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 چکيذُ
پژوُؼ ةا ُصف ةطرغی جاثیط آىّزش سّددنگطم غازی  ةط ارجلاء ىِارت ُای حطات ایً 

دارای کّددکان ةا ٌیاز ُای ویژه جرث پّؽؼ ةِظیػحی  زٌانورزی و سّدکاراىصی غيّىی 

سطاغان ؽيانی احطا ؽصه اغث. روش پژوُؼ ٌیيَ آزىایؾی و در كانب پیؼ آزىّن و پع 

ٌفط از ایً زٌان دارای کّدکان ةا ٌیاز  28. ٌيٌَّ آىاری ؽاىم آزىّن ةا گطوه کٍحطل ىی ةاؽص

دغحطس اٌحشاب ؽصٌص. و ایً جػصاد ةَ ویژه ىی ةاؽص کَ ةَ روش ٌيٌَّ گیطی داوظهتاٌَ در

در ىػطض در دو گطوه آزىایؾی و کٍحطل حایگظیً ؽصٌص. گطوه آزىایؼ ظّر جفادفی 

دكیلَ ای كطار گطفحٍص و گطوه کٍحطل ُیچ  120حهػَ  10آىّزش سّددنگطم غازی  در 

حطات . دو گطوه كتم و ةػص از ىصاسهَ اىّزؽی ةَ وغیهَ پطغؾٍاىَ آىّزؽی دریافث ٌکطدٌص 

داده ُای حيع اراىصی غيّىی ىّرد ارزؽیاةی كطار گطفحٍص. ورزی و و پطغؾٍاىَ سّدک

آوری ؽصه ةا آزىّن جرهیم کّاریاٌع جک ىحغیطه ىّرد جخظیَ  جرهیم كطار گطفث. ٌحایج 

ةصغث آىصه ٌؾان داد کَ ةیً گطوه آزىایؼ و گطوه کٍحطل جفاوت ىػٍاداری وحّد دارد. 

طم غازی ةَ ظّر ىػٍاداری ىّحب افظایؼ ىیظان ىِارت حطات ورزاٌَ  و آىّزش سّددنگ

ػيّىی ىادران دارای کّدك ةا ٌیاز ویژه گطدد و ةٍاةطایً حِث جّاٌيٍص ىیظان سّدکاراىصی

ایً آىّزش در کٍار غایط ذيایث ُای اكحفادی و غازی ىادران دارای کّدك ةا ٌیاز ویژه 

 اححياغی جّـیَ ىی گطدد.
صی آى دکارّس ،ىِارجِای حطات ورزی ،آىّزش سّددنگطم غازی:  :ٍاصگاى کليذي
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 3ػليوزداًی رقيِ ، 2اػظن خجغتِ ًيام ،  1رهحوذي پَ هحوذ

 نیات غهيی داٌؾگاه آزاد واذص كّچاغضّ ُ 1
 ص ةخٍّردذوا -داؽخّی دکحطی داٌؾگاه آزاداغالىی  2
 كّچانواذص  - کارؽٍاس ارؽص ىؾاوره ؽغهی 3
 

 ٌام ٌّیػٍصه ىػئّل:

 هحوذ هحوذي پَر

 

اعتزط کاّؼ  بز تاب آٍري آهَسػ اثزبخؾی بزًاهِ

 با ًياسّاي ٍیضُکَدکاى  يادار فزسًذپزٍري هادراى
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 هقذهِ

ةَ ىفِّم وحّد ٌلفان در ىِارت ُای ظتیػی و جّانی رؽصی اغث کَ ىی جّاٌص ىاٌع اغحلالل و رؽص غادی  1ٌارغایی ُای رؽصی

رؽصی از حِات ىشحهف در گطوه ُای ٌاُيگّن كطار ىی گیطٌص (. کّدکان ةا ٌارغایی ُای 2008، ىاجػّن، فّدغحاد و ةّیػخّنیکّدك ؽّد )

(. ةا ایً ذال، ویژگی ُای ىؾحطکی ةیً آٌِا وحّد دارد کَ ؽاىم اؽکاالجی در ادراك، زةان، ىِارت ُای 2009)ىاجػّن، ىاُان و نّونّ، 

اٌی، ٌؾاٌَ ُای فظون کٍؾی کو اححياغی، ذافظَ و ىِارت ُای ذطکحی اغث. ُيچٍیً ىيکً اغث ایً کّدکان دارای ىؾکالت ُیخ

 )جطىتالی، ریچط، نچٍع و کّت،( و ٌلؿ در جّاٌيٍصی ُای ؽٍاسحی و رفحار غازؽی ةاؽٍص 2011، نیٍصةالد، گیهتطگ و فطٌمجّحِی )

2010 .) 

چّن و گطیً، اوریهی، ایحُيطاه ةا رؽص ایً کّدکان، ىؾکالت رفحاری زودجط آغاز ىی گطدد و ةا گضؽث زىان جّغػَ ىی یاةص )

(، اسحالالت 2011، )ُّرویحظ و ُيکاران(. ةػالوه ایً کّدکان در ىػطض سعط ةیؾحطی ةطای ةطوز آغیب ُای رواٌؾٍاسحی 2005، غیگافّس

 (. 2006، ایٍفهص و ُيکارانرفحار ایضائی و اسحالالت رواٌپظؽکی كطار دارٌص )

 (. 2008، ىیطةاك و جحظچٍطاغث ) 2ذٍُیاز حيهَ ؽایع جطیً و ؽصیصجطیً ٌارغایی ُای رؽصی کو جّاٌی ُای 

جّنص کّدك کو جّان ذٍُی ىػحهظم ةازةیٍی ٌلؼ ُا، فػانیث ُا، وظایف ُيػطی، جشفیؿ ىٍاةع ىانی و داىٍَ وغیػی از رفحارُای 

 (. 2007ةالچط و ةیکط، حصیص ةطای ةطآورده کطدن ٌیازُای آٌِاغث )

ةیؾحط از کّدکان غادی ةا ىّكػیث ُای پیچیصه و دؽّار رو ةَ رو ىی ؽٌّص  در ایً دوره از زٌصگی پصر و ىادر کّدکان کو جّان

(. ٌارغایی ُا، جاسیطُای رؽصی، ةیياری ُای ىظىً و دیگط ٌیازُای ویژه کّدکان، ظد اغحطس جخطةَ ؽصه 2006، غّرغی، ٌّجا و فطاری)

ی و فیظیّنّژیکی ٌاؽی از جالش ةطای اٌعتاق ةا ؽطایط حصیص ىی وانصیً را جرث جاثیط كطار ىی دُص و ىٍخط ةَ ةطوز واکٍؼ ُای ٌاىعهّب رواٌ

 (. 2007، حیٍیٍگظ و دیحعؽّد )

ةیؾحط از وانصیً کّدکان  ةا ٌیازُای ویژه( در پژوُؼ سّد ةَ ایً ٌحیخَ رغیصٌص کَ وانصیً کّدکان 2005) ُاغال، رز و ىک دوٌانص

غادی اغحطس افطاظی، رواةط اححياغی ىرصود و افػطدگی ٌؾان ىی دٍُص. یکی از غّاىم ایخادکٍٍصه ی اغحطس آٌِا اذػاس درىاٌصگی یا 

 (. 2010، نیّنیً، ىککاٌم، گحیٍگ، کٍث و کٍصیٍگاذػاس غصم کٍحطل اغث )

و جّان ُػحٍص ىادران ذػاغیث ةیؾحطی ٌػتث ةَ گػحطش ىؾکالت در در ىلایػَ ةا زىاٌی کَ پصران، ىطاكتث کٍٍصه کّدك ک

( و از 2006، انیک، الرغّن و اغيچ)ةیؾحطی رٌج ىی ةطٌص  3غالىث حػيی و ةِظیػحی غيّىی ٌؾان ىی دٍُص، از اغحطس فطزٌصپطوری

 (. 1389، ىرطاةی و ىیطزائی، ؛ کیيیایی1386غالىث رواٌؾٍاسحی پاییً جطی ةطسّردار ُػحٍص )ٌطیياٌی، آكاىريصیان و رحتی، 

یکی از ىػایهی کَ ىٍخط ةَ افظایؼ غعد اضعطاب و اغحطس ىادران کّدکان کو جّان ذٍُی ىی ؽّد، ىؾکالت رفحاری و سّاب 

(. ىػئهَ دیگطی کَ ىادران ایً کّدکان جخطةَ ىی کٍٍص غصم جّاٌيٍصی درىصیطیث سّد و کّدك، 2009، چّ و ریچصالکّدکان آٌِاغث )

ّاٌيٍصی در ةطكطاری ارجتاط اثطةشؼ ةا کّدك و دیگطان )جٍتیَ ةصٌی، ىالذظَ ةیؼ از ذص دیگطان و ایظونَ کطدن سّد و کّدك(، غصم غصم ج

 (. 1385ىؾکالت اغث )ىريصساٌکطىاٌؾاُی، وٌکی، اذيصی، آزاد فالح و کاظو ٌژاد، اغحفاده از ىکاٌیظم ُای ذم ىػانَ در ةطسّرد ةا 

ُيچٍیً جػاىالت ساٌّادگی ضػیف، ؽاىم فطزٌصپطوری ةی ثتات و ىتحٍی ةط جٍتیَ، ٌگطش فطزٌصپطوریعطدکٍٍصه یا غطد، كّاٌیً 

غشث و ٌاپایصار، ٌظارت ٌاکافی وانصیً، دنتػحگی ٌاایيً و فلصان ارجتاط ىثتث ةا او ةَ غٍّان غّاىم پیؼ ةیٍی کٍٍصه سعط در ٌظط گطفحَ 

( و ةَ ظّر کهی کّدکان را در ىػطض سعط ةطوز رفحارُای پطساؽگطاٌَ كطار ىی دٍُص )وةػحط، 2007رادو و ةاش، ىی ؽٌّص )نحگّا، ٌُّّ

2005 .) 

ُّةط، دیحطیچ، گّحیٍی و سصىث رغاٌی ةَ ایً وانصیً، اظالع رغاٌی و آىّزش اغث ) ًةطاغاس پژوُؼ ُایاٌخام ؽصه اونیً اونی

ّاٍُص جا در حِث افظایؼ ىِارت ُایؾان ةَ آٌِا کيک کٍٍص جا كادر ةَ ىصیطیث ؽطایط دؽّار (. آٌِا از افطاد ىحشفؿ ىی س2005، ةارك

 (. 2013، حیيظةاؽٍص )

غِو ةػیاری در افظایؼ جػاىالت یکی از اٌّاع ىصاسالجی کَ ىی جّاٌص در ایً راغحا گام ةطدارد آىّزش وانصیً اغث. آىّزش وانصیً 

  .دارد و فؾار رواٌی ی ىشطبىثتث وانصیً و کّدك و کاُؼ رفحارُا

ُای اسیط، گطا اغث. در غالؽٍاغی ىثتثجاثیط داؽحَ ةاؽص، رویکطد روان کاُؼ فؾار رواٌی از حيهَ رویکطدُایی کَ ىيکً اغث ةط 

دٌتال دارٌص. از داٌص کَ ةِظیػحی و ؽادکاىی اٌػان را ةَُایی ىیُا و ؽیّهگطا ُصف ٌِایی سّد را ؽٍاغایی غازهؽٍاغی ىثتثرویکطد روان

ُای ىّرد پژوُؼ ایً رویکطد ةَ جطیً غازهرو، غّاىهی کَ غتب غازگاری ُطچَ ةیؾحط آدىی ةا ٌیازُا و جِصیصُای زٌصگی ؽٌّص، ةٍیادیایً

                                                           
1
 - Developmental disabilities 

2
 - Mentally disabled 

3
 - Parenting stress 
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یکی از  6یآورجاب 2001در غال  5ىػحًو  2000در غال  4الجار و چیچحی(. در ایً ىیان، از ٌظط 1392روٌص )غاىاٌی و ُيکاران، ؽيار ىی

ی روانآوری در ذّزهُای ىطةّط ةَ جابؽٍاغی ىثتث اغث و غانب پژوُؼی روانُای ةٍِخار ىّرد جّحَ و ىعانػَایً ىفاُیو و غازه

 (.1390ؽٍاغی جرّنی اٌخام ؽصه اغث )ةؾارت و ُيکاران، 

. غّاىم سعطآفطیً آن7ىػطض غّاىم سعطآفطیًرغو كطارداؽحً در آوری جّاٌایی افطاد در غازگاری ىّثط ةا ىریط اغث، غهیجاب

( ظتق ٌظط 2006، 8الرنگّىظ و ىکؽٌّص )کالت رفحاری ىطجتط ىیىؾ ُای ىٍفی ُػحٍص کَ ةا پیاىصُای ىٍفی  ودغحَ ؽطایط و ىّكػیث

ونی ةا پیاىصُای ىٍفی کيی  ُایی از افطاد جيطکظ دارٌص کَ در ىػطض غّاىم سعطآفطیً كطار دارٌص،آوری ةط گطوهجاب 2000در غال  9جایث

رغو کار رود کَ غهیجّاٌص درىّرد افطادی ةَپضیطی ىیىّاحَ ؽصه و ذحی ىيکً اغث پیاىصُای ىثتحی را ٌیظ کػب ٌيایٍص. ُيچٍیً، آغیب

طدىیطزا ٌیکّزاده، ىاٌٍص )ککَ در ىػطض غّاىم سعطآفطیً كطار ٌصارٌص، دچار پیاىصُای ىٍفی ؽصه و یا از کػب پیاىصُای ىثتث ةاز ىیایً

1388.) 

ُایی را ةیاىّزٌص کَ ٍُگام ؽّد کَ افطاد ىِارتدارٌص ٌیاز ةَ ایً ىػأنَ اذػاس ىیةیان ىی 2005در غال  10ُال وپیطغّن -کّردیچ

ُصفؾان جرث ُایی کَ رو، ىصاسهَجطی جفکط و غپع غيم کٍٍص. از ایًوراٌَا ی جابزا ةَ ؽیّهُای اغحطسىّاحَِ ةا ىؾکالت و ىّكػیث

(. در 1388آوری ةاؽٍص )کاوه، ُای ىطةّط ةَ جابُا و جّاٌاییجّاٌٍص گام ىِيی درایخاد ىِارتجاثیط كطاردادن فطآیٍصُای فکطی اغث، ىی

( و از 1390آوری آن روی غکَ اغث )ؽیز االغالىی، ُا جّحَ ؽّد، اىا جابُا ةیؾحط از جّاٌاییُا و کاغحیحّاىع ىطغّم اغث کَ ةَ ٌلفان

ظّری کَ ُط ؽٍاغی ساٌّاده و ةِصاؽث رواٌی یافحَ اغث، ةَؽٍاغی جرّنی، روانُای روانای در ذّزهُایی اغث کَ حایگاه ویژهحيهَ غازه

 (.1386ؽّد )غاىاٌی و ُيکاران، ُای ىطجتط ةا ایً غازه افظوده ىیروز ةط ؽيار پژوُؼ

غٍّان ىیظان جّاٌایی فطد در جعاةق ةا ؽطایط ٌاگّار جػطیف ؽصه اغث کَ ؽاىم ؽایػحگی فطدی، اغحياد ةَ  ٌیطوُای  آوری ةَجاب

(. 2010؛ ةَ ٌلم از ةیث غیکا و ُيکاران، 2003کاٌط و ُيکاران، غٍّان غاىم ىثتث و جاثیطات ىػٍّی ىی ؽّد )دروٌی، پضیطش جغییطات ةَ

آوری افطاد ةا کاُؼ غّاىم سعطآفطیً، کاُؼ كطار گطفحً افطاد در ىػطض ایً غّاىم و افظایؼ ٍص کَ جابکةیان ىی 2003در غال  11کانیم

ٌفع و سّدةػٍصگی کٍٍصه و جلّیث غظتظطفیث غازگاری کٍار آىصن افطاد ةا اغحطس، درغیً ذال جلّیث فطآیٍصُای ساٌّادگی ىرافظث

آوری جا ذصودی یک ویژگی ؽشفی و جا ذصود دیگطی ٌیظ ٌحیخَ جخطةَ، اگطچَ جاب 2007در غال  12ؽّد. از ٌظطکّرًٌُّآٌِا ةیؾحط ىی

آوری سّد جّاٌٍص جرث آىّزش كطار گیطٌص جا ظطفیث جابُا كطةاٌی ىریط یا وراثث سّد ٌیػحٍص، افطاد ىیُای ىریعی افطاد اغث، ونی اٌػان

ُارا جغییط انػيم افطاد در ىلاةم اغحطس، رویصادُای ٌاسّؽایٍص و دؽّاریعجّان غکُا افظایؼ دٍُص. ىیی آىّسحً ةطسی ىِارتوغیهَرا ةَ

 .(1388ظّری کَ ةحّاٌٍص ةط ىؾکالت ىٍفی ىریعی غهتَ کٍٍص )کاوه ، داد، ةَ

ُای ىطجتط ةا آن ةَ ایً دنیم اغث کَ ایً دیصگاه ةط آوری و پژوُؼةشؾی از ىرتّةیث ىفِّم جاب 2000در غال  13ازٌظط رغٍیک

غٍّان غپطی ةط غهیَ رفحارُای سعطزا وپیاىصُای کٍٍصه ةَکَ غّاىم ىرافظثُا، اىیص و كصرت فطد جيطکظ دارٌص. ایًُا، ظطفیثٌيٍصیجّا

ی ایً ىّضّع  اغث کَ چطا  ةػیاری از حّاىع در غعّح ىرهی و ىهی ةَ ؽٍاغایی غّاىم ىّثط ةط ُيطاه ةا آٌِا ىعطح ُػحٍص، جتییً کٍٍصه

حا کَ از آن 2003اٌص و ةٍا ةَ غلیصه کٌّّر اكصام کطده افطادُای الزم در ُای درىاٌی و ارجلای جّاٌاییدٌتال آن، ظطاذی ةطٌاىَةَآوری و جاب

 (. 1388جّاٌص ُصف ىِيی در روان درىاٌی ةاؽص )ٌیکّزاده، ؽّد، ىیغٍّان ىػیاری ةطای جّاٌایی ىلاةهَ ةا اغحطس كهيصاد ىیآوری ةَجاب

حَ ةَ ایٍکَ جاب اوری ةَ غٍّان یک ىفِّم دو ةػصی یػٍی اُيیث ٌاگّاری و غازگاری ىثتث در ٌظط گطفحَ ىی ؽّد ةا جّ

ی کاُؼ فؾار رواٌی ىادران جاثیط ةگضارد، و از آٌخا کَ ىِو جط، ىادر ایً کّدکان ةَ غٍّان ىِو جطیً وجاب اوری ىیحّاٌص ةط ر(،2006نّرجا)

كّی جطیً پؾحّاٌَ ذيایحی ةطای احطای راُتطدُای کّدکان ٌیازُای ویژه  ُػحٍص، ىرلق ةط ان ةطآىص جا ةا ىٍتع اظالغات درةاره کّدك و 

ىادران ىّرد آزىّن جخطةی كطار  اغحطسىادران کّدکان ٌیازُای ویژه ، جاثیط و اُيیث افظایؼ جاب آوری را در کاُؼ  اغحطسةطرغی ىیظان 

 دُص.
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 رٍػ:

 رٍػ پضٍّؼ
آزىّن و دارای گطوه آزىایؼ و  پع -آزىّن  آزىایؾی ةا ظطح پیؼط ٌؾان داده ؽصه اغث، روش پژوُؼ، ٌیيَیزُياٌعّرکَ در ظطح 

 گطوه کٍحطل اغث.

 آزىّن ةا گطوه آزىایؼ و گطوه کٍحطل پع -آزىّن  ظطح پیؼ

 ُا گطوه آزىّن پیؼ ىحغیط ىػحلم آزىّن پع

T2 X T1 R    گطوه آزىایؼ 

T2 - T1 R     گطوه گّاه 

 

 جاهؼِ پضٍّؼ

. از ایً حاىػَ ةَ روش درةطگیطٌصه جياىی ىادران دارای کّدکان ةا ٌیازُای ویژه اغث کَ در ةِظیػحی سطاغان ؽيانی پطوٌصه دارٌص 

ةَ پژوُؼ را دارا ةّدٌص از دو ىصرغَ اٌحشاب  کّدك دارای ٌیازُای ویژه کَ ىالك ُای ورود30ٌيٌَّ گیطی در دغحطس ٌيٌَّ ای ىؾحيم ةط 

 ٌفطی جلػیو ؽصٌص. 15در ظطح پژوُؾی ةَ ـّرت جفادفی ةَ دو گطوه و پع از اغالم رضایث ةطای ؽطکث داوظهتاٌَ 

 

 ابشار اًذاسُ گيزي
کَ ةطاغاس آن ىی جّان پطغؾٍاىَ  ایاغح ؽاسؿ اغحطس فطزٌصپطوری: ؽاسؿ اغحطس فطزٌصپطوری جّغط آةصیً غاسحَ ؽصه اغث.

کّدك را ارزؽیاةی کطد و ةط ایً اـم ىتحٍی اغث کَ اغحطس وانصیً ىی جّاٌص از پاره ای از ویژگی ُای  -اُيیث اغحطس در ٌظام وانصیً

 کّدك، ةطسی سفیفَ ُای وانصیً و یا ىّكػیث ُای ىحٍّغی کَ ةا ایفای ٌلؼ وانصگطی ةَ ظّر ىػحلیو ىطجتط ُػحٍص ٌاؽی ؽّد. ؽکم

ؽاسؿ اغحطس فطزٌصپطوری در پژوُؼ ذاضط ةَ غٍّان ؽکم ةازٌگطی ؽصه پیؾیً اغث کَ جفرید آن آغان جط و ىّاد آن کيحط اغث. ایً 

ىلیاس اغحطس »ىاده اسحیاری ٌیظ ةَ غٍّان  19ىاده کاُؼ داده و  110ىاده ةَ  150ةازٌگطی ىّاد ؽاسؿ اغحطس فطزٌصپطوری را از 

اٌخام ىی ؽّد. پطغؾٍاىَ دارای دو كهيطو  5جا  1اغث. ؽیّه ٌيطه گضاری ةَ روش نیکطت ةطذػب پاغز ُای ةَ آن افظوده ؽصه « زٌصگی

 7ىاده(، پضیطٌصگی ) 11_ىاده( اغث، کَ كهيطو کّدکی ؽاىم ؽاىم زیط ىلیاس ُای غازش پضیطی  54ىاده( و كهيطو وانصیٍی ) 47کّدکی )

ىاده( ىی ؽّد و كهيطو وانصیً ؽاىم  6ىاده( و جلّیث گطی ) 9و جّحِی فظون کٍؾی )ىاده(، ک 5ىاده(، سهق ) 9ىاده(، فظون ظهتی )

 6ىاده(، اٌظوای اححياغی ) 13ىاده(، ذع ـالذیث ) 7ىاده(، ىرصودیث ُای ٌلؼ ) 7ىاده(، دنتػحگی ) 9)زیطىلیاس ُای افػطدگی 

(. ٌحایج انفتای 1386ىاده( ىی ؽّد )دادغحان،  19ىاده( و ىلیاس اسحیاری اغحطس زٌصگی ) 5ىاده(، غالىث وانص ) 7ىاده(، رواةط ةا ُيػط )

( ةطای پصران و ىادران ىّرد ىعانػَ ةطای ٌيطه کهی در كهيطو وانصیٍی 1388، ظِياغیان و چیيَ )کطوٌتاخ در جرلیق سطم آةادی، پّراغحياد

ةازآزىّن اغحطس فطزٌصپطوری در  -ةَ دغث آىص. پایاٌی آزىّن 84/0جا  8/0و ةطای ٌيطه کهی در كهيطو کّدکی از  86/0جا  83/0ةَ جطجیب از 

 ةطای ٌيطه کهی كهيطو کّدکی ةّد.  63/0ةطای ٌيطه کهی كهيطو وانصیٍی و  91/0ىادر  30 ىاه در ٌيٌَّ ةانیٍی ىحؾکم از 3فاـهَ زىاٌی 

ىرحّای آىّزش افظایؼ اغحياد ةَ ٌفع پضیطش واكػیث و رغیصن ةَ پضیطش کّدك ارائَ ؽیّه اداره کّدك در ىٍظل جؾّیق پصران 

ىػٍا دادن ةَ زٌصگیؾان،  آىّزش ىِارت ُای ارجتاظی، ةّد.ةَ ذيایث از ٌلؼ ىادر و ةطاٌگیشحً اذػاس غطور وانصیً ٌػتث ةَ کّدك 

ؽیّه ؽٍاغایی و چانؼ ةا افکار سّدکار غیطىٍعلی، ةطٌاىَ ریظی فػانیث و ... پطداسحَ ىی ؽص کَ ةا ىػائم ىطجتط ةا  اٌػعاف پضیطی ةیؾحط 

ؾٍاسحی دریافث ٌکطدٌص. پع از پایان حهػات در آىیشحَ ةّد. در ظّل دوره درىان، گطوه کٍحطل ُیچ گٌَّ سصىات رواٌ ىادرانغالىث 

 را جکيیم ٌيّدٌص. ؽاسؿ اغحطس فطزٌص پطوریدرىان، دو گطوه آزىایؼ و کٍحطل ةار دیگط پطغؾٍاىَ 

 

 یافتِ ّا 
داده ُای حيػیث ؽٍاسحی ذاـم ٌؾان داد، ىادران ؽطکث کٍٍصه در ایً پژوُؼ ُيگی ساٌَ دار و دارای جرفیالت غیکم جا 

و ىیاٌگیً گطوه  6/4ةا اٌرطاف اغحاٌصارد  91/36)ىیاٌگیً گطوه آزىایؼ  21/4ةا اٌرطاف اغحاٌصارد  83/37ص. ىیاٌگیً غً آٌِا نیػاٌع ةّدٌ

)ىیاٌگیً غً کّدکان ىادران گطوه  54/2ةا اٌرطاف اغحاٌصارد  75/10( و ىیاٌگیً غً کّدکان آٌِا 76/3ةا اٌرطاف اغحاٌصارد  75/38کٍحطل 

و ىیاٌگیً غً کّدکان ىادران گطوه کٍحطل و گطوه آزىایؼ ُيچٍیً ةیً و ىیاٌگیً غً کّدکان  27/2اٌرطاف اغحاٌصارد ةا  5/10آزىایؼ 

فطزٌصپطوری در حصول ؽياره ىیاٌگیً غً کّدکان گطوه کٍحطل و گطوه آزىایؼ وحّد ٌصاؽث. داده ُای جّـیفی ذاـم از ىلیاس اغحطس 

 ارائَ ؽصه اغث.  1
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 تَصيفی گزٍُ آسهایؼ ٍ کٌتزل در هقياط اعتزط فزسًذپزٍري: ؽاخص ّاي 1جذٍل

 اًحزاف اعتاًذارد هياًگيي هزحلِ گزٍُ هتغيز

 اغحطس فطزٌصپطوری

 آزىایؼ
 57/27 83/295 پیؼ آزىّن

 99/32 33/283 پع آزىّن

 آزىایؼ
 44/45 83/292 پیؼ آزىّن

 22/44 66/316 پع آزىّن

 

اغحطس فطزٌصپطوری ىادران کّدکان کو جّان ذٍُی و سطده ىلیاس ُای آن از  کاُؼ ةط جاب آوریةَ ىٍظّر ةطرغی اثطةشؾی ةطٌاىَ 

روش جخظیَ و جرهیم کّواریاٌع اغحفاده ؽص، ةَ ایً دنیم کَ ایً آزىّن ىی جّاٌص اثط اذحيانی پیؼ آزىّن را ةط ٌحایج سٍثی کٍص كتم از 

، ةایػحی از وحّد ُيگٍیّاریاٌع درون گطوُی اظيیٍان ذاـم کطد. ةَ ُيیً ىٍظّر ةطای ةطرغی ُيگٍیّاریاٌع درون اغحفاده از ایً روش

ىػٍادار ٌتّد، ةٍاةطایً  P<05/0( در غعد 2نّن )ظتق داده ُای حصول ؽياره  Fگطوُی از آزىّن نّن اغحفاده ؽص ةا جّحَ ةَ ایٍکَ ىلصار 

 یص ىی ؽّد، در ٌحیخَ ىی جّان از جرهیم کّواریاٌع ةطای جخظیَ و جرهیم داده ُا اغحفاده ٌيّد. ىفطوضِِيگٍیّاریاٌع داده ُا جای

 

 ًتایج آسهَى لَى بزاي بزرعی ّوگٌيَاریاًظ درٍى گزٍّی دادُ ّا: 2جذٍل

 عطح هؼٌاداري 2درجِ آسادي 1درجِ آسادي F هتغيز

 662/0 22 1 169/0 اغحطس فطزٌصآوری

 063/0 22 1 832/3 كهيطو کّدك

 361/0 22 1 871/0 كهيطو وانص

 388/0 22 1 774/0 فظون کٍؾی -ةی جّحِی

 39/0 22 1 77/0 جلّیث گطی

 579/0 22 1 317/0 سهق کّدك

 958/0 22 1 003/0 پضیطٌصگی

 427/0 22 1 654/0 غازش پضیطی

 235/0 22 1 49/1 فظون ظهتی

 187/0 22 1 855/1 ذع ـالذیث

 222/0 22 1 582/1 دنتػحگی

 627/0 22 1 243/0 ىرصودیث ُای ٌلؼ

 113/0 22 1 718/0 افػطدگی

 402/0 22 1 73/0 رواةط ةا ُيػط

 093/0 22 1 086/3 اٌظوای اححياغی

 113/0 22 1 721/2 غالىث وانص

 

جاب ٌحایج جرهیم کّواریاٌع ذاکی از آن ةّد کَ ىیظان اغحطس فطزٌصپطوری ىادران گطوه آزىایؼ ةػص از ؽطکث در دوره آىّزؽی 

(. ُيچٍیً ىلایػَ ىیظان اغحطس p ،224/83 ( ;1,21)F<05/0ٌػتث ةَ ىادران گطوه کٍحطل کاُؼ ىػٍاداری ٌؾان داده اغث ) آوری

(. و كهيطو p ،02/42 ( ;1,21)F<05/0کٍحطل کاُؼ ىػٍاداری در سطده ىلیاس ُای كهيطو کّدك ) فطزٌصپطوری در دو گطوه آزىایؼ و

در کاُؼ اغحطس فطزٌصپطوری، كهيطو  جاب آوری( ٌؾان داد. نضا ىی جّان ٌحیخَ گطفث کَ آىّزش p ،634/30 ( ;1,21)F<05/0وانص )

 (. 3کّدك و كهيطو وانص ىّثط ةّده اغث )حصول ؽياره 
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 بز اعتزط فزسًذپزٍري تاب آٍري: ًتایج تحليل کٍَاریاًظ در بزرعی اثزبخؾی بزًاهِ 3ارُ جذٍل ؽو

 ؽاخص هٌابغ تغييزات
هجوَع 

 هجذٍرات
 عطح هؼٌاداري F 1درجِ آسادي

 0001/0 224/83 1 488/7915 اغحطس فطزٌصآوری

 0001/0 02/42 1 496/1284 كهيطو کّدك

 0001/0 634/30 1 179/2353 كهيطو وانص

 

، ىلایػَ ی ىیظان اغحطس فطزٌصپطوری در دو گطوه آزىایؼ و کٍحطل کاُؼ ىػٍاداری در سطده 4ةا جّحَ ةَ داده ُای حصول ؽياره 

، p<05/0(، ذع ـالذیث )p ،324/24 ( ;1,21)F<05/0(، فظون ظهتی )p ،368/5 ( ;1,21)F<05/0ىلیاس ُای سهق کّدك )

967/15 ( ;1,21)F( و افػطدگی )05/0>p ،312/15 ( ;1,21)Fفظون  -( ٌؾان ىی دُص. درذانی کَ در سطده ىلیاس ُای ةی جّحِی

کٍؾی، جلّیث گطی، پضیطٌصگی، غازش پضیطی، دنتػحگی، ىرصودیث ُای ٌلؼ،رواةط ةا ُيػط، اٌظوای اححياغی و غالىث وانص جفاوت 

 ىػٍاداری ةَ وحّد ٌیاىصه اغث. 

 

 بز خزدُ هقياط ّاي اعتزط فزسًذپزٍري تاب آٍريثزبخؾی بزًاهِ : ًتایج تحليل کٍَاریاًظ در بزرعی ا4جذٍل

 ؽاخص هٌابغ تغييزات
هجوَع 

 هجذٍرات
 عطح هؼٌاداري F درجِ آسادي

 069/0 67/3 1 333/45 فظون کٍؾی -ةی جّحِی

 478/0 521/0 1 779/2 جلّیث گطی

 031/0 638/5 1 103/27 سهق کّدك

 103/0 906/2 1 018/6 پضیطٌصگی

 094/0 073/3 1 705/45 پضیطیغازش 

 0001/0 324/24 1 134/82 فظون ظهتی

 001/0 967/15 1 551/213 ذع ـالذیث

 082/0 331/3 1 58/45 دنتػحگی

 091/0 148/3 1 043/36 ىرصودیث ُای ٌلؼ

 001/0 312/15 1 698/239 افػطدگی

 071/0 626/3 1 875/10 رواةط ةا ُيػط

 279/0 237/1 1 667/9 اٌظوای اححياغی

 253/0 384/1 1 259/3 غالىث وانص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 -61، ص 6991،بهار 9رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 ٍ ًتيجِ گيزيبحث 
اغحطس فطزٌصپطوری ىادران کّدکان کو جّان ذٍُی را کاُؼ ىی  جاب آوری،ٌحایج پژوُؼ ٌؾان داد کَ ؽطکث در ةطٌاىَ آىّزش 

را در کاُؼ  جاب  آوری( کَ ةطٌاىَ 2008) ةّدٌيً و ُيکاران(، 2006) جطٌط و غاٌصرزدُص. ایً ٌحایج ةا ٌحایج ذاـم از پژوُؼ ُای 

(، آحیم چی، ةطحػهی و حان ةظرگی 1387اغحطس فطزٌصپطوری ىّثط داٌػحَ اٌص ىٍعتق اغث و ٌیظ ةا ٌحایج پژوُؼ ُای فطزاد فطد و ُّىً )

 را در کاُؼ اغحطس فطزٌصپطوری جاثیطگضار داٌػحَ اٌص ُياٍُگ اغث.  جاب آوری( کَ آىّزش ىِارجِای 1390)

در جتییً اثطةشؾی ةطٌاىَ فطزٌصپطوری ىثتث ةط کاُؼ اغحطس فطزٌصپطوری ىادران کّدکان کو جّان ذٍُی در پژوُؼ ذاضط ىی 

 جّان ةَ غّاىم زیط اؽاره کطد: 

آوری ةَ افطاد در یک آىّزش ی ایً اظِارات غهیگيً ةّد ىتٍی ةط آن کَ آىّزش جابٌحایج ُيگی جأئیصکٍٍصه جرلیق اٌخام ؽصه و 

دُص. در ایطان ةخظ جرلیق پژوُؾگط،  اغحطس را کاُؼ جّاٌص دیصگاه آٌان را ٌػتث ةَ زٌصگی رؽص داده و ةِتّد ةشؾص، الغی ىٍظو ىیک

 جرلیق دیگطی ةا ایً غٍّان یافث ٌؾص. 

ىِهک  ىتحال ؽصه اغث، ىّحب ةطوز یک ؽّك رواٌی و ةِو سّردن  ٌاجّاٌیةَ فطزٌص وی ىّاحَِ فطد ةا ایً واكػیث جهز و آزارٌصه کَ 

ةَ  داؽحً فطزٌص ةا ٌیازُای ویژهىی ؽّد. چطا کَ  ىادردر و ذحی سّد کّدك جػادل رواٌی و ةطوز ُیخاٌات ىٍفی ٌػتث ةَ سّد و ىریط 

، از نراظ اححياغی ةػیار رد افطاد ةا کّدكةطسّساظط ةاورُای رایخی کَ در ىریط زٌصگی فطد وحّد دارد و ٌیظ ةَ ساظط ىاُیث ٌرّه 

، ىػيّالً ؽتکَ ُای دوغحان و آؽٍایان از وی اححٍاب ىی  جػاىالت اححياغیٌاىعهّب كهيصاد ىی ؽّد و ىّحب ىی گطدد کَ در ـّرت 

ةَ ٌّغی  ىادری اظطافیان، گػػحَ سّاُص ؽص، در ٌحیخَ ایً ظطد ؽصن از غّىادر کو رٌگ جطو در ىّاردیکٍٍص و پیٌّصُای ارجتاظی و جػاىهی 

غیطكاةم درىان اغث ىی جّاٌص ىّحتات  ٌاجّاٌی فطزٌصشاححياغی دچار سّاُص ؽص. غالوه ةطایً، آگاُی فطد از ایٍکَ  و اغحطس اضعطاب

چار ىؾکالت در کّجاه ىصت از نراظ رواٌؾٍاسحی و اححياغی د ىادر ساٌّادهٌااىیصی و افػطدگی در فطد ؽّد. ایً غّاىم غتب ىی گطدٌص کَ 

 زیادی ؽّد. 

 کاُؼ اغحطسآوری و اثط آن در حِث ُای احطا ؽصه در زىیٍَ جابُا ةیاٌگط اثطات ىعهّب آىّزشگٌَّ پژوُؼىؾاُصه ٌحایج ایً

کّدکان  ىادراناغحطس را در افطاد کاُؼ داد.و از ظطفی جّان ُای افطاد ىیُای ىحٍاغب ةا غً و ویژگیةاؽص، ةٍاةطایً، ةا وحّد آىّزشىی

کو جّان ذٍُی ةا جلتم ىػئّنیث ةیؼ از اٌصازه در ظّل زٌصگی از حان ىایَ ىی گضارٌص کَ ٌحیخَ آن جريم اغحطس زیاد، اذػاس ٌااىیصی و 

آٌان ةا فطاگیطی ؽیّه ُای ىعهّب ىطاكتث از سّد )حهب  ةطٌاىَ جاب آوری(. در 1385غو و اٌصوه اغث )ىريصساٌکطىاٌؾاُی و ُيکاران، 

ذيایث ساٌّاده و دوغحان، پطداسحً ةَ اىّر ىّرد غالكَ ةَ جٍِایی، ةا ُيطاُی ُيػط و یا دوغحان، اسحفاص زىان اغحطاذث( کَ یکی از 

اىط آراىؼ و جّاٌيٍصی ىادران را در  ، در حِث ةطآوردن ٌیازُای سّد اكصام ىی ٌيایٍص. ةَ ٌظط ىی رغص ایًآن ىی ةاؽصاـّل اغاغی 

 ةطسّرد ةا ىؾکالت رفحاری کّدکان افظایؼ داده و ىٍخط ةَ کاُؼ اغحطس فطزٌصپطوری آٌِا ؽصه ةاؽص. 

ّانصیً جؾّیق ىی ؽٌّص افکار ىٍفی سّد را در ىّرد فطزٌصؽان جغییط دٍُص ةَ غٍّان ىثال ةَ حای ایً فکط کَ جاب اوریدر ةطٌاىَ 

یاد ٌيی گیطد فکط کٍٍص کَ آٌِا ةَ زىان ةیؾحطی ةطای یادگیطی ٌیاز دارٌص و ایً گٌَّ ةَ اٌحظارات واكع ةیٍاٌَ جطی ٌػتث ةَ  فطزٌصؽان ُطگظ

(. ةَ ٌظط ىی رغص ایخاد جغییط در ٌگطش، ةاورُا و افکار ىادران ٌػتث ةَ 2011 غّفطوٌّف و ُيکاران،جّاٌيٍصی ُای فطزٌصؽان دغث یاةٍص )

ذٍُی ىٍخط ةَ جفرید ادراك ُا و واکٍؼ ُای آٌِا ؽصه ارجتاط ىعهّب جطی را ىیان ىادر و فطزٌص ایخاد کطده اغث. کَ ایً فطزٌص کو جّان 

 ی کاُؼ اغحطس فطزٌصپطوری ىادران را فطاُو ٌيّده اغث. ىِو سّد زىیٍَ

غحطس زا اغث. ةَ ٌظط ىی رغص ةطٌاىَ ىػحلصٌص ىؾکم رفحاری کّدك ةیؾحط از ٌاجّاٌی کّدك ةطای ىادر ا( 2005ةیکط و ُيکاران )

ةا جطغیب ىادران ةَ کارةطد كّاٌیً و غاسحارُای كاظػاٌَ، اغحفاده از روش ُای جفرید رفحار و ةَ کارگیطی اـّل کٍحطل رفحار  جاب آوری

 حَ ةاؽص. جّاٌػحَ اغث ىؾکالت رفحاری کّدکان را کاُؼ داده و در ٌِایث کاُؼ اغحطس فطزٌصپطوری ىادران را در پی داؽ

( غعد واةػحگی کّدك ىتحال ةَ اسحالالت رؽصی در زىیٍَ ىِارت ُای سّدیاری ةَ ظّر ةانلّه ىی جّاٌص غاىم 2005از ٌظط پطی )

ز ایخاد اغحطس در ساٌّاده ةاؽص. ةا جّحَ ةَ ایً ىِو ةَ ٌظط ىی رغص ىادران ةا اغحفاده از راُتطدُای ؽکم دُی رفحارُای حصیص )اغحفاده ا

اغث جّاٌػحَ جاب آوری زش اجفاكی، جکٍیک ةپطس، ةگّ، اٌخام ةصه و چارت رفحار( کَ یکی از راُتطدُای ىِو در ةطٌاىَ یک ىثال سّب، آىّ

 اٌص در حِث جرّل ىِارت و اغحلالل کّدکان گام ةطدارٌص. 

خطةیات، غاىم دیگط، ةطگظاری گطوُی حهػات آىّزؽی اغث. در حهػات آىّزؽی گطوُی، ىادران ةا ىعطح غاسحً ىؾکالت، ج

( 1390پیؾٍِادات غازٌصه و راه کارُا، اذػاس ُيصنی، ذيایث و پضیطش گطوه و درىاٌگط را دریافث ىی کٍٍص. از ٌظط آكایّغفی و دُػحاٌی )

ذيایث اححياغی ةطای افطاد جرث اغحطس غّدىٍص اغث و ىاٌٍص غپطی ىاٌع ٌفّذ اغحطس ةط فطد ىی ؽّد. ةا جّحَ ةَ ایً اىط، ةَ ٌظط ىی 

 ذيایث اححياغی ٌیظ جّاٌػحَ اغث در کاُؼ اغحطس فطزٌصپطوری ىّثط ةاؽص. رغص 
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ُيچٍیً ٌحایج جرهیم سطده ىلیاس ُای ؽاسؿ اغحطس فطزٌصپطوری ٌؾان داد کَ کاُؼ ٌيطات در كهيطو کّدك در سطده ىلیاس 

جاب ُای فظون ظهتی و سهق کّدك و در كهيطو وانص سطده ىلیاس ُای افػطدگی و اذػاس ـالذیث ىػٍادار اغث. ةَ غتارت دیگط ةطٌاىَ 

ی کّدك ؽاىم: فظون ظهتی و سهق ُيچٍیً در دو ویژگی اغحطس زای ىادر ر دو ویژگی اغحطس زااداری دجّاٌػحَ اغث کاُؼ ىػٍ آوری

 ؽاىم: افػطدگی و اذػاس ـالذیث ایخاد ٌيایص و ىٍخط ةَ کاُؼ اغحطس فطزٌصپطوری ىادران ؽّد. 

ارُا ةیؾحط ةَ ـّرت ارجکاب فظون ظهتی ةَ فؾاری اؽاره دارد کَ کّدك ةَ ظّر ىػحلیو ةط وانصیً سّد، اغيال ىی کٍص. ایً رفح

غيم ةطوز ىی کٍٍص و ىلاةهَ ی یکی از وانصیً ةا چٍیً رفحارُای اغحطس زایی ةا ىشانفث آؽکار، پطساؽگطی، غهعَ حّیی و ظهب جّحَ و 

ر کؾیصن سصىث ازغّی کّدك ىّاحَ ىی ؽّد. اگط ایً ویژگی کّدك ةا پاره ای از ذاالت سهلی ُيطاه ةاؽص، ةَ ـّرت گطیَ ی ىفطط، کٍا

یا ةطاٌگیشحگی سؾو جخطةَ ىی کٍٍص و اغحطس سّد و افػطدگی آؽکار ىی ؽّد. وانصیً ىػيّالً چٍیً رفحارُایی را در چارچّب اضعطاب 

(. ةاال ةّدن ٌيطه فظون ظهتی ٌؾان دٍُصه آن اغث کَ وانصیً سّاغحَ ُای کّدك را افطاظی ىی داٌٍص. ایً سّاغحَ ُا 1386)دادغحان، 

َ گٌَّ ُای ىحفاوت ىاٌٍص ٌق زدن، درآویشحً حػياٌی ةَ وانصیً، کيک ظهتی ىکطر و یا فطاواٌی ىػائم رفحاری کو اُيیث ىيکً اغث ة

(. ةا جّحَ ةَ ایً کَ رویکطد ةطٌاىَ ىصاسهَ ای ىّرد اغحفاده در ایً پژوُؼ ىطکب از 1386. ةَ ٌلم از دادغحان، 1989آؽکار ؽٌّص )راس، 

صیً و جغییط رفحار اغث، ىی جّان گفث کَ کاُؼ اغحطس در ایً سطده ىلیاس ىی جّاٌص ٌاؽی از آؽٍایی ىصیطیث اغحطس، آىّزش وان

 ىادران ةا روش ُای ىحٍّع ىصیطیث رفحار و کٍحطل ـرید رفحار فظون ظهتی کّدك ةاؽص. 

در ایً سطده ىلیاس ىػيّالً  در جتییً اثطةشؾی ایً ةطٌاىَ ةط کاُؼ ٌيطات سطده ىلیاس سهق کّدك ىی جّان گفث کَ ٌيطات ةاال

غطوکارداریو کَ اغهب گطیَ ىی کٍٍص و ٌؾاٌَ ةا ٌارغا کٍؼ وری غاظفی کّدك ىطجتط اغث و در ةیؾحط ىّارد ةا کّدکان افػطده و ىأیّغی 

ارجتاط ىثتث ةیً  (. ةَ ٌظط ىی رغص ایً ةطٌاىَ ةا ارائَ ی راُتطدُایی ةطای ایخاد1386ُای سّؽتشحی در آٌِا دیصه ٌيی ؽّد )دادغحان، 

ىادر و کّدك )زىان کیفی، ـرتث کطدن ةا کّدك و ٌؾان دادن ىرتث ةَ کّدك( ُو چٍیً راُتطدُایی افظایؼ رفحارُای ىّرداٌحظار 

)جرػیً، جّحَ کطدن و اٌحشاب فػانیث ُای ىٍاغب غً و غطگطم کٍٍصه( جّاٌػحَ اغث سهق کّدك را ةِتّد ةشؾیصه و اغحطس ُای ٌاؽی 

 فی کّدك را درىادران کاُؼ دُص. از سهق ىٍ

( افػطدگی و اذػاس ـالذیث در ایفای ٌلؼ فطزٌصپطوری ةا یکصیگط ىطجتط ُػحٍص و فطض ةط ایً اغث کَ 1386از ٌظط دادغحان )

ی وانصیٍی  ایً ىحغیطُا ةَ ظّر ىػحلیو ةط غعد اغحطس وانصیً اثط ىی گضارٌص و ٌيطات ةاال در آٌِا ىتیً اذػاس ٌاجّاٌی در اٌخام وظیفَ

 اغث. 

( ذاالت سهلی ىادر ىثم افػطدگی، اضعطاب و ذحی غتک ُای ىلاةهَ ای او ٌلؼ 1389ُيچٍیً ةَ غلیصه ی فصایی و ُيکاران )

 اغاغی در ىیظان ادراك اغحطس زا ةّدن ٌلؼ فطزٌص پطوری دارد. 

ً اغث کَ وانصیً در ةػیج ٌیطوی رواٌی و ةَ ظّر کهی آٌچَ ةطاغاس وحّد ٌيطات ةاال در زیطىلیاس افػطدگی ىؾشؿ ىی ؽّد ای

حػياٌی سّد ةطای ةطغِصه گطفحً ىػئّنیث ُای فطزٌصپطوری ةا ىؾکالجی ىّاحَ ُػحٍص و ٌيی جّاٌٍص وظایف سّد را ةا كاظػیث و اكحصار 

ةػحَ ىی ؽّد)دادغحان،  اٌخام دٍُص. ةِحطیً ؽیّه درىاٌگطی در ایً ىّارد ؽیّه ای اغث کَ ةا ُصف افظایؼ ذطىث سّد در آٌان ةَ کار

1386 .) 

یک ىصل جّاٌيٍصغازی اغث کَ وانصیً را در حِث سّد جٍظیيی و پضیطش ىػئّنیث ُای فطزٌصپطوری جؾّیق ىی  جاب اوریةطٌاىَ 

 ( و افظایؼ اغحيادةَ ٌفع فطزٌصپطوری ة2008َکٍص و درکاُؼ ٌلایؿ غيهکطدی وانصیً در احطای ٌظو و اٌضتاط )غاٌصرز و ُيکاران، 

(. ةَ ٌظط ىی رغص ایً ةطٌاىَ ةا کاُؼ ٌلایؿ غيهکطدی ىادران در 2008ىّفلیث ُای كاةم جّحِی دغث یافحَ اغث )ةّدٌيً و ُيکاران، 

 ٌفع در کاُؼ افػطدگی و در ٌِایث کاُؼ اغحطس ىادران ىّثط واكع ؽصه اغث. َ ارجتاط ةا کّدك، ةِتّد و افظایؼ اغحيادة

( 1386طی اغث کَ جرث جاثیط ایً ةطٌاىَ کاُؼ ىػٍاداری ٌؾان ىی دُص. از ٌظط دادغحان )اذػاس ـالذیث سطده ىلیاس دیگ

ٌيطات ةاال در آن ىتیً اذػاس ٌاجّاٌی در اٌخام وظیفَ ی وانصیٍی اغث و ةِحطیً ؽیّه ای کَ ىی جّان ةطای کيک ةَ ایً وانصیً اجشاذ 

ً ارائَ ی اظالغاجی ةَ وانصیً درةاره ؽیّه اداره کّدك، آٌِا را از ذيایث ایخاد کالس ُای آىّزؽی و گطوه ُای ىتاذثَ اغث کَ ضيکطد، 

غاظفی گطوه ةطسّردار غازد. ارزٌصه غازی و ذيایث غاظفی در غعد فطدی، ةَ سفّص در وانصیً حّان، انظاىی ةَ ٌظط ىی رغص. ظتق ٌحایج 

ادران در زىیٍَ ىصیطیث کّدك افظایؼ یافحَ و اذػاس ـالذیث ةَ دغث آىصه ةَ ٌظط ىی رغص در اثط ةطٌاىَ آىّزؽی، ىِارت و اظالغات ى

آٌِا را در ٌلؼ وانصیٍی جرث جاثیط كطار داده اغث. ُيچٍیً آٌان ةا ةطسّرداری از ذيایث غاظفی و اححياع گطوه و درىاٌگط ـالذیث 

ةط  جاب آوریٌظط ىی رغص، ةطٌاىَ آىّزش  ةیؾحطی در سّد اذػاس کطده و اغحطس کيحطی گظارش ٌيّده اٌص. ةا جّحَ ةَ ٌحایج پژوُؼ، ةَ

کاُؼ اغحطس فطزٌصپطوری ىادران کّدکان کو جّان ذٍُی ىّثط واكع ؽصه اغث. ةٍاةطایً پیؾٍِاد ىی ؽّد درىاٌگطان ةا اٌخام ایً ىصاسالت، 

 گام ىّثطی در حِث کاُؼ اغحطس فطزٌصپطوری ىادران کّدکان کو جّان ذٍُی ةطدارٌص. 
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ةط کاُؼ اغحطس فطزٌصپطوری ىادران کّدکان کو جّان ذٍُی  جاب آوریةا جّحَ ةَ ٌحایج پژوُؼ، ةَ ٌظط ىی رغص، ةطٌاىَ آىّزش 

ىّثط واكع ؽصه اغث. ةٍاةطایً پیؾٍِاد ىی ؽّد درىاٌگطان ةا اٌخام ایً گٌَّ ىصاسالت، گام ىّثطی در حِث کاُؼ اغحطس فطزٌصپطوری 

 ٍی ةطدارٌص. ىادران کّدکان کو جّان ذُ
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و ٌیظ ىادران ؽطکث کٍٍصه در ایً پژوُؼ انی و ىصدکاران غظیظ اداره کم ةِظیػحی اغحان سطاغان ؽياز ُيکاری ىػئّنیً ىرحطم 

 گظاریو.ـيیياٌَ غپاس
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 هزاجغهٌابغ ٍ 

(. اثطةشؾی آىّزش ىِارت ُای فطزٌصپطوری در کاُؼ جٍیصگی 1390آحیم چی، ب. ةطحػهی، ا. حان ةظرگی، م. ) >1=

 . 17-1، ـؿ4ىادران. ففهٍاىَ ىعانػات رواٌؾٍاغی ةانیٍی، غال اول، ؽياره 

کّؽی ةا ىّفلیث ورزؽی و آوری و غشثجاب راةعَ( 1387) ؽاُيريصی،سصیخَ. ـانری،ىطیو. ةؾارت،ىريصغهی >2=

 .49-38، 2، دوره غّم، ؽياره روان ؽٍاغی ىػاـط غالىث رواٌی در ورزؽکاران،

آىّزان دوره راٍُيایی، آوری ةط کاُؼ پطساؽگطی داٌؼجاب ُای ُارت آىّزؽو ةشؾی اثط( 1389) پّیا،غيیَ >3=

 ، داٌؾکصه جشففی آزاد و ٌیيَ ذضّری، داٌؾگاه غالىَ ظتاظتایی.ٌاىَ کارؽٍاغی ارؽصپایان

در  "ىصل ىارالت"ای و غتک زٌصگی ىتحٍی ةط ُای ىلاةهَةطرغیاثطةشؾیآىّزؽيِارت( 1389) حػفطی،غیػی >4=

ؽٍاغی و غهّم ، داٌؾکصه روانپایان ٌاىَ دکحطیآوری و پیؾگیطی از غّد در افطاد واةػحَ ةَ ىّاد، افظایؼ جاب

 جطةیحی، داٌؾگاه غالىَ ظتاظتایی.

. ؽیط غخب ؽِطغحان دةیطغحاٌی آىّزان داٌؼ در افحگیی غازش و اسالكی رّلج ی راةعَ(. 1383. )سادىی،غهی >5=

 .ظتاظتایی غالىَ داٌؾگاه.  جطةیحی غهّم و رواٌؾٍاغی ی داٌؾکصه. ارؽص کارؽٍاغی ی ٌاىَ پایان

(. ىلایػَ اغحطس وانصگطی ىادران کّدکان ىتحال 1388سطم آةادی، ر. پّراغحياد، ح.ر. ظِياغیان، ك. چیيَ، ن. ) >6=

 . 399-387، ـؿ19ةَ اسحالل اوجیػو ةا ىادران کّدکان ةٍِخار. ففهٍاىَ ساٌّاده پژوُی، غال پٍخو، ؽياره 

غال.  16جا  14گاری ٌّحّاٌان در گػحطه ی غٍی (. جأثیط اؽحغال ىادران ةط ىیظان غاز1376سّش جلاضا، ٌاُیص. ) >7=

 پایان ٌاىَ ی کارؽٍاغی ارؽص. داٌؾکصه ی رواٌؾٍاغی و غهّم جطةیحی . داٌؾگاه غالىَ ظتاظتایی.

آوری فطدی )اىیص و غاظفَ( ةط جغییط آثار غتک دنتػحگی ٌاایيً ( اثطةشؾی آىّزش جاب1388سّؽشطام، ٌخيَ ) >8=

ؽٍاغی و غهّم جطةیحی، ، داٌؾکصه روانپایان ٌاىَ کارؽٍاغی ارؽصَ ظتاظتایی، داٌؾخّیان ىحأُم داٌؾگاه غالى

 داٌؾگاه غالىَ ظتاظتایی.

 (. جٍیصگییااغحطس ةیياری حصیص جيصن. جِطان: رؽص. 1386دادغحان، پ. ) >9=

ىی ةشؾص؟  (. آیا ىلاةهَ درىاٌگطی ةِظیػحی ىادران دارای فطزٌص اغحثٍایی را ةِتّد1390آكایّغفی، ع دُػحاٌی، م ) >10=

 . 409-399، ـؿ5، ؽياره 22ىخهَ پظؽکی اروىیَ، دوره 

آوری ةا غالىث ؽٍاسحی و سّد جاب(، راةعَ غطغشحی روان1387رذیيیاٌتّگط، اغرق؛ اـغطٌژاد فطیص، غهی اـغط ) >11=

غال  ،رواٌپظؽکی و روان ؽٍاغی ةانیٍی ایطان روان حّاٌان و ةظرگػاالن ةازىاٌصه ىٍاظق زنظنَ زده ؽِطغحان ةو،

 .70-62، 1چِاردُو، ؽياره 

ةط کاُؼ اغحیادپضیطی و جغییط ٌگطش داٌؼ "آوریُای جابىؤنفَ"(، جأثیط آىّزش 1389زریً کهک، ذيیصرضا ) >12=

، داٌؾکصه روانپایان ٌاىَ کارؽٍاغی ارؽصآىّزان ىلعع ىحّغعَ غاکً در ذّىَ جِطان ٌػتث ةَ ىفطف ىّاد، 

 غالىَ ظتاظتایی.ؽٍاغی و غهّم جطةیحی، داٌؾگاه 

(، جاةآوری، غالىث رواٌی و رضایحيٍصی از زٌصگی، روان 1386غاىاٌی، غیاىک. حّکار، ةِطام. ـرطاگطد، ٌطگع، ) >13=

 .295-290، 3پظؽکی و روان ؽٍاغی ةانیٍی ایطان، غال غیظدُو، ؽياره 

ىتحٍی ةط جيثیم، ةط (، ىلایػَ اثطةشؾی ةَ ؽیّه آدنطی و ةازغازی ؽٍاسحی 1388غهیيی ةخػحاٌی، ذػیً، ) >14=

ؽٍاغی و غهّم جطةیحی، داٌؾگاه ، داٌؾکصه روانپایان ٌاىَ دکحطی آوری و اىیصواری داٌؾخّیان،غالىث رواٌی، جاب

 غالىَ ظتاظتایی.

آوری ةط کاُؼ رفحار پطساؽگطاٌَ دسحطان دةیطغحاٌی ىلعع اول (. اثطةشؾی آىّزش جاب1389غیتصری، غيیَ .) >15=

ؽٍاغی و غهّم جطةیحی، داٌؾگاه غالىَ ، داٌؾکصه روانپایان ٌاىَ کارؽٍاغی ارؽصِطان، ؽِط ج 13ىحّغعَ ىٍعلَ 

 ظتاظتایی.

(. ٌلؼ آىّزش ىِارت ُای فطزٌصپطوری ةط کاُؼ جٍیصگی ىادران و ىؾکالت 1387فطزادفطد، س.ز. ُّىً، ح.ع.) >16=

 . 292-277، ـؿ15رفحاری کّدکان. ففهٍاىَ رواٌؾٍاغان ایطاٌی. غال چِارم، ؽياره 

 –(. ةطرغی غاسحار غاىهی، اغحتار و روایی فطم کّجاه 1389فصای، ز. دُلاٌی، م. ظِياغیان، ك. فطُادی، ف. ) >17=

، 2، ؽياره 8غال. جرلیلات غهّم رفحاری، دوره  7-12ؽاسؿ اغحطس فطزٌصپطوری ىادران کّدکان غادی 

 . 81-91ـؿ
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آىّزان دسحط و پػط ٌفع ةا پیؾطفث جرفیهی داٌؼغظتآوری و ( ةطرغی راةعَ ةیً جاب1388االغالىی، غهی )ؽیز >18=

ؽٍاغی و غهّم جطةیحی، داٌؾگاه ، داٌؾکصه روانپایان ٌاىَ کارؽٍاغی ارؽصُای ؽِط ؽِطیار، غال اول دةیطغحان

 غالىَ ظتاظتایی.

ُا در ىصارس اةحصایی  زةاٌَ و ُّد زةان یک اححياغی غازگاری ىیظان ی ىلایػَ و ةطرغی(. 1381.)فطةص،اةّنفضم >19=

 طغحان ُای جتطیظ و جِطان. پایان ٌاىَ ی کارؽٍاغی ارؽص. داٌؾگاه غالىَ ظتاظتایی.ؽِ

ُای کیفیث زٌصگی آوری در ةطاةط اغحطس و جأثیط آىّزش آن ةط ىؤنفَ( جصویً ةطٌاىَ افظایؼ جاب1388کاوه، ىٍیژه ) >20=

و غهّم جطةیحی، داٌؾگاه ، داٌؾکصه روان ؽٍاغی پایان ٌاىَ دکحطیوانصیً دارای کّدك کو جّان ذٍُی سفیف، 

 غالىَ ظتاظتایی

ىػٍّی در افطاد واةػحَ ةَ ىّاد و جصویً ةطٌاىَ  -رواٌی-(. انگّیاةی زیػحی1388کطدىیطزاٌیکّزاده، غظت اهلل .) >21=

، داٌؾکصه روانپایان ٌاىَ دکحطیٌگط، ؽٍاغی ىثتثآوری ىتحٍی ةط روایث ؽٍاسحی و روانای ةطای ارجلاء جابىصاسهَ

 .غهّم جطةیحی، داٌؾگاه غالىَ ظتاظتاییؽٍاغی و 

(. ىلایػَ وضػیث غالىث روان پصران و ىادران کّدکان کو جّان 1389کیيیایی، س.ع. ىرطاةی، ح. ىیطزائی، ز. ) >22=

 . 278-261(، ـؿ1، )11ذٍُی آىّزش پضیط ؽِط ىؾِص. ىعانػات جطةیحی و روان ؽٍاغی، 

(. جخطةیات ىادران از داؽحً 1385ىرص سان کطىاٌؾاُی، س. وٌکی، ز. اذيصی، ف.ا. آزادفالح، پ. کاظو ٌژاد، ا. ) >23=

 . 33-26، ـؿ3غلب ىاٌصه ذٍُی. ىخهَ جّاٌتشؾی، دوره ُؾحو، ؽياره کّدك 

ةا غالىث  (. ىلایػَ غالىث رواٌی ىادران کّدکان اغحثٍایی1386آكاىريصیان، ح. ر. رحتی، س. )ٌطیياٌی، م.  >24=

 .24-15، ـؿ34و  33، ؽياره 9رواٌی ىادران کّدکان غادی. ففهٍاىَ اـّل ةِصاؽث رواٌی، غال 
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