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تاثير ارزضيابي توصيفي برپيطرفت تحصيلي و سالمت روان دانص آموزان
پسرپايه چهارم ابتدايي
فبئعُ ًبعمي* ،1هحوسؾيفيً ، 2فيؿِ فيجبًي
تبضيد زضيبفت1390/9/23 :

3

تبضيد پصيطـ1391/2/3 :

چكيده
ّسف اظ ايي پػٍّف ،ثطضؾي اثطثركي عطح اضظقيبثي تَصيفي زض ضاثغِ ثب پيكطفت تحصيلي ٍ
ؾالهت ضٍاى زاًفآهَظاى پؿط پبيِ چْبضم اثتسايي قْط اضان زض ؾبل تحصيلي  89-90ثَزُ اؾت.
ضٍـ پػٍّف ،تَصيفي ٍ اظ ًَع ػلي همبيؿِای اؾت .زض ايي پػٍّفً 60 ،فط زاًفآهَظ پؿط پبيِ چْبضم
اثتسايي هكوَل عطح اضظقيبثي تَصيفي قْط اضان ثِ ػٌَاى گطٍُ آظهبيف ٍ ً 60فط زاًفآهَظ پبيِ
چْبضم هسضؾِای ّنؾغح هسضؾِ هكوَل عطح ثِ ػٌَاى گطٍُ گَاُ اًتربة قسًس .اثعاضّبی اًساظُگيطی
هَضز اؾتفبزُ زض ايي پػٍّف ،آظهَى پيكطفت تحصيلي اؾتبًساضز زض ؾِ زضؼ فبضؾي ،ضيبضي ٍ ػلَم ٍ
پطؾكٌبهِ  30هبزُای ضاتط هطثَط ثِ ؾالهت ضٍاى ثَزًس .ثوٌظَض تجعيِ ٍ تحليل زازُّب زض ايي پػٍّف،
اظ قبذصّبی آهبض تَصيفي ٍ آظهَى تي اؾتفبزُ قسُ اؾت .يبفتِّبی پػٍّف ًكبى زاز وِ پيكطفت
تحصيلي زاًفآهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي تَصيفي اظ زاًفآهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي ؾٌتي
ثيفتط ثَزُ اؾت ٍ ؾغح ؾالهت ضٍاى زاًفآهَظاى پؿط هكوَل عطح اضظقيبثي تَصيفي اظ زاًف-
آهَظاى پؿط عطح اضظقيبثي ؾٌتي پبيييتط هي ثبقس.
ٍاغُّبی وليسی :اضظقيبثي ،اضظقيبثي تَصيفي ،پيكطفت تحصيلي ،ؾالهت ضٍاى

 -1اؾتبزيبضزاًكگبُ آظاز اؾالهيٍ ،احس اضان ،اضان،ايطاى.
 -2اؾتبزيبض زاًكگبُ آظاز اؾالهيٍ ،احس اضان ،اضان .ايطاى.
 -3وبضقٌبؼ اضقس فلؿفِ تؼلين ٍ تطثيت
*ًَ -يؿٌسُ هؿئَلf-nateghi@iau-arak.ac.ir :
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مقدمه
آؾيتّب ٍ وبؾتيّبی هَجَز زض ًظبم اضظقيبثي تحصيلي ايطاى چَى حبفظِپطٍضی ٍونتَجْي
ثِ حيغِّب ٍ ؾغَح گًَبگَى يبزگيطی ،تحويل اضغطاة ًبهغلَة ثِ زاًفآهَظاى ،افعايف تىطاض پبيِ
تحصيليّ ،سف قسى اهتحبى ثِجبی يبزگيطی ،ونتَجْي ثِ ثْساقت ضٍاًي هحيظ يبززّي -يبزگيطی
اظ يهؾَ ٍ اظ ؾَیزيگط حضَض يبفتِّبی جسيس ػلوي زض حَظُ ضٍاىقٌبؾي ٍ ػلَم تطثيتي ،قطايظ
جسيس ٍ ًيبظّبی ًَيي ،ظهيٌِؾبظ ايجبز تغييطات زض ًظبم اضظقيبثي ايطاى ثَزُ اًس (Gharah ،2009
& .)daghi Shokohi
تغييطات ًظبم اضظقيبثي والؾي زض جْت ثْجَز ٍضؼيت يبزگيطی زاًفآهَظاى پسيسُ ای اؾت
وِ اهطٍظُ زض اوثط وكَضّبی جْبى هكبّسُ هيقَز .ايي پسيسُ ضا هيتَاى حسالل اظ زٍ ضيكِ هطتجظ ثِ
ّن تجييي وطز؛ يىي ضٍيىطز جسيس ضٍاًكٌبؾي يبزگيطی ًظيط قٌبذتگطايي ٍ ؾبذتيگطايي يب ؾبظًسگي
(Seif, 2003؛ Shepard, 2000؛  ٍ .)Eggen & Kauchak , 2001زيگطی ًْضت اصالحبت
آهَظقي ،تغييطات ثطًبهِزضؾي ٍ همبيؿِّبی ثييالوللي زض هَضَعّبی گًَبگَى زضؾي ٍ ًيبظ ثطای
افعايف اؾتبًساضزّبی آهَظقي ( Shepard, 2000؛  Razdevesk-Pucko, 1988؛ &Black,p
.)Wiliam, 1998
ثوٌظَض ضفغ ًَالص ًظبم اضظقيبثي جبضی (ؾٌتي) زض زٍضُ اثتسايي ايطاىً ،ظبم اضظقيبثي
تَصيفي اظ ؾبل تحصيلي  1382-1383ثب ّسف ايجبز تغييطات ثٌيبزی زض ًظبم هَجَز اضظقيبثي ٍ ثب
ػٌبيت ثِ ضٍيىطزّبی ًَيي زض فطايٌس يبززّي -يبزگيطی ٍ قيَُّبی اثطثرف اضظقيبثي زاًف آهَظاى ،ثط
اؾبؼ زؾتَضالؼول قَضای ػبلي آهَظـ ٍ پطٍضـ زضتؼسازی اظهساضؼ زٍضٓ اثتسايي اجطا قس .تبويس ايي
ًظبم ثط تغييط هميبؼ ووي ( )0-20ثِ هميبؼ ويفي (اضظقيبثي تَصيفي) ٍ اضظقيبثي پبيبًي ثِ اضظقيبثي
تىَيٌي اؾت ( .)Hassani,2005ايي عطح ثب ّسف اهيسثركي ثِ زاًفآهَظاى ثوٌظَض ايجبز اضتجبط
هثجت ثب زيگطاى ٍ افعايف ػعت ًفؽ ٍ هَفميت تحصيلي ( .(Barkhori,2012صَضت پصيطفتِ اؾت ٍ
ّنچٌيي ثيبى ًمبط لَت ٍ ضؼف زاًفآهَظاى ٍ اضائِ ضاُحل ثِ آًْب ،افعايف ثْساقت ضٍاًي هحيظ
يبززّي– يبزگيطی ،ثْجَز ويفيت فطايٌس يبززّي -يبزگيطی ،احتطام ثِ تفبٍتْبی فطزی زاًفآهَظاى،
وؿت اػتوبز ثِ ًفؽ ٍ حصف احؿبؼ ذَز ونثيٌي زض زاًفآهَظاى اظ زيگط اّساف اجطای ايي عطح
اؾت.
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ًتبيج پػٍّفّب ًكبًگطآى اؾت وِ زض ؾبلّبی اثتسايي ،هتغيطّبيي ّوچَى هحيظ اجتوبػي ٍ
ػبعفي حبون ثط والؼ زضؼ ٍ ًيع ًجَز تٌف زض والؼ زض پيكطفت تحصيلي ٍ ًيع حفؼ ثْساقت ضٍاًي
زاًفآهَظاى ثيفتط اظ ػَاهل زيگط تبثيطگصاضًس ( Teo, Clarson, & Matheius,2000 quoted
ّ ٍ .)from Maher,et al, 2007ن چٌيي ًَع اضظقيبثي ثط ايجبز اًگيعُ ،تضويي تَجِ ٍ حضَض هٌظن
قبگطزاى زض والؼ هؤثطاؾت ) .)Peroderoma1995ثِ ًمل اظ).)Zamanifard2004
اظ ًظط پػٍّكگطاى ،عطح اضظقيبثي تَصيفي ثب وبّف اضغطاة حبصل اظ اهتحبًبت هىطض ّوطاُ
ثب ثبظذَضز ووي ،وبّف ضلبثت ٍ تمَيت هكبضوت ٍ ّوفىطی زض ثيي فطاگيطاى ٍ ضٍـّبی ذَزؾٌجي ٍ
ّوؿبلؾٌجي هيتَاًس زض ثْساقت ضٍاًي زاًفآهَظاى تبثيط ثِ ؾعايي گصاضز (Hassani, 2005
؛ .)Loukas & Murphy,2007افعايف هكبضوت زض يبزگيطی ،ضقس هْبضت ذَز اصالحي ٍذَز
تٌظيوي اظ زيگط زؾتآٍضزّبی پيفثيٌي قسُ اجطای ايي عطح اؾت ( Hassani & Ahmadi,
 .)2005پػٍّفّبی هتؼسزی ًكبى زازُاًس وِ زاًفآهَظاى ذَز تٌظين ثِ گًَِ فؼبالًِ اظ ضاّجطزّبی
يبزگيطی اؾتفبزُ هي وٌٌس ٍ اظ پيكطفت ثبالتطیً ،ؿجت ثِ افطازی وِ يبزگيطی ذَز تٌظين ًساضًس،
ثطذَضزاضًس (Simonz & Bookeh, 1987؛ quoted from Winestine & Miyer,1986
Zimmerman,1990؛Elbam,1993؛ .)Zimmerman, 1996
ثب زضًظط گطفتي ايي ٍالؼيت وِ زض هساضؼ هكوَل عطح اضظقيبثي تَصيفي ،تالـ ثط ايي ثَزُ
اؾت وِ قطايظ يبزگيطی ثْتطی ثطای يبزگيطی فطاگيطاى فطاّن آيس .ايٌگًَِ اًتظبض هي ضٍز وِ ايي ًظبم
اضظقيبثي ثط ػولىطز تحصيلي ٍ ؾالهت ضٍاى فطاگيطاى تبثيط هثجتي زاقتِ ثبقسّ .سف ايي پػٍّف
ثطضؾي چگًَگي ايي اًتظبض ثَزُ اؾت.
پژوهصهاي پيطين
حميمي ( )2005زض پػٍّكي ثب ػٌَاى «ًمف اضظقيبثي هؿتوط (تَصيفي) زض تؼويك يبزگيطی
زاًفآهَظاى پبيِ زٍم همغغ اثتسايي قْطتْطاى» ثِ ايي ًتيجِ ضؾيس وِ ؾغَح يبزگيطی زاًفآهَظاى
تحت پَقف اضظقيبثي تَصيفي ثب زاًفآهَظاى زيگط تفبٍت هؼٌبزاض زاضز .يؼٌي زاًفآهَظاى گطٍُ
اضظقيبثي تَصيفي ثْتط اظ گطٍُ زيگط ػول هيوٌٌس .فتح آثبزی ٍ زالٍض ( )2006زض پػٍّكي ثِ ثطضؾي
تبثيط اضظقيبثي تَصيفي-ويفي زض تحمك ّسفْبی قٌبذتي ،ػبعفي ٍ ضٍاًي-حطوتي زٍضُ اثتسايي زض
اؾتبى هطوعی پطزاذتٌس ٍ ثِ ايي ًتيجِ ضؾيسًس وِ تفبٍت هؼٌبزاضی ثيي گطٍُّبی آظهبيف ٍ گَاُ زض
پيكطفت تحصيلي ضيبضي ،ػلَم تجطثي ،ظثبى فبضؾي ٍ اهالء فبضؾي ٍجَز زاضزً .تبيج هطثَط ثِ همبيؿِ
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گطٍُّب زض حيغِ ػبعفي ًكبى زاز وِ ،ثيي گطٍُّب زض حَظُ ػبعفي تفبٍت هؼٌبزاضی ٍجَز ًساضز.
اهيطيبى ( )2007زض پػٍّكي ثب ػٌَاى «ثطضؾي تبثيط اضظقيبثي تَصيفي ثط ثْساقت ضٍاى زاًفآهَظاى
پبيِ اٍل زثؿتبى قْط اضان» ثِ ايي ًتيجِ زؾت يبفت وِ ثيي ٍضؼيت ثْساقت ضٍاًي زاًفآهَظاى
هكوَل عطح تَصيفي ٍ ؾٌتي زض هتغيط ؾالهت ضٍاى تفبٍت هؼٌبزاضی ٍجَز ًساضز .هحوسی ٍ اذَاى
تفتي ( )2007تبثيط اضظقيبثي تَصيفي ثط ػعت ًفؽ ٍ ضفتبضّبی والؾي زاًفآهَظاى پبيِ ؾَم اثتسايي
ضا هَضز ثطضؾي لطاض زازُ اًسً .تبيج ايي پػٍّف ًكبى زاز وِ ثيي ذطزُ هميبؼ ػعت ًفؽ اجتوبػي ٍ
ذطزُ هميبؼ ػعت ًفؽ جؿوبًي زاًفآهَظاى اضظقيبثي قسُ ثب ضٍـ تَصيفي ٍ زاًفآهَظاى اضظقيبثي
قسُ ثب ضٍـ ؾٌتي تفبٍت هؼٌبزاض ٍجَز زاضز .زض صَضتيىِ همساض ػعت ًفؽ اجتوبػي ٍ ػعت ًفؽ
جؿوبًي زاًفآهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي تَصيفي ثيفتط اظ زاًفآهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي
ؾٌتي اؾت ،زض اضتجبط ثب ضفتبضّبی والؾي ًتبيج هكبّسُّب ًكبى زاز وِ هكبضوت ٍ فؼبليت زض والؼ ٍ
تؼبهل زاًفآهَظاى ثب يىسيگط ٍ ثب هؼلن ،زض گطٍُ اضظقيبثي تَصيفي ثيفتط اظ گطٍُ اضظقيبثي ؾٌتي ثَزُ
اؾت ،اهب ًظن ٍ اًضجبط آًْب ًؿجت ثِ گطٍُ اضظقيبثي ؾٌتي ووتط ثَزُ اؾت .ظهبًي فطز ( )2004زض
پػٍّكي ويفي ثب ػٌَاى «ثطضؾي تجبضة هؼلوبى اثتسايي قْط اصفْبى اظ عطح اضظقيبثي تَصيفي» ثب
گطزآٍضی تجبضة هكبضوتوٌٌسگبى زض پػٍّف ًتبيج ظيط ضا ثِ زؾت آٍضز :عطح اضظقيبثي تَصيفي هٌجط
ثِ وبّف اضغطاة زاًفآهَظاى ،حصف ضلبثتّبی ًبؾبلن ،اضتجبط ثيفتط هؼلن ٍ زاًفآهَظ ،افعايف
اػتوبزثًِفؽ ،افعايف ّوىبضی ،ؾبظگبضی ٍ صويويت ثيي زاًفآهَظاى هيقَز زض وٌبض ايي ًتبيج
پبؾرگَيبى ثِ پطؾفّبی ايي پػٍّف اشػبى زاقتِاًس وِ زاًفآهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي تَصيفي
قلَؽتط ٍ پطذبقگطتط قسُ اًس .ظاضػي ( )2008زض پػٍّكي ثب ػٌَاى تأثيط اضظقيبثي تَصيفي ثطذالليت ٍ
هكبضوت يبزگيطی ٍ ػولىطز تحصيلي زاًف آهَظاى زذتط ٍ پؿطپبيِ ؾَم زثؿتبى قْط ثٌسضػجبؼ ثِ ايي
ًتبيج زؾت يبفتِ اؾت وِ ،ثيي همساض هكبضوت زض يبزگيطی زاًفآهَظاى ثب ضٍـ تَصيفي ٍ ؾٌتي
تفبٍت هؼٌبزاضی ٍجَز ًساضز ٍ ثيي ذالليت زاًفآهَظاى ثب ًظبم اضظقيبثي تَصيفي ًٍظبم اضظقيبثي
ؾٌتي تفبٍت هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز .زض ثرف ويفيً ،تيجِ ايي پػٍّف ًكبى زازُ اؾت وِ هكبضوت ٍ
فؼبليت زض والؼ ،تؼبهل زاًفآهَظاى ثب يىسيگط ٍ ثب هؼلنً ،ظن ٍ اًضجبط حبون زض والؼ زض گطٍُ
اضظقيبثي تَصيفي ثيفتط اظ گطٍُ اضظقيبثي ؾٌتي ثَزُ اؾت.
هبّط ( )2007زض پػٍّكي ثب ػٌَاى «همبيؿِ اضظقيبثي تَصيفي ثب ًظبم ؾٌتي ثط اؾبؼ جَ
والؼٍ ،يػگيّبی ػبعفي ٍ همساض ذالليت زاًفآهَظاى زٍضُ اثتسايي» ثِ ايي ًتبيج زؾت يبفت وِ ثيي
آظهَزًي ّبی هتؼلك ثِ عطح اضظقيبثي تَصيفي ٍ ًظبم ؾٌتي اظ لحبػ هتغيطّبی هطثَط ثِ جَ والؼ
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(يبزگيطی هكبضوتي ،فطزگطايبًِ ،ضلبثتي ،اًصبف زض ًوطُزّي ،احؿبؼ ثيگبًگي ًؿجت ثِ هسضؾِ،
ّوجؿتگي والؾي ٍ حوبيت اجتوبػي) تفبٍت هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز .غيط اظ ايٌىِ ،ايي تفبٍت زضثبضُ
هتغيطّبی هتؼلك ثِ ٍيػگيّبی ػبعفي زاًفآهَظاى (ضضبيت ولي ،ػبعفِ هٌفي ،ضاثغِ ثب هؼلن،
ّوجؿتگي اجتوبػي ،فطصت ،هَفميت ٍ هبجطا) ًيع هؼٌبزاض اؾت .ثطضؾي پػٍّفّبی ذبضجي ٍ زاذلي ٍ
ًتبيج ثسؾت آهسُ اظ آًْب ًكبًگط تبثيط اضظقيبثي تَصيفي ثط پيكطفت تحصيلي ٍ ثْساقت ضٍاى زاًف-
آهَظاى اؾت ثِ گًَِای وِ زض ًتبيج اوثط ايي پػٍّفّب ًكبى زازُ قسُ اؾت وِ ضاّىبضّبی ثِ وبض
گطفتِ قسُ زض اضظقيبثي تَصيفي هٌجط ثِ افعايف پيكطفت تحصيلي ٍ ثبال ضفتي ؾغح ثْساقت ضٍاًي
فطاگيطاى قسُ اؾت .الجتِ ايي ًىتِ ضا ًيع ثبيس زض ًظط گطفت وِ اوثط ايي پػٍّفّب تبثيط اجطای عطح
اضظقيبثي تَصيفي ضا ثط زاًفآهَظاى پبيِّبی اٍل ،زٍم ٍ ؾَم هَضز اضظيبثي لطاض زازُ اًس؛ ايي زضحبلي
اؾت وِ ثِ زليل ػسم تٌَع ٍ پيچيسگي زضٍؼ زض ايي ؾِ پبيِ تحصيلي ٍ ّنچٌيي ػسم تثجيت صفبت
ضٍحي ٍ ضٍاًي زاًفآهَظاى زض ايي ؾغَح ؾٌي ًويتَاى يبفتِّبی حبصل اظ اجطای ايي پػٍّفّب ضا ثِ
پبيِّبی ثبالتط تؼوين زاز .لصا ،ايي پػٍّف ثب ّسف ثطضؾي اثطثركي عطح اضظقيبثي تَصيفي زض ضاثغِ ثب
پيكطفت تحصيلي ٍ ؾالهت ضٍاى زاًفآهَظاى پبيِ چْبضم اثتسايي زض قْط اضان عطاحي ٍ اجطا قسُ
اؾت.
پرسص هاي پژوهص
پطؾف اصلي :آيب ثيي پيكطفت تحصيلي ٍ ؾالهت ضٍاى زاًفآهَظاى پؿط پبيِ چْبضم اثتسايي وِ ثب
ضٍـ تَصيفي ٍ غيط تَصيفي (ؾٌتي) هَضز اضظقيبثي لطاض گطفتِ اًس ،تفبٍت هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز؟
پطؾف ّبی جعئي:
 -1آيب ثيي پيكطفت تحصيلي زاًفآهَظاى پؿط پبيِ چْبضم اثتسايي وِ ثب ضٍـ تَصيفي ٍ غيط
تَصيفي (ؾٌتي) هَضز اضظقيبثي لطاض گطفتِاًس زض زضؼ ضيبضي تفبٍت هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز؟
 -2آيب ثيي پيكطفت تحصيلي زاًفآهَظاى پؿط پبيِ چْبضم اثتسايي وِ ثب ضٍـ تَصيفي ٍ غيط
تَصيفي (ؾٌتي) هَضز اضظقيبثي لطاض گطفتِاًس زض زضؼ ػلَم تفبٍت هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز؟
 -3آيب ثيي پيكطفت تحصيلي زاًفآهَظاى پؿط پبيِ چْبضم اثتسايي وِ ثب ضٍـ تَصيفي ٍ غيط
تَصيفي (ؾٌتي) هَضز اضظقيبثي لطاض گطفتِاًس زض زضؼ فبضؾي تفبٍت هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز؟
 -4آيب ثيي ؾالهت ضٍاى زاًفآهَظاى پؿط پبيِ چْبضم اثتسايي وِ ثب ضٍـ تَصيفي ٍ غيط تَصيفي
(ؾٌتي) هَضز اضظقيبثي لطاض گطفتِاًس زض ذطزُ هميبؼ ووجَز تَجِ تفبٍت هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز؟
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 -5آيب ثيي ؾالهت ضٍاى زاًفآهَظاى پؿط پبيِ چْبضم اثتسايي وِ ثب ضٍـ تَصيفي ٍ غيط تَصيفي
(ؾٌتي) هَضز اضظقيبثي لطاض گطفتِاًس زض ذطزُ هميبؼ ثيف فؼبلي تفبٍت هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز؟
 -6آيب ثيي ؾالهت ضٍاى زاًفآهَظاى پؿط پبيِ چْبضم اثتسايي وِ ثب ضٍـ تَصيفي ٍ غيط تَصيفي
(ؾٌتي) هَضز اضظقيبثي لطاض گطفتِاًس زض ذطزُ هميبؼ ضفتبض ضس اجتوبػي تفبٍت هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز؟
 -7آيب ثيي ؾالهت ضٍاى زاًفآهَظاى پؿط پبيِ چْبضم اثتسايي وِ ثب ضٍـ تَصيفي ٍ غيط تَصيفي
(ؾٌتي) هَضز اضظقيبثي لطاض گطفتِاًس زض ذطزُ هميبؼ ًبؾبظگبضی اجتوبػي تفبٍت هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز؟
 -8آيب ثيي ؾالهت ضٍاى زاًفآهَظاى پؿط پبيِ چْبضم اثتسايي وِ ثب ضٍـ تَصيفي ٍ غيط تَصيفي
(ؾٌتي) هَضز اضظقيبثي لطاض گطفتِاًس زض ذطزُ هميبؼ اضغطاة تفبٍت هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز؟
روش پژوهص
ضٍـ ايي پػٍّف اظ ًَع پؽ ضٍيسازی ٍ ػلي همبيؿِای ثَزُ اؾتً .وًَِ آهبضی زض ايي
پػٍّفً 120فط زاًفآهَظ پؿط پبيِ چْبضم اثتسايي ثَزً 60.فط زاًفآهَظ زض گطٍُ آظهبيف ًٍ 60فط
زاًفآهَظ زض گطٍُ گَاُ قطوت زاقتٌس؛ ضٍـ ًوًَِ گيطی زض ايي پػٍّف ثِ ايي قطح ثَز  :ثب تَجِ ثِ
ايٌىِ تٌْب زاًف آهَظاى پبيِ چْبضم يه هسضؾِ زض ؾغح قْط اضان زض ايي عطح قطوت زاقتٌس؛ لصا
توبهي ايي زاًف آهَظاى (ً 60فط) ثِ ػٌَاى گطٍُ آظهبيف زض ًظط گطفتِ قسًس ٍ ثوٌظَض اًتربة گطٍُ
گَاُ اثتسا ثِ ووه وبضقٌبؾبى همغغ اثتسايي ازاضُّبی آهَظـ ٍ پطٍضـ هٌبعك  2 ،1قْط اضان ،هساضؼ
ػبزی ّنؾغح ثب هسضؾِ هكوَل عطح اضظقيبثي تَصيفي ثب زض ًظط گطفتي قطايظ آًْب اظ ًظط زضٍىزاز
(فضب ،تجْيعاتً ،يطٍی اًؿبًي ٍ ٍيػگيّبی فطزی ٍ ذبًَازگي زاًفآهَظاى) قٌبؾبيي قسًس ٍ ؾپؽ اظ
ثيي آًْب ثِ گًَِ تصبزفي ؾبزُ ،يه هسضؾِ ثطگعيسُ قس ٍ توبهي زاًفآهَظاى پبيِ چْبضم ايي هسضؾِ
(ً60فط) ثِ ػٌَاى گطٍُ گَاُ هٌظَض قسًس.
ابسارگردآوري داده ها
پطؾكٌبهِ ؾالهت ضٍاى:
پطؾكٌبهِ ضاتط (هميبؼ اضظقيبثي هؼلن اظ وَزوبى) :ايي پطؾكٌبهِ زاضای 30هبزُ اؾت وِ ّط
هبزُ آظهَى ثيبًگط ػالهت ٍ ًكبًِای اظ يه اذتالل ضفتبضی هيثبقسّ .سف اظ ايي آظهَى جوغآٍضی زازُ-
ّب زضثبضُ ًحَُ ضفتبض ،ػبزات ٍ عطظ وبض ّط يه اظوَزوبى هَضز هغبلؼِ اؾت .پطؾكٌبهِ ضاتط ثٍِؾيلِ
هؼلوبى ٍ هطثيبى تىويل هيقَز.
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زاًفآهَظاًي وِ زض ايي آظهَى ًوطُ  10يب ثبالتط وؿت وٌٌس ًبؾبظگبض تلمي هيقًَس .پطؾكٌبهِ
اضظيبثي ضاتط زاضای ضٍايي ٍ پبيبيي لبثل لجَلي اؾت .لسضت تكريص پطؾكٌبهِ ضاتط ثَؾيلِ ًوطات 91
وَزن ػبزی ٍ ثب ًوطات  91وَزن تحت زضهبى زض هطاوع ضٍاى پعقىي هَضز ؾٌجف ٍالغ قس 80.زضصس
اظ پؿطاى ٍ 60زضصس اظ زذتطاى ًوًَِ وليٌيىي ثب پطؾكٌبهِ ثِ گًَِ صحيحي عجمِثٌسی قسًس .زض ايي
پػٍّف ،زضصس تَافك ثيي پطؾكٌبهِ ٍ تكريص ضٍاى پعقه  76.6گعاضـ قسُ اؾت وِ زض ؾغح
 0/01هؼٌيزاض ثَزُ اؾت (ضاتط .)1967،ايي پطؾكٌبهِ زض پػٍّفّبی هتؼسزی اظ لجيل ضٍهعپَض
( ،)1374فغيي حَض ( ،)1375فطقيس ًػاز ( ٍ )1380صفبيي ( )1376هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾت.
فغيي حَض ( )1375پبيبيي پطؾكٌبهِ ضا ثب ضٍـ زٍ ًيوِ وطزى  ٍ 0/71اؾتفبزُ اظ ضٍـ ثبظآظهبيي ثِ
فبصلِ  25ضٍظ  0/83گعاضـ وطزُ اؾت.
زض ايي پػٍّف پبيبيي ول پطؾكٌبهِ ثِ ضٍـ آلفبی وطًٍجبخ ثطاثط  ٍ 0/89ثطای ّطيه اظ اثؼبز:
هميبؼ پيف فؼبلي– پطذبقگطی  ،0/ 76هميبؼ اضغطاة ٍ افؿطزگي  ،0/ 8هميبؼ ًبؾبظگبضی اجتوبػي
 ،0/ 71هميبؼ ضفتبض ضس اجتوبػي  ٍ0/ 83هميبؼ ووجَز تَجِ 0/ 74هحبؾجِ گطزيس.
آزمون پيطرفت تحصيلي
زض ايي پػٍّف ،ثطای ؾٌجف پيكطفت تحصيلي (زضٍؼ ضيبضي ،ػلَم ٍ ظثبى فبضؾي) اظ يه
آظهَى اؾتبًساضز ثب ػٌَاى "هؿيط زاًبيي" وِ چٌسيي ؾبل پيبپي زض توبهي هساضؼ اثتسايي اؾتبى هطوعی
ثِ گًَِ ّوعهبى ثطگعاض هيقَز ،اؾتفبزُ گطزيس .ثِ گًَِ ولي ٍلت ايي آظهَى  70زليمِ هيثبقس .زض
ايي پػٍّف پبيبيي پطؾفّبی آظهَى پيكطفت تحصيلي زض زضٍؼ ضيبضي ،ػلَم ٍ فبضؾي ثب اؾتفبزُ اظ
ضٍـ آلفبی وطًٍجبخ ثِ تطتيت 0/ 86 ٍ 0/ 84 ،0/ 88ثِ زؾت آهس .اظ آًجبيي وِ پطؾفّبی ايي آظهَى
ثط اؾبؼ اّساف آهَظقي ٍ ثب زض ًظط گطفتي هحتَای ثطًبهِ زضٍؼ ضيبضي ،ػلَم ٍ ظثبى فبضؾي ٍ ثب ًظط
هؼلوبى ٍ هترصصبى تسٍيي قسُ اؾت .ثط ايي اؾبؼ هيتَاى گفت وِ ايي آظهَى اظ ضٍايي هحتَايي الظم
ثطذَضزاض هي ثبقس.
روش تجسيه و تحليل داده ها
تحليل زازُّبی ايي پػٍّف ثِ ووه آهبض تَصيفي (قبذصْبی گطايف هطوعی ٍ پطاوٌسگي
ًظيط هيبًگيي ٍ اًحطاف هؼيبض) ٍ اؾتٌجبعي (آظهَى تي) ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض آهبضی  SPSS/10اًجبم
قسُ اؾت.
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يافته هاي پژوهص
پطؾف جعئي قوبضُ :1آيب ثيي پيكطفت تحصيلي زاًفآهَظاى پؿط پبيِ چْبضم اثتسايي هكوَل
عطح اضظقيبثي تَصيفي ٍ ؾٌتي زض زضؼ فبضؾي تفبٍت هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز؟
جسٍل -1همبيؿِ هؼٌبزاضی تفبٍت هيبًگيي ًوطات زٍ گطٍُ زض زضؼ فبضؾي
اثؼبز همبيؿِ
ًَع اضظقيبثي

گطٍّْب

هيبًگيي

اًحطاف اؾتبًساضز

همساضt

ؾغح هؼٌبزاضی

تفبٍت هيبًگيي ّب

هغبلؼِ

36.55

20.8

3.66

0.000

4.25

همبيؿِ

22.30

21.76

N= 120
Df = 118
ثب تَجِ ثِ جسٍل قوبضُ  ،1هيبًگيي ًوطات پيكطفت تحصيلي فطاگيطاى هكوَل عطح اضظقيبثي
تَصيفي زض زضؼ فبضؾي هؼبزل  ٍ ،36/55هيبًگيي ًوطات زاًفآهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي ؾٌتي
هؼبزل  22/30اؾت t .هحبؾجِ قسُ حبصل اظ همبيؿِ ايي زٍ هيبًگيي ( ٍ )3/66ؾغح هؼٌبزاضی آظهَى
 ٍ /000وَچىتط اظ ؾغح هؼٌبزاضی  α ;0/05هيثبقس .لصا زض ايي ؾغح فطض صفط ضز هيقَز ٍ زض
ًتيجِ هيتَاى گفت تفبٍت هؼٌبزاضی ثي ي هيبًگيي ًوطات زٍ گطٍُ زض زضؼ فبضؾي ٍجَز زاضز ٍ همبيؿِ
هيبًگييّب ًكبى هيزّس وِ پيكطفت تحصيلي فطاگيطاى هكوَل عطح اضظقيبثي تَصيفي اظ فطاگيطاى
هكوَل عطح اضظقيبثي ؾٌتي زض زضؼ فبضؾي ثيفتط اؾت.
پطؾف جعئي قوبضُ :2آيب ثيي پيكطفت تحصيلي زاًفآهَظاى پؿط پبيِ چْبضم اثتسايي هكوَل
عطح اضظقيبثي تَصيفي ٍ ؾٌتي زض زضؼ ضيبضي تفبٍت هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.
جسٍل -2همبيؿِ هؼٌبزاضی تفبٍت هيبًگيي ًوطات زٍ گطٍُ زض زضؼ ضيبضي
اثؼبز همبيؿِ
ًَع اضظقيبثي

گطٍّْب

هيبًگيي

اًحطاف اؾتبًساضز

همساضt

ؾغح هؼٌبزاضی

تفبٍت هيبًگيي ّب

هغبلؼِ

12.08

15.21

1.142

0/256

3.152

همبيؿِ

8.48

9.09

N= 120
Df = 118
ثب تَجِ ثِ جسٍل قوبضُ  ،2هيبًگيي ًوطات پيكطفت تحصيلي فطاگيطاى هكوَل عطح اضظقيبثي
تَصيفي زض زضؼ ضيبضي هؼبزل  ٍ 12/08هيبًگيي ًوطات زاًفآهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي ؾٌتي
هؼبزل  8/48اؾت t .هحبؾجِ قسُ حبصل اظ همبيؿِ ايي زٍ هيبًگيي ( ٍ )1/142ؾغح هؼٌبزاضی آظهَى
 ٍ 0/256ثعضگتط اظ ؾغح هؼٌبزاضی  α;0/05هيثبقس .لصا فطض صفط ضز ًويقَز ٍ زض ًتيجِ هيتَاى
گفت تفبٍت هؼٌبزاضی ثيي هيبًگيي ًوطات زٍ گطٍُ زض زضؼ ضيبضي ٍجَز ًساضز؛ اهب زض ول همبيؿِ
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هيبًگييّب ًكبى هي زّس وِ گطٍُ هغبلؼِ زض زضؼ ضيبضي زض همبيؿِ ثب گطٍُ همبيؿِ اظ ٍضؼيت ثْتطی
ثطذَضزاض هي ثبقس.
پطؾف جعئي قوبضُ :3آيب ثيي پيكطفت تحصيلي زاًفآهَظاى پؿط پبيِ چْبضم اثتسايي هكوَل
عطح اضظقيبثي تَصيفي ٍ ؾٌتي زض زضؼ ػلَم تفبٍت هؼٌبزاض ٍجَز زاضز؟
جسٍل -3همبيؿِ هؼٌبزاضی تفبٍت هيبًگيي ًوطات زٍ گطٍُ زض زضؼ ػلَم
اثؼبز همبيؿِ
ًَع اضظقيبثي

گطٍّْب

هيبًگيي

اًحطاف اؾتبًساضز

همساضt

ؾغح هؼٌبزاضی

تفبٍت هيبًگيي ّب

هغبلؼِ

26.97

18.43

1.47

0/142

6.133

همبيؿِ

20.83

26.3

Df = 118

N= 120

ثب تَجِ ثِ جسٍل قوبضُ ،3هيبًگيي ًوطات پيكطفت تحصيلي فطاگيطاى هكوَل عطح اضظقيبثي
تَصيفي زض زضؼ ػلَم هؼبزل  ٍ ،26/97هيبًگيي ًوطات زاًفآهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي ؾٌتي
هؼبزل  20/83اؾت t .هحبؾجِ قسُ حبصل اظ همبيؿِ ايي زٍ هيبًگيي ( ٍ )1/47ؾغح هؼٌبزاضی آظهَى
 ٍ0/142ثعضگتط اظ ؾغح هؼٌبزاضی  α;0/05هيثبقس .لصا زض ايي ؾغح فطض صفط ضز ًويقَز ٍ زض
ًتيجِ هيتَاى گفت تفبٍت هؼٌبزاضی ثيي هيبًگيي ًوطات زٍ گطٍُ زض زضؼ ػلَم ٍجَز ًساضز؛ اهب زض ول
همبيؿِ هيبًگييّب ًكبى هيزّس وِ گطٍُ هغبلؼِ زض زضؼ ػلَم زض همبيؿِ ثب گطٍُ همبيؿِ اظ ٍضؼيت
ثْتطی ثطذَضزاض هي ثبقس.
پطؾف ولي پػٍّف :آيب ثيي پيكطفت تحصيلي زاًفآهَظاى پؿط پبيِ چْبضم اثتسايي هكوَل
عطح اضظقيبثي تَصيفي ٍ ؾٌتي تفبٍت هؼٌبزاض ٍجَز زاضز؟
جسٍل-4همبيؿِ هؼٌبزاضی تفبٍت پيكطفت تحصيلي زٍ گطٍُ هكوَل اضظقيبثي ؾٌتي ٍ تَصيفي
اثؼبز همبيؿِ
ًَع اضظقيبثي

گطٍّْب

هيبًگيي

اًحطاف اؾتبًساضز

همساضt

ؾغح هؼٌبزاضی

تفبٍت هيبًگيي ّب

هغبلؼِ

75.6

18.4

3.067

0.003

24

همبيؿِ

51.6

26.3

Df = 118

N= 120

ثب تَجِ ثِ جسٍل قوبضُ ،4هيبًگيي ًوطات پيكطفت تحصيلي فطاگيطاى هكوَل عطح اضظقيبثي
تَصيفي هؼبزل  ٍ ،75/6هيبًگيي ًوطات زاًفآهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي ؾٌتي هؼبزل  51/6اؾتt .
هحبؾجِ قسُ حبصل اظ همبيؿِ ايي زٍ هيبًگيي ( ٍ )3/067ؾغح هؼٌبزاضی آظهَى  ٍ 0/003وَچىتط اظ
ؾغح هؼٌبزاضی  α;0/05هيثبقس .لصا زض ايي ؾغح فطض صفط ضز هيقَز ٍ زض ًتيجِ هيتَاى گفت
تفبٍت هؼٌبزاضی ثي ي هيبًگيي ًوطات زٍ گطٍُ زض هتغيط پيكطفت تحصيلي ٍجَز زاضز .همبيؿِ هيبًگيي
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ًوطات زٍ گطٍُ زض هتغيط پيكطفت تحصيلي ًكبى هيزّس وِ همساض پيكطفت تحصيلي زاًفآهَظاى
هكوَل عطح اضظقيبثي تَصيفي ثط اؾبؼ هجوَع ًوطات ؾِ زضؼ فبضؾي ،ػلَم ٍ ضيبضي اظ زاًفآهَظاى
هكوَل عطح اضظقيبثي ؾٌتي ثيفتط اؾت.
پطؾف جعئي قوبضُ :4آيب ثيي ؾالهت ضٍاى زاًفآهَظاى پؿط پبيِ چْبضم اثتسايي هكوَل عطح
اضظقيبثي تَصيفي ٍ ؾٌتي زض ذطزُ هميبؼ ووجَز تَجِ تفبٍت هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز؟
جسٍل -5همبيؿِ هؼٌبزاضی تفبٍت زٍ گطٍُ هكوَل اضظقيبثي ؾٌتي ٍ تَصيفي زض ذطزُ هميبؼ ووجَز تَجِ
اثؼبز همبيؿِ
ًَع اضظقيبثي

گطٍّْب

هيبًگيي

اًحطاف اؾتبًساضز

همساضt

ؾغح هؼٌبزاضی

تفبٍت هيبًگيي ّب

هغبلؼِ

1.93

1.63

4.335

0.000

1.1367

همبيؿِ

0.79

1.18

N= 120
Df = 118
ثب تَجِ ثِ جسٍل قوبضُ  ،5هيبًگيي ًوطات فطاگيطاى هكوَل عطح اضظقيبثي تَصيفي زض ذطزُ
هميبؼ ووجَز تَجِ هؼبزل  ٍ ،1/93هيبًگيي ًوطات زاًفآهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي ؾٌتي زض ايي
ذطزُ هميبؼ هؼبزل  0/79اؾت t .هحبؾجِ قسُ حبصل اظ همبيؿِ ايي زٍ هيبًگيي ( ٍ )4/335ؾغح
هؼٌبزاضی آظهَى  ٍ 0/000وَچىتط اظ ؾغح هؼٌبزاضی  α;0/05هيثبقس .لصا زض ايي ؾغح فطض صفط ضز
هيقَز ٍ زض ًتيجِ هيتَاى گفت تفبٍت هؼٌبزاضی ثيي هيبًگيي ًوطات زٍ گطٍُ زض ذطزُ هميبؼ ووجَز
تَجِ ٍجَز زاضز .همبيؿِ هيبًگيي ًوطات زٍ گطٍُ زض ايي ذطزُ هميبؼ ًكبى هيزّس وِ ووجَز تَجِ
زض زاًفآهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي تَصيفي ًؿجت ثِ زاًفآهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي ؾٌتي
ثيفتط اؾت.
پطؾف جعئي قوبضُ  :5آيب ثيي ؾالهت ضٍاى زاًفآهَظاى پؿط پبيِ چْبضم اثتسايي هكوَل عطح
اضظقيبثي تَصيفي ٍ ؾٌتي زض ذطزُ هميبؼ ثيف فؼبلي تفبٍت هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز؟
جسٍل -6همبيؿِ هؼٌبزاضی تفبٍت زٍ گطٍُ هكوَل اضظقيبثي ؾٌتي ٍ تَصيفي زض ذطزُ هميبؼ
پيف فؼبلي
اثؼبز همبيؿِ
ًَع اضظقيبثي

گطٍّْب

هيبًگيي

اًحطاف اؾتبًساضز

همساضt

ؾغح هؼٌبزاضی

تفبٍت هيبًگيي ّب

هغبلؼِ

2.51

2.36

3/507

0/001

1/41555

همبيؿِ

1.10

1.98

Df = 118

N= 120
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ثب تَجِ ثِ جسٍل قوبضُ  ،6هيبًگيي ًوطات فطاگيطاى هكوَل عطح اضظقيبثي تَصيفي زض ذطزُ
هميبؼ پيف فؼبلي هؼبزل  ٍ ،2/51هيبًگيي ًوطات زاًفآهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي ؾٌتي زض ايي
ذطزُ هميبؼ هؼبزل 1/10اؾت t .هحبؾجِ قسُ حبصل اظ همبيؿِ ايي زٍ هيبًگيي ( ٍ )3/507ؾغح
هؼٌبزاضی آظهَى  ٍ 0/001وَچىتط اظ ؾغح هؼٌبزاضی  α;0/05هيثبقس .لصا زض ايي ؾغح فطض صفط ضز
هيقَز ٍ زض ًتيجِ هيتَاى گفت تفبٍت هؼٌبزاضی ثيي هيبًگيي ًوطات زٍ گطٍُ زض ذطزُ هميبؼ پيف-
فؼبلي ٍجَز زاضز .همبيؿِ هيبًگيي ًوطات زٍ گطٍُ زض ايي ذطزُ هميبؼ ًكبى هيزّس وِ زاًفآهَظاى
هكوَل عطح اضظقيبثي تَصيفي پيف فؼبلتط اظ زاًفآهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي ؾٌتي هيثبقٌس.
پطؾف جعئي قوبضُ  :6آيب ثيي ؾالهت ضٍاى زاًفآهَظاى پؿط پبيِ چْبضم اثتسايي هكوَل عطح
اضظقيبثي تَصيفي ٍ ؾٌتي زض ذطزُ هميبؼ ضفتبض ضس اجتوبػي تفبٍت هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز؟
جسٍل -7همبيؿِ هؼٌبزاضی تفبٍت زٍ گطٍُ هكوَل اضظقيبثي ؾٌتي ٍ تَصيفي زض ذطزُ هميبؼ ضفتبض ضس اجتوبػي
اثؼبز همبيؿِ
ًَع اضظقيبثي

گطٍّْب

هيبًگيي

اًحطاف اؾتبًساضز

همساضt

ؾغح هؼٌبزاضی

تفبٍت هيبًگيي ّب

هغبلؼِ

0.66

1.32

0/604

0/547

0/1333

همبيؿِ

0.53

1.08
Df = 118

N= 120

ثب تَجِ ثِ جسٍل قوبضُ  ،7هيبًگيي ًوطات فطاگيطاى هكوَل عطح اضظقيبثي تَصيفي زض ذطزُ
هميبؼ ضفتبض ضس اجتوبػي هؼبزل  ٍ ،./66هيبًگيي ًوطات زاًفآهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي ؾٌتي زض
ايي ذطزُ هميبؼ هؼبزل  ./53اؾت t .هحبؾجِ قسُ حبصل اظ همبيؿِ ايي زٍ هيبًگيي ( ٍ )./604ؾغح
هؼٌبزاضی آظهَى  ٍ 0/547ثعضگتط اظ ؾغح هؼٌبزاضی  α;0/05هيثبقس .لصا زض ايي ؾغح فطض صفط ضز
ًويقَز ٍ زض ًتيجِ هيتَاى گفت تفبٍت هؼٌبزاضی ثيي هيبًگيي ًوطات زٍ گطٍُ زض ذطزُ هميبؼ ضفتبض
ضس اجتوبػي ٍجَز ًساضز.
پطؾف جعئي قوبضُ  :7آيب ثيي ؾالهت ضٍاى زاًفآهَظاى پؿط پبيِ چْبضم اثتسايي هكوَل عطح
اضظقيبثي تَصيفي ٍ ؾٌتي زض ذطزُ هميبؼ ًبؾبظگبضی اجتوبػي تفبٍت هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز؟
جسٍل -8همبيؿِ هؼٌبزاضی تفبٍت زٍ گطٍُ هكوَل اضظقيبثي ؾٌتي ٍ تَصيفي زض ذطزُ هميبؼ ًبؾبظگبضی اجتوبػي
اثؼبز همبيؿِ
ًَع اضظقيبثي

هيبًگيي

اًحطاف اؾتبًساضز

همساضt

ؾغح هؼٌبزاضی

تفبٍت هيبًگيي ّب

هغبلؼِ

1.96

2.09

4/394

0/000

1/35000

همبيؿِ

061

1.13

گطٍّْب

Df = 118

N= 120
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ثب تَجِ ثِ جسٍل قوبضُ  ،8هيبًگيي ًوطات فطاگيطاى هكوَل عطح اضظقيبثي تَصيفي زض ذطزُ
هميبؼ ًبؾبظگبضی اجتوبػي هؼبزل  ٍ ،1/96هيبًگيي ًوطات زاًفآهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي ؾٌتي
زض ايي ذطزُ هميبؼ هؼبزل  0/61اؾت t .هحبؾجِ قسُ حبصل اظ همبيؿِ ايي زٍ هيبًگيي (ٍ )4/394
ؾغح هؼٌبزاضی آظهَى  ٍ 0/000وَچىتط اظ ؾغح هؼٌبزاضی  α;0/05هيثبقس .لصا زض ايي ؾغح فطض
صفط ضز هيقَز ٍ زض ًتيجِ هيتَاى گفت تفبٍت هؼٌبزاضی ثيي هيبًگيي ًوطات زٍ گطٍُ زض ذطزُ
هميبؼ ًبؾبظگبضی اجتوبػي ٍجَز زاضز .همبيؿِ هيبًگيي ًوطات زٍ گطٍُ زض ايي ذطزُ هميبؼ ًكبى هي-
زّس وِ زاًف آهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي تَصيفي ًبؾبظگبضی اجتوبػي ثيفتطی ضا زض همبيؿِ ثب
زاًفآهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي ؾٌتي ًكبى هيزٌّس.
پطؾف جعئي قوبضُ  :8آيب ثيي ؾالهت ضٍاى زاًفآهَظاى پؿط پبيِ چْبضم اثتسايي هكوَل عطح
اضظقيبثي تَصيفي ٍ ؾٌتي زض ذطزُ هميبؼ اضغطاة تفبٍت هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز؟
جسٍل -9همبيؿِ هؼٌبزاضی تفبٍت زٍ گطٍُ هكوَل اضظقيبثي ؾٌتي ٍ تَصيفي زض ذطزُ هميبؼ اضغطاة
اثؼبز همبيؿِ
ًَع اضظقيبثي

هيبًگيي

اًحطاف اؾتبًساضز

همساضt

ؾغح هؼٌبزاضی

تفبٍت هيبًگيي ّب

هغبلؼِ

2.11

1.43

7.180

0/000

1/63333

همبيؿِ

0.48

1.01

گطٍّْب

Df = 118

N= 120

ثب تَجِ ثِ جسٍل قوبضُ  ،9هيبًگيي ًوطات فطاگيطاى هكوَل عطح اضظقيبثي تَصيفي زض ذطزُ
هميبؼ اضغطاة هؼبزل  ٍ ،2/11هيبًگيي ًوطات زاًفآهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي ؾٌتي زض ايي
ذطزُ هميبؼ هؼبزل  0/48اؾت t .هحبؾجِ قسُ حبصل اظ همبيؿِ ايي زٍ هيبًگيي ( ٍ )7/180ؾغح
هؼٌبزاضی آظهَى  ٍ 0/000وَچىتط اظ ؾغح هؼٌبزاضی  α;0/05هي ثبقس .لصا زض ايي ؾغح فطض صفط ضز
هيقَز ٍ زض ًتيجِ هيتَاى گفت تفبٍت هؼٌبزاضی ثيي هيبًگيي ًوطات زٍ گطٍُ زض ذطزُ هميبؼ
اضغطاة ٍجَز زاضز .ثٌبثطايي ثب تَجِ ثِ هيبًگيي ًوطات زٍ گطٍُ هيتَاى گفت ؾغح اضغطاة زاًف-
آهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي تَصيفي اظ زاًفآهَظاى عطح اضظقيبثي ؾٌتي ثبالتط اؾت.
پرسص كلي پژوهص
آيب ثيي ؾالهت ضٍاى زاًف آهَظاى پؿط پبيِ چْبضم اثتسايي هكوَل عطح اضظقيبثي تَصيفي ٍ
ؾٌتي تفبٍت هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز؟

فصلٌبهِ ػلوي– پػٍّكي ضّيبفتي ًَ زض هسيطيت آهَظقي ،ؾبل ؾَم ،قوبضُ ،4ظهؿتبى ،91پيبپي12

141

جسٍل-10همبيؿِ هؼٌبزاضی تفبٍت ؾالهت ضٍاى زٍ گطٍُ هكوَل اضظقيبثي ؾٌتي ٍ تَصيفي
اثؼبز همبيؿِ
ًَع اضظقيبثي

گطٍّْب

هيبًگيي

اًحطاف اؾتبًساضز

همساضt

ؾغح هؼٌبزاضی

تفبٍت هيبًگيي ّب

هغبلؼِ

9.06

5.93

5.300

0.000

1.03947

همبيؿِ

3.55

5.29
Df = 118

N= 120

ثب تَجِ ثِ جسٍل قوبضُ  ،10هيبًگيي ًوطات فطاگيطاى هكوَل عطح اضظقيبثي تَصيفي زض
هتغيط ؾالهت ضٍاى هؼبزل  ٍ ،9/06هيبًگيي ًوطات زاًفآهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي ؾٌتي زض ايي
ذطزُ هميبؼ هؼبزل  3/55اؾت t .هحبؾجِ قسُ حبصل اظ همبيؿِ ايي زٍ هيبًگيي ( ٍ )5/300ؾغح
هؼٌبزاضی آظهَى  ٍ 0/000وَچىتط اظ ؾغح هؼٌبزاضی  α;0/05هي ثبقس .لصا زض ايي ؾغح فطض صفط ضز
هيقَز ٍ زض ًتيجِ هيتَاى گفت تفبٍت هؼٌبزاضی ثيي هيبًگيي ًوطات زٍ گطٍُ زض هتغيط ؾالهت ضٍاى
ٍجَز زاضز .همبيؿِ هيبًگيي ًوطات زٍ گطٍُ زض ايي هتغيط ًكبى هيزّس وِ همساض ؾالهت ضٍاى زاًف-
آهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي تَصيفي اظ زاًفآهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي ؾٌتي ووتط اؾت.
بحث و نتيجه گيري
ثطاؾبؼ زازُّبی ثسؾت آهسُ اظ ايي پػٍّفً ،حَُ اضظقيبثي اظ آهَذتِّبی زاًفآهَظاى ثط
پيكطفت تحصيلي آًبى هَثط هيثبقس .ثِگًَِای وِ زاًفآهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي تَصيفي اظ
زاًفآهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي ؾٌتي ػولىطز ثْتطی زاقتِاًس .ثط ايي ًتبيج ايي پػٍّف هَيس
ًظطات عطاحبى ضٍيىطز اضظقيبثي تَصيفي زض ظهيٌِ پيكطفت تحصيلي اؾت .الجتًِ ،تبيج هكبثْي ًيع ثِ-
ٍؾيلِ ؾبيط پػٍّكگطاى زض ايي اضتجبط ثسؾت آهسُ اؾت وِ اظ جولِ آًْب هيتَاى ثِ ًتبيج پػٍّف
حميمي ( ،)2005فتح آثبزی ٍ زالٍض ( )2006اقبضُ ًوَز.
زض اضتجبط ثب پطؾف زٍم پػٍّف هجٌي ثط ثَز يب ًجَز تفبٍت هؼٌبزاض ثيي ؾالهت ضٍاى زاًف-
آهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي تَصيفي ٍ ؾٌتي ًتبيج ًكبًگط آى اؾت وِ ؾغح ؾالهت ضٍاى زاًف-
آهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي ؾٌتي ثِ گًَِ هؼٌبزاضی اظ زاًفآهَظاى عطح اضظقيبثي تَصيفي ثبالتط
اؾت.
ًتبيج پػٍّف زض اضتجبط ثب ذطزُ هميبؼّبی ؾالهت ضٍاى ًكبى زاز وِ تبثيط اضظقيبثي
تَصيفي ثط ذطزُ هميبؼ ووجَز تَجِ هؼٌبزاض زاقتِ ٍ همساض تَجِ زض زاًفآهَظاًي وِ ثب ضٍـ تَصيفي
هَضز اضظيبثي لطاض گطفتِ اًس ،پبيييتط اظ زاًفآهَظاًي ثَزُ اؾت وِ ثب ضٍـ ؾٌتي هَضز اضظيبثي لطاض
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گطفتِ ثَزًس ،وِ هيتَاى گفت ايي ًتيجِ ثب يبفتِّبی پػٍّف پطٍزضٍهب )1995( 1ثِ ًمل اظظهبًي فطز
( )2004هجٌي ثط ايٌىِ ًَع اضظقيبثي ثط ايجبز اًگيعُ ،تضويي تَجِ ٍ حضَض هٌظن قبگطزاى زض والؼ
تبثيطگصاض اؾتّ ،ورَاًي زاضز؛ ثيتَجْي ثيفتط زاًفآهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي ؾٌتي ضا قبيس
ثتَاى ّوبىگًَِ وِ ظهبًي فطز ( )2004زض ًتبيج پػٍّف ذَز ثِ آى اقبضُ وطزُ اؾت ثِ فبصلِ ظيبز ثيي
هميبؼّبی ثبظذَضز ػولىطز زاًفآهَظاى زض عطح اضظقيبثي تَصيفي ًؿجت زاز وِ ثبػث قسُ زاًف-
آهَظاى ًؿجت ثِ زضؼ ثيتَجِ قًَس .ايي زض صَضتي اؾت وِ اهيطيبى ( )2007زض ًتبيج پػٍّف ذَز
ػَاهل زيگطی چَى ػسم تَاًوٌسی ٍ اًگيعُ هؼلوبى زض اجطای صحيح عطح اضظقيبثي تَصيفي ضا زليلي
ثط ووجَز تَجِ زض زاًفآهَظاى هكوَل ايي عطح ػٌَاى ًوَزُ اؾت.
ّنچٌيي ًتبيج ايي پػٍّف ًكبى زاز وِ تبثيط اضظقيبثي ثط ذطزُ هميبؼ پيففؼبلي هؼٌبزاض
ثَزُ اؾت .ثِگًَِای وِ همساض پيففؼبلي زاًفآهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي تَصيفي ثيفتط اظ زاًف-
آهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي ؾٌتي اؾت ،وِ ايي ًتيجِ ثب ًتيجِ پػٍّف ظهبًي فطز ٍ هحوسی
( ٍ )2004اذَاى ( )2005هجٌي ثط ايٌىِ زاًفآهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي تَصيفي ًؿجت ثِ زاًف-
آهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي ؾٌتي قلَؽتط ٍ ضفتبض پطذبقگطاًِ ثيفتطی ضا ًكبى هيزٌّسّ ،ورَاًي
زاضز .زض همبثل ظاضػي ( )2008ػٌَاى ًوَزُ اؾت وِ ثيًظوي ٍ زضّنضيرتگي زض والؼّبی هكوَل
عطح اضظقيبثي ؾٌتي ثيفتط اؾتً .تبيج پػٍّف زض ظهيٌِ ذطزُ هميبؼ ضفتبض ضس اجتوبػي هؼٌبزاض
ًجَزُ اؾت .ايي اهط هوىي اؾت ثِ ايي زليل ثبقس وِ ضفتبضّبی ضس اجتوبػي ثيفتط زض وَزوبًي زيسُ
هيقَز وِ زض آًْب الگَّبی پطذبقگطاًِ ٍالسيي ،تٌجيِ وَزوبى ٍ ضفتبضّبی ًبهٌبؾت ٍالسيي ضايج اؾت ٍ
ًَع اضظقيبثي تحصيلي تبثيط چٌساًي ثط ضفتبضّبی ضس اجتوبػي ًساضز (.)Amirian,2007
ًتبيج پػٍّف ّنچٌيي ًكبى زاز وًَِ ،ع اضظقيبثي ثط ًبؾبظگبضی اجتوبػي زاًفآهَظاى هَثط
اؾت .ثِگًَِای وِ زاًفآهَظاى پؿط هكوَل عطح اضظقيبثي تَصيفي ًبؾبظگبضی اجتوبػي ثيفتطی ضا
زض همبيؿِ ثب زاًفآهَظاى پؿط هكوَل عطح اضظقيبثي ؾٌتي ًكبى هيزٌّس ،وِ ايي ًتيجِ ثب ًتبيج
حبصل اظ پػٍّف هبّط ( )2007هجٌي ثط هؤثط ثَزى اجطای عطح اضظقيبثي تَصيفي زض ايجبز جَی
هثجت ،ؾبظًسُ ،حوبيتگط ٍ هٌؿجن زض والؼّبی زضؼ هغبيط اؾت.
ًتبيج پػٍّف زض ظهيٌِ ذطزُ هميبؼ اضغطاة ًكبًگط تبثيط ًَع اضظقيبثي ثط ؾغح اضغطاة
فطاگيطاى ثَزُ اؾت ثِ گًَِای وِ همساض اضغطاة زاًفآهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي تَصيفي ًؿجت ثِ
-Perroderoma
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 هؿلوب ايي اضغطاة ضا ًويتَاى ثِ اضغطاة.زاًفآهَظاى هكوَل عطح اضظقيبثي ؾٌتي ثيفتط اؾت
اهتحبى ًؿجت زاز چطا وِ لطيت ثِ اتفبق پػٍّفّبی اًجبم گطفتِ زض ايي اضتجبط ثط وبّف اضغطاة
؛Zamanifard,2010 ( حبصل اظ اهتحبى زض اثط اجطای عطح اضظقيبثي تَصيفي صحِ گصاقتِاًس
.)Maher, 2007
 اظ آًجب وِ عطاحبى عطح اضظقيبثي تَصيفي تحمك اّساف ايي عطح ضا زض ظهيٌِ ثبال ثطزى،زض ول
،ؾغح ثْساقت ضٍاى زاًفآهَظاى ٍ تَجِ ثِ حيغِّبی گًَبگَى ضقس قرصيت هبًٌس حيغِ ػبعفي
جؿوبًي ٍ اجتوبػي هٌَط ثِ تغييطات اؾبؾي زض قيَُّبی والؼزاضی ٍ ضٍـّبی آهَظـ ػٌَاى
ًوَزُ اًس؛ ًتبيج حبصل اظ ايي پطؾف پػٍّكي هيتَاًس ًكبًگط ضؼف زض اجطای صحيح ايي عطح ثبقس
.وِ اثجبت آى ًيبظهٌس اًجبم پػٍّفّبی ويفي زض ايي اضتجبط هيثبقس
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