کٌترل عبطفٖ  -ة
د و ُغف آن ارزیاةی جّاٌایی ةؼای کٍحؼل ؾّاظف و ظؼده ىلیاس ُای آن )ظكو، افـؼدگی، اضعؼاب و ؾاظفَ ی ةعف دار 42پؼؿكٍاىَ 

ؿال جّمیَ ىی قّد. پاؿط ُا ةَ ؾتارت ُا ةّؿیهَ ی ىلیاس نیکؼت در ىلیاس  15ىذتث( اؿث. اؿحفاده از ایً ىلیاس ةؼای افؼاد ةاالی ؿً 

-30-2227-21-18-17-16-12-9-4ىی ةاقغ. پاؿط ؾتارت ُای  "7ةـیار ىّافلو; اىحیاز "جا  "1ةـیار ىعانفو ;اىحیاز "ُفث درزَ ای از 

 دارد. 1و پاؿط ةـیار ىّافلو اىحیاز  7ةَ ظّر ىؿکّس اىحیاز ةٍغی ىی قّد ةَ ظّری کَ پاؿط ةـیار ىعانفو اىحیاز  31-38

ىّرد در ىّرد  13ىّرد ىؼةّط ةَ اضعؼاب و  13ّرد افـؼدگی، ىّرد در ى 8ىّرد ىؼةّط ةَ ظكو،  8ةعف ایً پؼؿكٍاىَ  42از ىیان کم 

س ؾاظفَ ی ىذتث اؿث. اىحیاز ةاالی ایً پؼؿكٍاىَ ٌاجّاٌی در کٍحؼل کؼدن ؾّاظف را ٌكان ىی دُغ. كاةهیث اظيیٍان داظهی و آزىّن ىسغدىلیا

، ظؼده 91/0و  76/0، ظؼده ىلیاس افـؼدگی 72/0و  73/0و ةؼای ظؼده ىلیاس ُای ظكو  94/0و  87/0ىلیاس کم ةَ جؼجیب ةؼای اىحیاز 

در ٌيٌَّ ی آىاری داٌكسّیان ىلعؽ کارقٍاؿی ةغؿث آىغٌغ. ةَ ؾالوه  84/0و  66/0و ةؼای ؾاظفَ ی ىذتث  89/0و  77/0ىلیاس اضعؼاب 

( در یک 2009ه اؿث.ُيچٍیً ضؼیب اظيیٍان ةؼای ىلیاس کٍحؼل ؾاظفی ةّؿیهَ ی داُف )مضث ؿٍسی ىحيایؽ و ُيگؼا ةؼای آن ةغؿث آىغ

و در ظؼده  84/0ٌفؼه ی داٌف آىّزان دةیؼؿحان ةؼآورد قغه اؿث و ٌحایر ؾتارجٍغ از: ىلغار آنفای کؼوٌتاخ ةؼای ىلیاس کٍحؼل ىّدؼ  200گؼوه 

.ةَ ؾالوه ارزیاةی (2009)داُف ،غ ایً ىلیاس ةؼای کار جضلیلاجی ىٍاؿب اؿثاؿث کَ ٌكان ىی دُ 60/0، ؾاظفَ ی ىذتث 53/0ىلیاس ُای 

( ٌكان داد ؾالوه ةؼ مضث ؿٍسی ىضحّا کَ ةّؿیهَ ی کارقٍاؿان جائیغ قغ قاظل 2009ىسغد كاةهیث اظيیٍان ىلیاس ةّؿیهَ ی داُف )

کَ ةّؿیهَ ی ظؼده ىلیاس ُا اٌغازه گیؼی ىی قّد ةّؿیهَ ی  دیگؼی ٌیؽ ةؼای ةؼآورد ؿازگاری دروٌی اؿحفاده قغ. در ایً ةؼآورد ُؼ ىلیاؿی

ّد اىحیاز کهی ٌیؽ ةَ ظّةی ؿٍسیغه ىی قّد. ةٍاةؼایً اٌحؼار ىی رود ُيتـحگی ىؿٍادار و ةاالیی ةیً اىحیاز کهی ىلیاس و ُؼ ظؼده ىلیاس وز

 داقحَ ةاقغ. ىلادیؼ ةغؿث آىغه ؾتارجٍغ از:

اؿث. ةَ ؾالوه ىكاُغه  68/0و ةا ظؼده ىلیاس اصـاؿات ىذتث  71/0فی ةا ظؼده ىلیاس ظكو ضؼیب ُيتـحگی ىلیاس کٍحؼل ؾاظ    

ىؿٍادار ةّدٌغ. ةٍاةؼایً مضث ؿٍسی ىلیاس در ارزیاةی ىسغد در ایً جضلیق  99/0ىی قّد کَ ُيَ ی ضؼایب ةغؿث آىغه ةا اظيیٍان آىاری 

 جائیغ قغ. 

 

 ٗبفتِ ّبٕ پصٍّص-4

و در ىلعؽ  پـؼداٌكسّ ُا ة ةّدٌغ. ُي ة ىٍِغؿی مٍایؽ و فٍاوری اظالؾات داٌكسّی رقح 120ضلیق ىكارکث کٍٍغگان در ایً ج

در  نیـاٌؾ ةّدٌغ. ُيان ظّر کَ پیكحؼ اقاره قغ اىحیاز ةاال در پؼؿكٍاىَ ٌاجّاٌی در کٍحؼل ؾاظفی را ٌكان ىی دُغ. ةؼ ایً اؿاس، داٌكسُّا

ی داقحٍغ. ةَ ؾتارت دیگؼ آٌِا کٍحؼل ةیكحؼی ةؼ صانث افـؼدگی داقحٍغ و ةَ ظّر ىكاةَ ةؿغ از ظؼده ىلیاس ُای کٍحؼل ؾاظفی افـؼدگی کيحؼ
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ً صانث افـؼدگی ةاالجؼیً ؿعش کٍحؼل ىؼجتط ةّد ةا ظكو، اضعؼاب و ؾّاظف ىذتث. ةَ ؾالوه در ىِارت ُای اٌغیكیغن اٌحلادی ةاالجؼیً ىیاٌگی

 (.1ً ىیاٌگیً ةؼای جضهیم ةّد )زغولُا ىؼجتط ةّدٌغ ةا اؿحغالل اؿحلؼایی و کيحؼی

 

 آًْبٓ . ه٘بًگ٘ي ٍ اًحراف هع٘بر استبًدارد اًدٗط٘دى اًتقبدٕ ٍ کٌترل عبطفٖ ٍ اجسإ تطک٘ل دٌّد1جدٍل 

SD M Varibles 

  Critical thinking: 

1/34 2/45 Analysis                                  

1/99 4/25 Evaluation 

1/52 2/84 Inference 

2/1 4/66 Deductive reasoning 

1/97 3/59 Inductive reasoning 

  Affect control : 

7/2 34/1 Anger 

11/2 32/3 Depressed mood 

10/31 43/4 Anxiety 

9/3 46/2 Positive affect 

 

 (r= -0.75, P=0.000)االجؼیً ُيتـحگی ٌكان ىی دُغ کَ در ظؼده ىلیاس ُای کٍحؼل ؾاظفی، ظكو ة 2ةَ ؾالوه یافحَ ُای زغول 

 را ةا اٌغیكَ اٌحلادی دارٌغ. (r= -0.35, P=0.002) و ؾّاظف ىذتث کيحؼیً ُيتـحگی

 

 . ًتبٗج ضراٗت ّوجستگٖ خردُ هق٘بض ّبٕ کٌترل احسبسبت ثب اًدٗط٘دى اًتقبد2ٕجدٍل

Subscales of affective 

 

Critical thinking 

control 

0.75 ** - 

0.000 

120 

Pearson correlation coefficient 

Significance level 

Number 

Anger 

0.73 ** - 

0.000 

120 

Pearson correlation coefficient 

Significance level 

Number 

Depressed mood 

0.51 ** - 

0.000 

120 

Pearson correlation coefficient 

Significance level 

Number 

Anxiety 

0.35 ** - 

0.002 

120 

Pearson correlation coefficient 

Significance level 

Number 

Positive affect 

  (P<0.01) ** 
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و ىیاٌگیً  2.21±12.63اٌضؼاف ىؿیار اؿحاٌغارد و ىیاٌگیً اىحیاز کم ةؼای اٌغیكیغن اٌحلادی در داٌكسّ ُا ةا جّزَ ةَ قؼایط زغول ةاال 

ٌكان ىی دُغ کَ  3ةّد. ارزیاةی صامم از جضهیم داده ُا در زغول  35.06±163.42اىحیاز در ىلیاس کٍحؼل ؾاظفی و اٌضؼاف ىؿیار اؿحاٌغارد 

 در ىلغار كاةم جّزَ  (r=-0.63)ىلغار ضؼیب ُيتـحگی ةغؿث آىغه 

 (p<0.01)  از ٌؼؼ آىاری ىؿٍا دار اؿث(p=0.000) کٍحؼل اصـاؿات وزّد دارد . ةٍاةؼایً ُيتـحگی ىؿٍاداری ةیً اٌغیكیغن اٌحلادی و

 (.3)زغول 

 
 ضرٗت ّوجستگٖ اًدٗط٘دى اًتقبدٕ ٍ کٌترل احسبسبت -3جدٍل 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةیً اٌغیكَ اٌحلادی و کٍحؼل ؾاظفی و جؿییً ؿِو اٌغیكَ اٌحلادی )ىحغیؼ پیف ةیٍی کٍٍغه( در پیف ةیٍی ة ةؼای ارزیاةی دكیق راةع

 ٌكان داده قغه اؿث. 4ول کٍحؼل ؾاظفی )ىحغیؼ ىؿیار(، جضهیم رگؼؿیّن ؿاده اؿحفاده قغ کَ ٌحیسَ ی آن ةؼای ُيَ ی داٌكسّ ُا در زغ

 

 . ٌحایر رگؼؿیّن ؿاده ةؼای پیف ةیٍی کٍحؼل اصـاؿات ةّؿیهَ ی اٌغیكیغن اٌحلادی در ُيَ داٌكسُّا4زغول 

 

 

 

 

 

 

 

 

اؿث. ةَ ؾتارت دیگؼ  41/0 و ىلغار  63/0فی در ایً ارزیاةی ىلغار ضؼیب ُيتـحگی ةیً ىحغیؼ پیف ةیٍی کٍٍغه و کٍحؼل ؾاظ

 .(p<0.01)اٌغیكیغن اٌحلادی كاةم جّضیش دادن اؿث ة واریاٌؾ کٍحؼل ؾاظفی داٌكسّ ُا ةّؿیه 41/0

ىكاُغه قغه ىؿٍادار اؿث  Fیاةی ىؿٍادار ةّدن ضؼیب ُيتـحگی ةغؿث آىغه ٌحایر جضهیم واریاٌؾ ٌكان ىی دُغ ىلغار ةؼای ارز

(F=63.71,P<0.01).ةٍاةؼایً اٌغیكیغن اٌحلادی ىی جّاٌغ کٍحؼل ؾاظفی را پیف ةیٍی کٍغ . 

ىی  (t=-7.86,p<0.01)غ کَ اٌغیكیغن اٌحلادی در ىّرد آزىّن ىؿٍاداری ضؼیب رگؼؿیّن ٌكان ىی دُ 5ةَ ؾالوه جّزَ ةَ زغول 

کٍحؼل جّاٌغ واریاٌؾ کٍحؼل ؾاظفی در داٌكسُّا را جّضیش دُغ. ةَ ؾتارت دیگؼ اصحياال داٌكسُّایی کَ ىلغار اٌغیكَ ی اٌحلادی ةاالجؼی دارٌغ 

 ؾاظفی ةیكحؼی ٌیؽ دارٌغ.

 

 

Significance 

level 

           

Correlation 

coefficient 

Standarf 

deviation 
Mean Number Variable 

0.000 - 0.63** 2.21 12.63 120 Critical 

thinking 

  35.06 163.42 120 
Affective 

control 

     (P<0.01)** 

P R
2

 F MS df SS 
Source      

of 

changes 

   51320.326 1 51320.326 Predication 

0.000** 0.41 63.71 825.764 118 84762.468 Reminder 
    119 136083.091 Total 

      (P<0.01)** 
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 ًتبٗج رگرسَ٘ى . 5جدٍل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p t Beta SE 
Regression 

coefficient 

Predicating 

variable 

 

0.000** - 7.86 0.63 1.43 - 9.98 Critical  thinking 

     (P<0.01)** 
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 ًت٘جِ گ٘رٕ -5

کان یان داٌكکغة فٍی و ىٍِغؿی قِؼؿحان جّیـؼارزیاةی راةعَ ی ةیً اٌغیكیغن اٌحلادی و کٍحؼل ؾاظفی داٌكسّ پژوُفُغف از ایً 

-=p<0.01,r). ٌحایر ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن ٌكان داد کَ ُيتـحگی ىؿٍاداری ةیً اٌغیكیغن اٌحلادی و کٍحؼل ؾاظفی وزّد دارد ةّد

و ؾّاظف  (p=0.000,r=-0.75). ةَ ؾالوه ٌحایر ٌكان ىی دُغ از ىیان ظؼده ىلیاس ُای کٍحؼل ؾاظفی، ظكو ةاالجؼیً ُيتـحگی (0.63

را ةا اٌغیكیغن اٌحلادی دارٌغ. ةایغ جّزَ داقث جاکٍّن ُیچ جضلیلی در ىّرد راةعَ ی ةیً  (p=0.002,r =-0.35) ىذتث کيحؼیً ُيتـحگی

کَ جّاٌایی جضهیم،  یاٌیداٌكسّ کؼد کَاؿحٍتاط ىی جّان ایً ُيتـحگی ىؿٍادار  ةا جّزَ ةَ اٌغیكیغن اٌحلادی و کٍحؼل ؾاظفی اٌسام ٌكغه اؿث.

. در راةعَ ةا ُيتـحگی ىؿٍادار ةیً ظكو و اٌغیكیغن اٌحلادی ىی جّان ظّاٍُغ داقثاةی دارٌغ کٍحؼل ؾاظفی ةاالجؼی اؿحٍحاج، اؿحغالل و ارزی

اؿث و ةا افؽایف آگاُی افؼاد از آن و آىّزش روش ُا و اؿحؼاجژی ُای ىّدؼ ظكو ةِحؼ و ةیكحؼ ی اػِار داقث کَ ظكو پغیغه ی كاةم کٍحؼن

ار مضتث کؼدن دروٌی ىٍسؼ ةَ ایً ىی قّد کَ ةعف ىٍعلی ىغؽ ةؼ ةعف ُای كغیيی جؼ کَ گؼایف ةَ ىتارزه و کٍحؼل ىی قّد زیؼا اغهب جکؼ

 پؼواز دارد غهتَ کٍغ. 

ةا در ٌؼؼ گؼفحً ُيتـحگی ىؿٍادار ةیً اضعؼاب و اٌغیكیغن اٌحلادی ىی جّان دریافث کَ اضعؼاب ىٍسؼ ةَ اظحالل ذٍُی فؼد ىی      

كیغن در ؿعش ةاال ةاز ىی دارد. ةٍاةؼایً ىی جّاٌغ اٌغیكیغن اٌحلادی را ىعحم ؿازد. ایً ٌحیسَ ةا یافحَ ُای جضلیلات قّد و او را از اٌغی

ةؼظّرداری ةؼ اؿاس ُيتـحگی ىؿکّس و ىؿٍادار ةیً گؼایف ةَ اٌغیكیغن اٌحلادی و اضعؼاب ؿازگار اؿث.ةا در ٌؼؼ گؼفحً ُيتـحگی ىؿٍادار 

ت و ُیسان( و اٌغیكیغن اٌحلادی ىی جّان ٌحیسَ گؼفث کَ ؾّاظف ىذتث روی فؼایٍغ جنيیو گیؼی و اٌغیكیغن ىّدؼ ةیً ؾّاظف ىذتث )اصـاؿا

 ُـحٍغ و ىٍسؼ ةَ اٌؿعاف پػیؼی قٍاظحی ىی قٌّغ. ةٍاةؼایً افؼادی کَ اصـاس قادی ىی کٍٍغ ةِحؼ ىی جّاٌٍغ ةیً اٌغیكَ ُا ارجتاط ةؼكؼار

پاؿط ُای ظالكاٌَ و ٌّآوراٌَ ظهق ىی کٍٍغ. در ٌحیسَ ةَ ؾلیغه ی نیپيً یک ٌّع راةعَ ی ؾهی ةیً اٌغیكَ کٍٍغ. از ؿّی دیگؼ ؾّاظف ىذتث 

 ی ظالق و اٌغیكیغن اٌحلادی وزّد دارد ةَ ظّری کَ اٌغیكیغن ظالق ىّزب صؾ اٌحلادگؼی و ؿپاؿگؽاری در افؼاد اؿث.

ةّد. ایً ٌحیسَ ةا   63/12 ادی ُيَ ی داٌكسّیاٌی ةّد کَ ىیاٌگیً اىحیاز آٌِایافحَ ی دیگؼ ایً جضلیق در زىیٍَ ی اٌغیكیغن اٌحل       

 68/11ىیاٌگیً اٌغیكیغن اٌحلادی داٌكسّیان در جِؼان  پژوُف کَ ةؼ اؿاس آنی دارد چؼا ؿازگارجا صغودی یافحَ ُای ظهیهی و ُيکاران 

ىی داٌغ و جضلیق  37/11ىیاٌگیً اىحیاز داٌكسّیان پؽقکی را  ؾضغی و ُيکاران کَ پژوُفةا  ة صامهة ایً پژوُفاؿث. ُيچٍیً ٌحیسِ

ىی داٌغ ؿازگاری دارد. ةا ایً صال ایً ٌحیسَ ةا  45/12ىضتّةی و ُيکاران کَ ىیاٌگیً اٌغیكیغن اٌحلادی فؼزٌغان ظاٌّاده ُای غیؼ قِیغ را 

ری و جضلیلات ىک کارجی و ُيکاران ةا ىیاٌگیً اىحیاز ةؼای داٌكسّیان ؿال آظؼ نیـاٌؾ پؼؿحا 16ٌحیسَ جضلیلات فاؿیّن ةا ىیاٌگیً 

درمغ داٌكسّ  94درمغ داٌكسُّای جؼم اول و  93ٌاؿازگار اؿث. ةَ ؾالوه جضلیلات پیكیً در ایؼان ٌكان ىی دُغ  26/17اٌغیكیغن اٌحلادی 

اری ةیً اٌغیكیغن اٌحلادی داٌكسُّای جؼم اول و آظؼ ُای جؼم آظؼ پؼؿحاری ةانیٍی جّاٌایی ضؿیفی ةؼای اٌغیكیغن اٌحلادی دارٌغ و جفاوت ىؿٍاد

 ٌكان داده ٌكغه اؿث.

ةا در ٌؼؼ گؼفحً ؿعش پاییً اىحیاز ُای اٌغیكیغن اٌحلادی در جضلیلات داظهی ىی جّان دریافث کَ داٌكسُّا ىِارت ُای ضؼوری ةؼای 

ُا را ةغؿث ٌيی آورٌغ. اٌغیكیغن اٌحلادی در داٌكسُّا در ٍُگام اٌغیكیغن اٌحلادی ىعهّب در دوران آىّزش ظّد را ٌغارٌغ. آٌِا ایً ىِارت 

آىّزش آٌِا ةغون کيک اؿاجیغ و جٍِا ةا گّش کؼدن ةَ ؿعٍؼاٌی ُا و ظّاٌغن کحاب ُای درؿی و اىحضان دادن گـحؼش ٌيی یاةغ. نػا ٌتّد 

جّاٌغ یکی از دالیم ٌتّد جفاوت ىؿٍادار در اىحیاز ُای  روش ُای آىّزقی ىعهّب ةّؿیهَ ی زاىؿَ ی ؾهيی ةؼای ارجلاء اٌغیكیغن اٌحلادی ىی

 اٌغیكیغن اٌحلادی ةاقغ.

اٌغیكیغن اٌحلادی جّضیش داده ىی قّد. ةَ ةیان دیگؼ ة واریاٌؾ کٍحؼل ؾاظفی در داٌكسّ ُا ةّؿیه 41/0در یافحَ ی ةؿغی ایً جضلیق 

. در جّضیش ایً ىّضّع ىی جّان فِيیغ کَ ةا ىیؽان ةاالی (p<0.01)ةّؿیهَ ی اٌغیكیغن اٌحلادی کٍحؼل ؾاظفی ىی جّاٌغ پیف ةیٍی قّد 

اٌغیكیغن اٌحلادی در داٌكسّ ُا کٍحؼل ؾاظفی اٌِا ىی جّاٌغ پیف ةیٍی قّد. ىضغودیث امهی ایً جضلیق ایً اؿث کَ ةا ىكارکث داٌكسّ ُای 

م قّد. ةؼ اؿاس یافحَ ُای ایً جضلیق پیكٍِاد ىی قّد کَ ةایغ ةا اصحیاط اٌسا دظحؼُااٌسام قغه اؿث و ؾيّىیث دادن ٌحایر آن ةَ  پـؼ

جضلیلات ةیكحؼی در راةعَ ةا ىّضّع جضلیق ةا ىكارکث ٌيٌَّ ُای ىعحهف در ؿال ُای ىعحهف آىّزش قاىم ىلاظؽ نیـاٌؾ، ارقغ و دکحؼا 

 ُو نضاظ قٌّغ و ٌحایر ىلایـَ قٌّغ. ظحؼداٌسام قّد ةَ ظّری کَ ٌحایر ةحّاٌغ ةا اظيیٍان ةیكحؼی ؾيّىیث داده قٌّغ و داٌكسّ ُای 
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 پ٘طٌْبدات-6
 ًیکَ ا دٍُغی ُا ٌكان ى پژوُف وزّد ًیدرآىغه اؿث. ةا ا ؼیفؼاگ یپؼورش جفکؼ اٌحلادی در داٌكگاه اىؼوزه ةَ مّرت ظّاؿح َةانحؽام 

الزم اؿث  ًی. ةٍاةؼاکٍٍغی ى ثیصکا ثیوضؿ ًیُای ىّزّد از ا پژوُف ُای َافحیاؿث.  غهیدر ؾيم ةَ ىٍنَ ػِّر ٌؼؿ ؼیظّاؿث فؼاگ

ةؼ اؿاس ٌحایر ایً جضلیق اٌغیكیغن اٌحلادی در کٍحؼل  .ؼدیمّرت پػ یجفکؼ اٌحلادی در ٌؼام آىّزش ؾان ةَ ىضاؾف ةؼای پؼداظحً یکّقك

ؾاظفی ىی جّان ٌحیسَ گؼفث کَ ؾاظفی ٌلف ةازی ىی کٍغ. ةَ ؾتارت دیگؼ ةا در ٌؼؼ گؼفحً ُيتـحگی ىؿٍادار ةیً اٌغیكیغن اٌحلادی و کٍحؼل 

یكَ ةِتّد در فؼایٍغ اٌغیكیغن اٌحلادی ىٍسؼ ةَ افؽایف کٍحؼل ؾاظفی ىی قّد. در ٌحیسَ پیكٍِاد ىی قّد ةا در ٌؼؼ گؼفحً اىحیاز ُای کو اٌغ

روش  دی در داٌكسّ ُا کٍٍغ.ةَ رقغ اٌغیكیغن اٌحلا ّالن و ةؼٌاىَ ریؽان آىّزقی ایً کكّر جّزَ ةیكحؼ یـئاٌحلادی در جضلیلات داظهی، ى

؛ ةا جغریؾ غانب در داٌكگاه ُای ایؼان  ؿعٍؼاٌی اؿث کَ از ظؼیق آن ىی جّان صسو وؿیؿی از اظالؾات را در زىاٌی اٌغك ةَ قٌٍّغه اٌحلال داد

ىّضّع درؿی ارائَ قغه اؿث.  ایً صال یکی از ةؽرگحؼیً ىكکالت ایً روش در ٌؼؼ ٌگؼفحً زىاٌی ةؼای ةضخ و جتادل فکؼی ةا فؼاگیؼان در ىّرد

 در اؿاجیغ جّاٌيٍغؿازی گؼوُی، و فؿال فؼدی یادگیؼی راُتؼدُای از ةیكحؼ اؿحفاده چّن ىّاردی داٌكسّیان اٌحلادی جفکؼ پؼورش ىٍؼّر ةَ

 ُای پؼؿف یغنپؼؿ داٌكسّ، ٌؼؼات ةَ ظاص جّزَ گیؼی ىی ٌيایٍغ، را ُغف داٌكسّیان قٍاظحی صیعَ ةاالی ؿعّح کَ آزىّن ُایی جِیَ

 ىیؽان اٌحلادی، افؽایف جفکؼ ُای از اؿحؼاجژی اؿحفاده ةا جغریؾ ةؼای داٌكگاه اؿاجیغ ضيً ظغىث جّؿط اؿحاد، آىّزش ىّقکافاٌَ و ةاال ؿعش

 گؼوُی را ةایغ ىغ ٌؼؼ كؼار داد.  ُای ىتاصذَ مّرت ةَ جؼ و جغریؾ ىحٍّع ت جؼ، ىحفاو یادگیؼی ىٍاةؽ ةَ دؿحؼؿی
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