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 چکيدٌ
جرفیهی   پیؾطفث در و ساٌّادگی اححياغی-ظتلاجی ىؾکالت ٌلؼةطرغی ُصف پژوُؼ ذاضط 

ةّده اغث. حاىػَ ی آىاری پژوُؼ کهیَ داٌؼ آىّزان پػط پایَ ؽؾو   1395اةحصایی در غال آىّزان  داٌؼ

پایَ ؽؾو ٌفط از داٌؼ آىّزان پػط  300ؽِطغحان  اغالم آةاد غطب ةّدٌص کَ ةَ ُيیً ىٍظّر جػصاد 

-ای اٌحشاب ؽصه و در جرلیق ؽطکث ٌيّدٌص. روش جرلیق غهّی اةحصایی ةَ ـّرت ٌيٌَّ گیطی  سّؽَ

ُا از پطغؾٍاىَ ىرلق غاسحَ، کَ روایی و پایایی آن غٍخیصه ؽصه ةّد  ای ةّد. ةطای حيع آوری داده ىلایػَ

ىػلم و ضطیب ُيتػحگی اغپیطىً اغحفاده  tاغحفاده ؽص. ةطای جخظیَ و جرهیم داده ُا از آزىّن آىاری 

ار وحّد ٌصاؽث؛ اىا ةیً ةیً جرفیالت پصر ةا پیؾطفث جرفیهی راةعَ ىػٍی دؽص. ٌحایج ٌؾان داد کَ 

جرفیالت ىادر ةا پیؾطفث جرفیهی راةعَ ىػٍی دار وحّد داؽث؛ ةیً جػصاد فطزٌصان و جطجیب جّنص ةا 

ةیً پیؾطفث جرفیهی در داٌؼ آىّزاٌی کَ در پیؾطفث جرفیهی راةعَ ىٍفی ىػٍی دار وحّد داؽث؛ 

فث جرفیهی در داٌؼ آىّزاٌی کَ در ىٍاظق ةاال و پاییً ؽِط جفاوت ىػٍی دار وحّد ٌصاؽث؛ ةیً پیؾط

کطدٌص، جفاوت ىػٍی دار وحّد ٌصاؽث؛ ةیً پیؾطفث جرفیهی در  ىصارس غعد ةاال و پاییً جرفیم ىی

 داٌؼ آىّزان دارای جخطةَ ىطگ وانصیً و ةصون جخطةَ ىطگ وانصیً جفاوت ىػٍی دار وحّد ٌصاؽث. 
 .جرفیهی ساٌّادگی، پیؾطفث ظتلَ اححياغی، وضػیث :ياژگان کليدي
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 مقدمٍ         
ٌلؼ ؽگفث اٌگیظ جػهیو و جطةیث در زٌصگی اٌػان ةط ُیچ سطدىٍصی پّؽیصه ٌیػث. جاکٍّن ضطورت آن ىّرد جطدیص كطار ٌگطفحَ 

اوج و یا ةَ غلّط کؾاٌص. جػهیو و جطةیث یکی از غٍاویٍی اغث کَ در حاىػَ اىطوز  اغث. زیطا کَ جػهیو و جطةیث ـرید ىی جّاٌص فطد را ةَ

ُای فطدی و اححياغی آن در جکّیً ٌظام و حّاىع ةؾطی اغث. از حيهَ ىػائم کَ  ٌلؼ اغاغی دارد و اُيیث و جّحَ ةَ آن ٌاؽی از ارزش

پیؾطفث جرفیهی از ىِو جطیً یطد، ىػئهَ پیؾطفث جرفیهی اغث. در آىّزش و پطورش ُط کؾّر ىّرد ارزیاةی و ةطرغی دكیق كطار ىی گ

جا ذص زیادی ىطجتط ةا پیؾطفث جرفیهی  ىصرغَدُص. ةَ پایان رغاٌصن  ثیط كطار ىیأغّاىهی اغث کَ فطـث ُا و ةاروری زٌصگی فطد را جرث ج

را ىرصود ىی غازد و ةا رفحارُای ىشطب ُای ةػصی  ةَ ـّرت حصی فطـث آىّزان در داٌؼاغث، اُيیث ویژه ای دارد. جطك جرفیم 

ث اغث یاححياغی و سّد جشطیتی، ارجتاط دارد کَ ایً رفحارُا ؽاىم غّء ىفطف ىّاد، ةیکاری، درآىص کو، واةػحگی رفاُی، ةظُکاری و حٍا

ىرهَ جرفیم، ٌّع ىصرغَ و ىطگ  ةػیاری از غّاىم از حيهَ جرفیالت وانصیً، اؽحغال وانصیً، جػصاد فطزٌصان، (.2000، 1، ىیهط و داٌهی)ونفَ

ةیً و  وانصیً ىی جّاٌص ةط پیؾطفث جرفیهی داٌؼ آىّزان جأثیط داؽحَ ةاؽص. جرلیلات ٌؾان داده اغث کَ جرفیالت وانصیً )غتظه

ؽغم و  ٌّادهپایگاه اكحفادی سا، جػصاد فطزٌصان ساٌّاده(، 2009، 3؛ ُیياز2008، 2ورت و درکان(، ىطگ وانصیً )ةیگم، دی1372اذيصزاده،

ةٍاةطایً، در ایً پژوُؼ ٌلؼ ایً غّاىم در پیؾطفث . و ىّفلیث جرفیهی فطزٌصان راةعَ وحّد دارد( 1372ةیً و اذيصزاده، )غتظه وانصیً

 جرفیهی داٌؼ آىّزان اةحصایی ىّرد ةطرغی كطار گطفحَ اغث. 

(. ةَ غتارت دیگط ةَ ىػٍای ىّفلیث 1995، 4)رةط ثپیؾطفث جرفیهی ةیاٌگط ىیظان دغحیاةی ةَ اغحاٌصاردُا و اُصاف آىّزؽی اغ

( غٍّان ىی کٍص کَ پیؾطفث جرفیهی 1999)5(. گّد1385اغث و ةطای جػییً پیؾطفث در جرفیم ةَ کار ىی رود )ىٍفّر، دادغحان و راد، 

)فحد  آن را ىؾشؿ ىی کٍٍصدغحیاةی ةَ داٌؾی و ىِارجی در دروس ىصرغَ ىی ةاؽص کَ ىػيّالً ٌيطات آزىّن یا ٌيطات اغعایی ىػهو 

 .(1385آةادی، 

( ىػیطُای پیؾطفث کّدکان ةَ وغیهَ جخطةیات آٌان در ىٍظل، ىصرغَ، وغایط ةافث ُای ىّحّد در فػانیث 2001) 6ةَ ٌظط اغحیپک

ذػاس ویژه ای ةاؽٍص. ُای اونیَ اةحصایی، ىيکً اغث دارای اُيیث  طد. اىا پیؼ دةػحان و پایَیگ ُای ىصرغَ ای آٌان، جرث جاثیط كطار ىی

ةیٍی  ىِارجِای جرفیهی کّدکان در آغاز ىصرغَ ةطای ىّفلیث ةهٍص ىصت جرفیهی و ُيچٍیً ةطای ىیظان جطةیث اکحػاةی جا ذص زیادی پیؼ

ُػحٍص  ساٌّاده، ىشفّـاً در اوایم کّدکی ىِو 7اكحفادی  -کٍص کَ پایگاه اححياغی کٍٍصه ُػحٍص. ةطسی ىصارك ُو وحّد دارد کَ ةیان ىی

 (. 2001اغحپیک، ) دُص وجا ذصی ةَ ایً دنیم اغث کَ ىِارت ُای جرفیهی را ٍُگام ورود ةَ ىصرغَ جرث جاثیط كطار ىی

ُای کو حيػیث، ىیظان جّحَ ٌػتث ةَ فطزٌصان جلػیو ُای پطحيػیث ٌػتث ةَ ساٌّادهکَ در ساٌّادهجرلیلات ٌؾان ىی دُص کَ 

( ٌؾان دادٌص ىطگ ىادر جأثیط ىٍفی ای ةط 2008ورت و درکان )ةیگم، دی(.  2004غایص، َ ٌلم از ؛ ة2001ؽّد )ٌایيً و ُيکاران،ىی

درـص غضّیث در ىصرغَ را ةَ  20( ٌؾان داد کَ ىطگ ىادر در ذصود 2009غالىث و ٌحایج آىّزؽی کّدکان داؽحَ اغث. ُيچٍیً ُیياز )

 ةط اذػاس سّؽتیٍی در ىّرد آیٍصه دارد. ـّرت ىػٍی داری کاُؼ ىی دُص و ىطگ پصر جأثیط ىٍفی ای

( ٌؾان ىی دُص ةیً ىیظان جرفیالت وانصیً ةا پیؾطفث جرفیهی فطزٌصان راةعَ ىػٍی دار وحّد 1372ةیً و اذيصزاده ) ٌحایج غتظه 

؛ ةَ ٌلم از 1387) ؽطیفی جٍِاجػصاد فطزٌصان در یک ساٌّاده ٌیظ ىی جّاٌص ةط پیؾطفث جرفیهی آٌان ٌلؼ داؽحَ ةاؽص. ُيچٍیً دارد. 

؛ 1387)ؽطیفی جٍِا،  وانصیًٌّع ؽغم و  پایگاه اكحفادی ساٌّاده، جػصاد فطزٌصان ساٌّاده( ٌؾان دادٌص کَ جرفیالت وانصیً، 1382کاووغی،

 .و ىّفلیث جرفیهی فطزٌصان راةعَ وحّد دارد( 1382ةَ ٌلم از کاووغی، 

ىی جّاٌص ةط ىحغیطُای ىطجتط ةا جرفیم داٌؼ آىّزان جأثیط داؽحَ ةاؽص، از  و ساٌّادگی اححياغی -ظتلاجی ىؾکالتةا جّحَ ةَ ایٍکَ 

و  اححياغی -ظتلاجی ىؾکالترو، اٌخام ایً پژوُؼ ىی جّاٌص جّحَ ىػئّنیً آىّزش و پطورش را ةَ ایً اىط ىِو حهب ٌيایص. زیطا  ایً

 ةط داٌؼ آىّزان اةحصایی جأثیط داؽحَ ةاؽص.جّاٌص ةَ ظّر غیط ىػحلیو  داٌؼ آىّزان اةحصایی ىی ساٌّادگی

غّاد وانصیً ىی جّان پیؾطفث جرفیهی وانصیً را جرث جأثیط كطار دُص. از ایً رو اٌخام ایً جرلیق ٌلؼ غّاد وانصیً ةط پیؾطفث 

ٌی داؽحَ ةاؽص کَ غعد جرفیهی داٌؼ آىّزان را ةطحػحَ ىی ٌيایص و ىی جّاٌص ٌلؼ ىِيی در جّحَ ارجلای غعد غّاد وانصیً داٌؼ آىّزا

 غّاد آٌان پاییً اغث و یا ةی غّاد ُػحٍص. 
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جػصاد اغضای ساٌّاده و ىطگ وانصیً از غّاىهی اغث کَ ىی جّاٌص ةَ ـّرت ىػحلیو و غیط ىػحلیو ةط پیؾطفث جرفیهی داٌؼ 

پیؾطفث جرفیهی از اُيیث ةشفّـی ةطای  آىّزان جأثیط داؽحَ ةاؽص. ةا جّحَ ةَ غصم جرلیلات ىٍػخو در ایً زىیٍَ راةعَ ایً غّاىم ةا

 پژوُؾگطان ذّزه جػهیو و جطةیث اةحصایی دارد.

اٌصرکاران جػهیو جطةیث در ىصارس اةحصایی ؽّد جا ةحّاٌٍص ةا ارائَ راُکارُای ىٍاغب ةَ  جّاٌص راٍُيای دغث اٌخام ایً پژوُؼ ىی

 و ساٌّادگی اححياغی -ظتلاجی ىٍفی ىحغیطُای ىطجتط ةا ىؾکالتآىّزان از ظطیق جػصیم کطدن اثطات  افظایؼ پیؾطفث جرفیهی داٌؼ

 کيک ٌيایٍص. 

 

 سؤاالت پژيَص
 دار وحّد دارد؟ آىّزان اةحصایی راةعَ ىػٍی آیا ةیً جرفیالت وانصیً ةا پیؾطفث جرفیهی داٌؼ .1

 جفاوت دارد؟آىّزان اةحصایی دارای وانصیً ؽاغم و غیطؽاغم در پیؾطفث جرفیهی داٌؼ آىّزان  آیا ةیً داٌؼ .2

 آیا جػصاد فطزٌصان ساٌّاده ةا پیؾطفث جرفیهی داٌؼ آىّزان اةحصایی راةعَ ىػٍی دار دارد؟ .3

 آیا ةیً پیؾطفث جرفیهی داٌؼ آىّزان ىصارس پاییً و ةاالی ؽِط جفاوت وحّد دارد؟ .4

 آیا ةیً پیؾطفث جرفیهی داٌؼ آىّزان ىصارس ٌيٌَّ و غادی جفاوت وحّد دارد؟ .5

 جرفیهی داٌؼ آىّزان دارای جخطةَ ىطگ وانصیً و ةصون جخطةَ ىطگ وانصیً جفاوت وحّد دارد؟ پیؾطفث آیا ةیً  .6

 

 ريش ضىاسی پژيَص
 و ساٌّادگی اححياغی -ظتلاجی ىؾکالتٌلؼ ةطرغی ای ةّد. زیطا ُصف ایً پژوُؼ  ىلایػَ -روش جرلیق ایً پژوُؼ غهّی 

ةّده اةحصایی آىّزان  جرفیهی داٌؼ  در پیؾطفثىطگ وانصیً( )جرفیالت وانصیً، اؽحغال وانصیً، جػصاد فطزٌصان، ىرهَ جرفیم، ٌّع ىصرغَ و 

ٌفط   700آةاد غطب جؾکیم دادٌص کَ در ذصود  آىّزان پایَ ؽؾو ىلعع اةحصایی ؽِطغحان اغالم اغث. حاىػَ آىاری ایً جرلق را کم داٌؼ

آةاد غطب جؾکیم دادٌص کَ ةَ  آىّزان پػط پایَ ؽؾو ىلعع اةحصایی ؽِطغحان اغالم ٌفط از داٌؼ   311ٌَّ آىاری ایً پژوُؼ را ةّدٌص. ٌي

ىصرغَ و از ةیً  12ای از ةیً ىصارس اةحصایی ؽِطغحان اٌحشاب ؽصٌص. ةَ ایً ـّرت کَ اةحصا از ةیً کم ىصارس  ای چٍصىطذهَ ـّرت سّؽَ

ُا پاغز دادٌص. در  آىّزان ُط کالس ةَ پطغؾٍاىَ و اةحصایی ةَ ـّرت جفادفی اٌحشاب ؽص و در ٌِایث کم داٌؼآن ىصارس یک کالس ؽؾ

ٌفط کاُؼ  300ُا از ٌيٌَّ ٌِایی ذضف و ٌيٌَّ ٌِایی ةَ  ٌفط از آٌِا ةَ دنیم جکيیم پطغؾٍاىَ 11ٌفط ةّدٌص کَ  311آىّزان  ٌِایث کم داٌؼ

 یافث. 

 ىَ ىرلق غاسحَ ةطای حيع آوری اظالغات اغحفاده ؽص.در ایً پژوُؼ از پطغؾٍا

غؤال  13ایً پطغؾٍاىَ جّغط ىرلق غاسحَ ؽصه اغث و ؽاىم  و ساٌّادگی: اححياغی-ظتلاجی پطغؾٍاىَ ىرلق غاسحَ ىؾکالت

ىطةّط ةَ ؽغم پصر و ىادر )ؽاغم و غیط ؽاغم ةّدن(،  4و  3ىطةّط ةَ جػصاد افطاد ساٌّاده و جطجیب جّنص، غؤال  2جا  1ىی ةاؽص. غؤال 

ىطةّط ةَ غعد غّاد وانصیً،  11و  10االت ىطةّط ةَ وضػیث اكحفادی ساٌّاده، غؤ 9ىطةّط ةَ ىطگ وانصیً، غؤال  8و  7، 6، 5غؤاالت 

ىطةّط ةَ ٌّع ىصرغَ )غعد ةاال و غعد پاییً(  ىی ةاؽص. در  13ىطةّط ةَ داؽحً ىرهَ زٌصگی )غعد ةاال و غعد پاییً( و غؤال  12غؤال 

َ ضطیب آنفای کطوٌتاخ ایً پژوُؼ ذاضط ضطیب آنفای کطوٌتاخ ةطای ُيػاٌی دروٌی غؤاالت ىّرد اغحفاده كطار گطفث. ٌحایج ٌؾان داد ک

 ةّد اغث.  72/0پطغؾٍاىَ ةطاةط ةا 

 1در ایً پژوُؼ از روش ُای آىار جّـیفی )فطاواٌی، ىیاٌگیً و...( و ُيچٍیً آىار اغحٍتاظی اغحفاده ؽصه اغث. ةطای آزىّن غؤال 

 حفاده ؽصه اغث.ىػحلم اغ tاز آزىّن  6و  5، 4، 2غؤاالت  ُيتػحگی اغپیطىً و ةطای آزىّناز آزىّن  3و 

 

 دادٌ َاي آماري ي تحليل آماري
 آمًزان : تًزیع فراياوی مربًط بٍ سه داوص1جديل 

 درـص فطاواٌی غً داٌؼ آىّزان

 0/1 3 غال 11

 0/78 234 غال 12
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 7/20 62 غال 13

 3/0 1 غال 14

 0/100 300 کم

غال  14درـص  3/0غال و  13درـص  7/20غال،  12درـص  0/78غال،  11 آىّزان داٌؼدرـص  0/1ٌؾان ىی دُص کَ   1حصول 

 ةّده اٌص.

 

 آمًزان : تًزیع فراياوی مربًط بٍ تعداد افراد خاوًادٌ در داوص2جديل 

جػصاد افطاد 

 ساٌّاده
 درـص فطاواٌی

ٌفط 2  6 0/2  

ٌفط 3  17 7/5  

ٌفط 4  103 3/34  

ٌفط 5  101 7/33  

ٌفط 6  45 0/15  

ٌفط 7  16 3/5  

ٌفط 8  10 3/3  

ٌفط 9  2 7/0  

0/100 300 کم  

 

 4درـص  3/34ٌفط،  3درـص  7/5ٌفط،  2ٌفط جػصاد افطاد ساٌّاده سّد را  0/2ٌؾان ىی دُص کَ از ٌظط جػصاد افطاد ساٌّاده  2حصول 

 گظارش ٌيّده اٌص.ٌفط   9درـص  7/0ٌفط و  8درـص  3/3ٌفط،  7درـص  3/5ٌفط،  6درـص  0/15ٌفط،  5درـص  7/33ٌفط، 

 

 آمًزان : تًزیع فراياوی مربًط بٍ تعداد افراد خاوًادٌ در داوص3جديل 

 درـص فطاواٌی جطجیب جّنص

 3/33 100 فطزٌص اول

 7/32 98 فطزٌص دوم

 7/17 53 فطزٌص غّم

 7/10 32 فطزٌص چِارم

 0/3 9 فطزٌص پٍخو

 0/2 6 فطزٌص ؽؾو

 7/0 2 فطزٌص ُفحو

 0/100 300 کم

 

درـص  7/10درـص فطزٌص غّم،  7/17درـص فطزٌص دوم،  7/32درـص داٌؼ آىّزان فطزٌص اول،   3/33ٌؾان ىی دُص کَ  3حصول 

 درـص فطزٌص ُفحو ةّده اٌص. 7/0درـص فطزٌص ؽؾو و   0/2درـص فطزٌص پٍخو،  0/3فطزٌص چِارم، 
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 آمًزان اوص: تًزیع فراياوی مربًط بٍ ضاغل یا غير ضاغل بًدن پدر د4جديل 

 درـص فطاواٌی ؽاغم

 0/75 225 ةهَ

 0/25 75 سیط

 0/100 300 کم
 

 درـص غیطؽاغم  ةّده اٌص. 0/25درـص پصران ؽاغم  و  0/75ٌؾان ىی دُص کَ  4حصول 
 

 آمًزان : تًزیع فراياوی مربًط بٍ ضاغل یا غير ضاغل بًدن مادر داوص5جديل 

 درـص فطاواٌی ؽاغم

 0/11 33 ةهَ

 0/89 267 سیط

 0/100 300 کم
 

 درـص غیطؽاغم  ةّده اٌص. 0/89درـص ىادران ؽاغم  و  0/11ٌؾان ىی دُص کَ  5حصول 
 

 آمًزان : تًزیع فراياوی مربًط بٍ مرگ پدر داوص6جديل      

 درـص فطاواٌی ىطگ پصر

 7/11 35 ةهَ

 3/88 265 سیط

 0/100 300 کم
 

 درـص ةصون جخطةَ ىطگ پصر  ةّده اٌص. 3/88داٌؼ آىّزان دارای جخطةَ ىطگ پصر و درـص  7/11ٌؾان ىی دُص کَ  6حصول 

 
 آمًزان : تًزیع فراياوی مربًط بٍ مرگ مادر داوص7جديل 

 درـص فطاواٌی ىطگ پصر

 3/1 4 ةهَ

 7/98 296 سیط

 0/100 300 کم
 

 درـص ةصون جخطةَ ىطگ ىادر  ةّده اٌص. 7/98درـص داٌؼ آىّزان دارای جخطةَ ىطگ ىادر و  3/1ٌؾان ىی دُص کَ  7حصول 
 

 آمًزان : تًزیع فراياوی مربًط بٍ يضعيت اقتصادي خاوًادٌ داوص8جديل 

 درـص فطاواٌی وضػیث اكحفادی

 7/20 62 ضػیف

 0/40 120 ىحّغط

 0/33 99 سّب

 3/6 19 غانی

 0/100 300 کم
 

درـص سّب  0/33درـص ىحّغط،  0/40اكحفادی ساٌّاده را ضػیف، درـص داٌؼ آىّزان وضػیث  7/20ٌؾان ىی دُص کَ  8حصول 

 اٌص. درـص غانی جّـیف ٌيّده 3/6و 
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 : تًزیع فراياوی مربًط بٍ سطح سًاد پدران9جديل 

 درـص فطاواٌی غعد غّاد

 0/68 204 زیطدیپهو و دیپهو

 0/16 48 فّق دیپهو

 3/5 16 نیػاٌع

 0/8 24 فّق نیػاٌع

 7/2 8 دکحطی

 0/100 300 کم
 

درـص فّق دیپهو،  0/16درـص پصران دارای غعد جرفیالت زیطدیپهو و دیپهو،  0/68ٌؾان ىی دُص کَ از ٌظط غعد غّاد  9حصول 

 درـص دکحطی ةّده اٌص.   7/2درـص فّق نیػاٌع و  0/8درـص نیػاٌع،  3/5
 

 : تًزیع فراياوی محلٍ زودگی داوص آمًزان11جديل 

 درـص فطاواٌی ىرهَ زٌصگی

 0/66 198 ةاال ؽِط

 0/34 102 پاییً ؽِط

 0/100 300 کم
 

 درـص در پاییً ؽِط ةّده اٌص.   34/0درـص داٌؼ آىّزان در ةاال ؽِط و   7/66ٌؾان ىی دُص کَ از ٌظط ىرهَ زٌصگی  10حصول 

 

 : تًزیع فراياوی وًع مدرسٍ داوص آمًزان11جديل 

 درـص فطاواٌی ٌّع ىصرغَ

 0/71 213 غعد ةاال

 0/29 78 غعد پاییً

 0/100 300 کم

 

درـص در ىصارس غعد  29/0درـص داٌؼ آىّزان در ىصارس غعد ةاال و   0/71ٌؾان ىی دُص کَ از ٌظط ٌّع ىصرغَ  11حصول 

 پاییً جرفیم ىی کطدٌص.  

 

 : تًزیع فراياوی مربًط بٍ سطح سًاد مادران12جديل 

 درـص فطاواٌی غعد غّاد

 7/78 236 دیپهوزیطدیپهو و 

 0/14 42 فّق دیپهو

 7/4 14 نیػاٌع

 3/2 7 فّق نیػاٌع

 3/0 1 دکحطی

 0/100 300 کم
 

درـص فّق  0/14درـص ىادران دارای غعد جرفیالت زیطدیپهو و دیپهو،  7/78ٌؾان ىی دُص کَ از ٌظط غعد غّاد  12حصول 

 درـص دکحطی ةّده اٌص.   3/0درـص فّق نیػاٌع و  3/2درـص نیػاٌع،  7/4دیپهو، 
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 یافتٍ َاي مربًط بٍ سؤاالت پژيَص
«. دار وحّد دارد؟ آىّزان اةحصایی راةعَ ىػٍی وانصیً ةا پیؾطفث جرفیهی داٌؼ آیا ةیً جرفیالت» غؤال اول پژوُؼ ایً ةّد کَ 

 ذکط ؽصه اغث.  13ةطای آزىّن ایً غؤال از آزىّن ٌاپاراىحطیک ُيتػحگی اغپیطىً اغحفاده ؽصه اغث کَ ٌحایج آن در حصول 

 

 : بررسی رابطٍ تحصيالت پدر ي مادر با پيطرفت تحصيلی داوص آمًزان13جديل 

 غعد ىػٍی داری ُيتػحگی یطىحغ

 14/0 12/0 جرفیالت پصر

 03/0 21/0 جرفیالت ىادر

 

ٌؾان ىی دُص کَ  ةیً جرفیالت پصر ةا پیؾطفث جرفیهی راةعَ ىػٍی دار وحّد ٌصارد؛ اىا ةیً جرفیالت ىادر ةا  13حصول 

 پیؾطفث جرفیهی راةعَ ىػٍی دار وحّد دارد.

آىّزان اةحصایی دارای وانصیً ؽاغم و غیطؽاغم در پیؾطفث جرفیهی داٌؼ آىّزان  آیا ةیً داٌؼ»غؤال دوم پژوُؼ ایً ةّد کَ      

 ذکط ؽصه اغث.  14ىػحلم اغحفاده ؽصه اغث کَ ٌحایج آن در حصول  tةطای آزىّن ایً غؤال از آزىّن «. جفاوت دارد؟
 

 مستقل براي بررسی تأثير اضتعال پدر ي مادر بر پيطرفت تحصيلی داوص آمًزان t: وتایج آزمًن 14جديل 

 

جرفیهی در داٌؼ آىّزان دارای پصران ؽاغم و غیط ؽاغم جفاوت ىػٍی دار وحّد ٌصارد.  پیؾطفثةیً ٌؾان ىی دُص کَ  14حصول 

 .ُيچٍیً ایً حصول ٌؾان ىی دُص کَ ةیً پیؾطفث جرفیهی در داٌؼ اىّزان دارای ىادران ؽاغم و غیط ؽاغم جفاوت ىػٍی دار وحّد ٌصارد

**** 

«.  آیا جػصاد فطزٌصان ساٌّاده ةا پیؾطفث جرفیهی داٌؼ آىّزان اةحصایی راةعَ ىػٍی دار دارد؟» کَغؤال غّم پژوُؼ ایً ةّد     

 ذکط ؽصه اغث. 15ةطای آزىّن ایً غؤال از آزىّن ٌاپاراىحطیک ُيتػحگی اغپیطىً اغحفاده ؽصه اغث کَ ٌحایج آن در حصول 

 

 رزودان خاوًادٌ ي ترتيب تًلد با پيطرفت تحصيلی داوص آمًزان: بررسی رابطٍ تعداد ف15جديل 

 غعد ىػٍی داری ُيتػحگی ىحغیط

 02/0 -22/0 جػصاد فطزٌصان

 04/0 -18/0 جطجیب جّنص

 

ٌؾان ىی دُص کَ  ةیً جػصاد فطزٌصان و جطجیب جّنص ةا پیؾطفث جرفیهی راةعَ ىٍفی ىػٍی دار وحّد دارد؛ ةَ ایً ىػٍی  15حصول 

کَ ُط چَ جػصاد فطزٌصان ساٌّاده ةیؾحط ةاؽص، پیؾطفث جرفیهی آٌان کيحط سّاُص ةّد. ُيچٍیً فطزٌصان آسط پیؾطفث جرفیهی ةیؾحطی 

 داؽحَ اٌص. 

**** 

ةطای «. ؟آیا ةیً پیؾطف جرفیهی داٌؼ آىّزان ىصارس پاییً و ةاالی ؽِط جفاوت وحّد دارد» ل چِارم پژوُؼ ایً ةّد کَ غؤا   

 ذکط ؽصه اغث.  16ىػحلم اغحفاده ؽصه اغث کَ ٌحایج آن در حصول  tآزىّن ایً غؤال از آزىّن 

 

 مستقل براي بررسی تأثير محلٍ زودگی بر پيطرفت تحصيلی داوص آمًزان t: وتایج آزمًن 16جديل 

 DF t p اٌرطاف ىػیار ىیاٌگیً گطوه ىحغیط

 پیؾطفث جرفیهی

 746/0 -324/0 298 64/1 66/18 پصران ؽاغم
    04/2 74/18 پصران غیط ؽاغم

 63/0 525/0 298 39/2 56/18 ىاردان ؽاغم
    68/3 95/17 ىادران غیط ؽاغم

 DF t p اٌرطاف ىػیار ىیاٌگیً ىرهَ زٌصگی ىحغیط

 پیؾطفث جرفیهی
 125/0 539/1 298 04/2 75/18 ةاال ؽِط

    68/1 39/18 پاییً ؽِط
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جرفیهی در داٌؼ آىّزاٌی کَ در ىٍاظق ةاال و پاییً ؽِط زٌصگی ىی کطدٌص، جفاوت  پیؾطفثةیً ٌؾان ىی دُص کَ  16حصول 

 ىػٍی دار وحّد ٌصارد.  

ةطای آزىّن «. ؟آیا ةیً پیؾطفث جرفیهی داٌؼ آىّزان ىصارس ٌيٌَّ و غادی جفاوت وحّد دارد»غؤال پٍخو پژوُؼ ایً ةّد کَ     

 ذکط ؽصه اغث.  17ىػحلم اغحفاده ؽصه اغث کَ ٌحایج آن در حصول  tایً غؤال از آزىّن 
 

 مستقل براي بررسی تأثير محلٍ زودگی بر پيطرفت تحصيلی داوص آمًزان t: وتایج آزمًن 17جديل 

 

ةیً پیؾطفث جرفیهی در داٌؼ آىّزاٌی کَ در ىصارس غعد ةاال و پاییً جرفیم ىی کطدٌص، جفاوت ٌؾان ىی دُص کَ  17حصول 

 ىػٍی دار وحّد ٌصارد.  

وانصیً پیؾطفث جرفیهی داٌؼ آىّزان دارای جخطةَ ىطگ وانصیً و ةصون جخطةَ ىطگ آیا ةیً » کَغؤال ؽؾو پژوُؼ ایً ةّد     

 ذکط ؽصه اغث.  18ىػحلم اغحفاده ؽصه اغث کَ ٌحایج آن در حصول  tةطای آزىّن ایً غؤال از آزىّن «. جفاوت وحّد دارد؟
 

 مستقل براي بررسی تأثير محلٍ زودگی بر پيطرفت تحصيلی داوص آمًزان t: وتایج آزمًن 18جديل 

 

ةیً پیؾطفث جرفیهی در داٌؼ آىّزان دارای جخطةَ ىطگ وانصیً و ةصون جخطةَ ىطگ وانصیً جفاوت ٌؾان ىی دُص کَ  18حصول 

 ىػٍی دار وحّد ٌصارد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DF t p اٌرطاف ىػیار ىیاٌگیً ٌّع ىصرغَ ىحغیط

 پیؾطفث جرفیهی
 409/0 827/0 298 01/2 68/18 غعد ةاال

    63/1 47/18 غعد پاییً

 DF t p اٌرطاف ىػیار ىیاٌگیً گطوه ىحغیط

 پیؾطفث جرفیهی
 916/0 105/0 298 09/2 69/18 دارای جخطةَ ىطگ وانصیً
    93/1 63/18 ةصون جخطةَ ىطگ وانصیً
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 گيري  بحث ي وتيجٍ
ٌحایج «. دار وحّد دارد؟ آىّزان اةحصایی راةعَ ىػٍی آیا ةیً جرفیالت وانصیً ةا پیؾطفث جرفیهی داٌؼ» در غؤال اول پژوُؼ،  

ةیً جرفیالت پصر ةا پیؾطفث جرفیهی راةعَ ىػٍی دار وحّد ٌصارد؛ اىا ةیً جرفیالت  آزىّن ٌاپاراىحطیک ُيتػحگی اغپیطىً ٌؾان داد کَ

 ىادر ةا پیؾطفث جرفیهی راةعَ ىػٍی دار وحّد دارد.

( ُيشّان اغث کَ ٌؾان دادٌص  ةیً ىیظان جرفیالت وانصیً و پیؾطفث 1372ایً ٌحیخَ ةا یافحَ ُای غتظه ةیً و اذيص زاده )

؛ ٌلم از کاووغی، 1364ب )ريّدی ٌػجرفیهی فطزٌصان راةعَ ىػٍی داری وحّد دارد. ُيچٍیً ایً ٌحیخَ ىی جّاٌص در راغحای یافحَ ُای ى

ريّدی . اىا ةا آن دغحَ از یافحَ ُای ى% آن ُا دارای ىادران ةی غّاد ةّده اٌص50ةَ ایً ٌحایج دغث یافث کَ ةیؼ از ةا ؽص کَ  ( 1382

 ةّدٌص ىغایط اغث. غّاد  ىطدود دارای پصران ةیداٌؼ آىّزان % از 39کَ ٌؾان دادٌص کَ  ( 1382؛ ٌلم از کاووغی، 1364ٌػب )

ُای ىثتث ىطةّط ةَ پیؾطفث جرفیهی ىطةّط ةَ ىادران  در جتییً ایً یافحَ ىی جّان گفث کَ در دوره اةحصایی ةیؾحطیً دسانث

اغث و ىادران ةیؾحطیً جأثیط را در ىریط سارج از ىصرغَ در پیؾطفث جرفیهی داٌؼ آىّزان دارٌص؛ از حيهَ دالیم ایً اىط ؽایص ىؾغّل 

ویهصر درـص( در ایً جرلیق ةاؽص. ةا جّحَ ةَ ایٍکَ  89پصران در سارج از ىریط ساٌَ و ساٌَ دار ةّدن )غیط ؽاغم ةّدن( اکثط ىادران )ةّدن 

( در پژوُؼ سّد ٌؾان داد کَ راةعَ ةیً درگیطی وانصیً در اىّر جرفیهی و پیؾطفث جرفیهی ىثتث اغث، ایً ٌحیخَ كاةم جّحیَ 2013)

یگط، ىی جّان گفث ىاردان جرفیهی کطده از غِصه کيک ةَ فطزٌصان سّد در ةػص پیؾطفث جرفیهی ةط ىی آیٍص؛ زیطا ةَ غتاردت داغث.

جرفیالت آٌان ٌلؼ ىِيی در ایً اىط دارد و آٌان ةا ةطسّرداری از ىیظان جرفیالت ىٍاغب ىؾکالت جرفیهی داٌؼ آىّزان سّد را درك 

 یً زىیٍَ ةَ افظایؼ پیؾطفث جرفیهی آٌان کيک کٍٍص.کٍٍص ةا کيک ىٍاغب در ا ٌيّده و غػی ىی

آىّزان اةحصایی دارای وانصیً ؽاغم و غیطؽاغم در پیؾطفث جرفیهی داٌؼ آىّزان  آیا ةیً داٌؼ »غؤال دوم پژوُؼ ایً ةّد کَ  

غیط ؽاغم جفاوت ىػٍی دار وحّد  ةیً پیؾطفث جرفیهی در داٌؼ آىّزان دارای پصران ؽاغم وکَ ٌؾان داد  tٌحایج از آزىّن «. جفاوت دارد؟

 .ٌصارد. ُيچٍیً ةیً پیؾطفث جرفیهی در داٌؼ آىّزان دارای ىادران ؽاغم و غیط ؽاغم جفاوت ىػٍی دار وحّد ٌصارد

( در پژوُؼ سّد ٌؾان دادٌص ؽغم وانصیً و پیؾطفث جرفیهی فطزٌصان ُيتػحگی 1372ةیً و اذيص زاده ) ةا جّحَ ةَ ایٍکَ غتظه

ارد، ىی جّان گفث کَ ایً ٌحیخَ ىغایط ةا یافحَ ُای آٌان اغث. ؽایص یکی از دالیم اذحيانی ایً اىط ؽایص ایً اغث کَ در ىثتث وحّد د

ُای حاٌتی جرفیم فطزٌصان سّد ةط ىی آیٍص و ىػيّالً ذصأكم اىکاٌات الزم را  دٌیای اىطوزی وانصیً ؽاغم و غیط ؽاغم ىػيّالً از پع ُظیٍَ

 فطاُو ىی کٍٍص. اىا جفػیط ایً ٌحایج و جػيیو آٌِا ةایص ةا اذحیاط ـّرت گیطد.   ةطای فطزٌصان سّیؼ

ٌحایج «. یا جػصاد فطزٌصان ساٌّاده ةا پیؾطفث جرفیهی داٌؼ آىّزان اةحصایی راةعَ ىػٍی دار دارد؟»غؤال غّم پژوُؼ ایً ةّد کَ 

کَ  ةیً جػصاد فطزٌصان و جطجیب جّنص ةا پیؾطفث جرفیهی راةعَ ىٍفی ىػٍی دار وحّد دارد؛ ةَ ایً آزىّن ُيتػحگی اغپیطىً ٌؾان داد 

ىػٍی کَ ُط چَ جػصاد فطزٌصان ساٌّاده ةیؾحط ةاؽص، پیؾطفث جرفیهی آٌان کيحط سّاُص ةّد. ُيچٍیً فطزٌصان آسط پیؾطفث جرفیهی 

 ةیؾحطی داؽحَ اٌص. 

( ىتٍی ةط راةعَ جػصاد اغضاء ساٌّاده و پیؾطكث جرفیهی فطزٌصان  ُيشّان 1372غتظه ةیً و اذيص زاده )ایً ٌحیخَ ةا یافحَ ُای 

ىػصل درغی داٌؼ آىّزاٌی کَ در  داد( ُيشّان اغث کَ ٌؾان 1382؛ ةَ ٌلم از ىهک پّر، 1372ٌیکّ کار )اغث. ُيچٍیً ةا یافحَ ُای 

ىی کٍٍص ةَ ىطاجب ةیؾحط از داٌؼ آىّزاٌی اغث کَ در ساٌّاده ُای ةیؼ از پٍج ٌفط زٌصگی  ساٌّاده ُایی غَ جا چِار ٌفطی و یا کيحط زٌصگی

 ىی کٍٍص.

در جتییً ایً یافحَ ىی جّان گفث کَ جػصاد فطزٌصان ساٌّاده ُط چَ ةیؾحط ةاؽص ةَ ُيان اٌصازه وانصیً در کيک ةَ اىّر جرفیم آٌان 

سّیؼ دچار ىؾکم سّاٍُص ؽص. اىا در ساٌّاده ُای کو حيػیث ىػيّالً فطـث پطداسحً  و فطاُو کطدن اىکاٌات الزم حِث جرفیم فطزٌصان

ةَ اىّر جرفیم داٌؼ اىّزان از ظطف وانصیً راذث جط سّاُص ةّد و ایً اىط ىی جّان پیؾطفث جرفیهی آٌان را ةَ ـّرت ىثتث جرث جأثیط 

جّحَ کيی اغث کَ در ساٌّاده ُای پطحيػیث ٌػتث ةَ افطاد  كطار ىی دُص. ُيچٍیً ىی جّان گفث کَ ایً اىط ىيکً اغث ةَ دنیم

ُای کو حيػیث، ىیظان جّحَ ُای پطحيػیث ٌػتث ةَ ساٌّاده( ٌؾان دادٌص کَ در ساٌّاده2001ىػعّف ىی ؽّد. زیطا ٌایيً و ُيکاران )

 (.2004غایص، ؽّد )ٌػتث ةَ فطزٌصان جلػیو ىی

ٌحایج «. پیؾطف جرفیهی داٌؼ آىّزان ىصارس پاییً و ةاالی ؽِط جفاوت وحّد دارد؟آیا ةیً » غؤال چِارم پژوُؼ ایً ةّد کَ 

ةیً پیؾطفث جرفیهی در داٌؼ آىّزاٌی کَ در ىٍاظق ةاال و پاییً ؽِط زٌصگی ىی کطدٌص، جفاوت ىػٍی دار کَ  ىػحلم ٌؾان داد tآزىّن 

 وحّد ٌصارد.  

ان داد کَ وضع اكحفادی، اححياغی، فطٍُگی در ىیظان پیؾطفث و ؽکػث ( در پژوُؼ سّد ٌؾ1367ةا جّحَ ةا آٌکَ ظالیی غتصی)

 ( ىغایط اغث. 1367جرفیهی داٌؼ آىّز ىؤثط اغث، ىی جّان گفث کَ ایً ٌحیخَ ةا یافحَ ُای ظالیی غتصی )
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هَ زٌصگی آٌان در جتییً ایً یافحَ ىی جّان گفث کَ پیؾطفث جرفیهی داٌؼ آىّزان ؽِطُای کّچک ةَ اذحيال زیاد جرث جأثیط ىر

ای كطار ٌيی گیطد؛ زیطا در ُط ىرهَ ای از ؽِط اىکاٌات الزم در داسم ساٌّاده ةطای جرفیم فطزٌصان فطاُو اغث و ُيیً اىط ةیؾحط از پیاىصُ

ؼ جّان گفث کَ ىيکً اغث ىرهَ زٌصگی داٌ ىٍفی ىرهَ ُای پاییً در پیؾطفث جرفیهی داٌؼ آىّزان جأثیط دارد. ةَ غتارت دیگط، ىی

 آىّزان ىحغیط ىِو و جأثیطگضاری در پیؾطفث جرفیهی داٌؼ آىّزان ؽِطُای کّچک ٌتاؽص. 

ٌحایج «. آی آیا ةیً پیؾطفث جرفیهی داٌؼ آىّزان ىصارس ٌيٌَّ و غادی جفاوت وحّد دارد؟» غؤال پٍخو پژوُؼ ایً ةّد کَ 

ىصارس غعد ةاال و پاییً جرفیم ىی کطدٌص، جفاوت ىػٍی دار  ةیً پیؾطفث جرفیهی در داٌؼ آىّزاٌی کَ درکَ  ىػحلم ٌؾان داد tآزىّن 

 وحّد ٌصارد.  

ةا جّحَ ةَ ایٍکَ در ىّرد جأثیط ىصارس ىرهَ ُای پاییً ؽِط و ةاالؽِط در پیؾطفث جرفیهی داٌؼ آىّزان جرلیق ىٍػخيی ـّرت 

س اةحصایی از ظطف وزارت آىّزش و پطورش جرث جأثیط ٌّع ٌگطفحَ اغث، در جتییً ایً یافحَ ىی جّان گفث کَ ىػيّالً جّزیع ىػهيان در ىصار

ىصرغَ كطار ٌيی گیطد و ُو در ىصارس پاییً ؽِط و ُو ىصارس ةاال ؽِط ىػهيان ةاجخطةَ و کارآزىّده ىؾغّل ةَ جرفیم ُػحٍص و ایً اىط 

ؽِط از ىػهيان  ُای ةاال و پاییً ٌؼ آىّزان ىرهَدر ارائَ ىعانب و آىّزش یکػان در ىرهَ ُای ةاال ؽِط و پاییً ؽِط ٌلؼ دارد. ةٍاةطایً دا

 دارای جخارب یکػان ةطسّردارٌص و ُيیً اىط ىی جّاٌص پیؾطفث جرفیهی یکػان آٌِا را ةَ دٌتال داؽحَ ةاؽص.  

پیؾطفث جرفیهی داٌؼ آىّزان دارای جخطةَ ىطگ وانصیً و ةصون جخطةَ ىطگ وانصیً آیا ةیً » غؤال ؽؾو پژوُؼ ایً ةّد کَ 

ةیً پیؾطفث جرفیهی در داٌؼ آىّزان دارای جخطةَ ىطگ وانصیً و ةصون جخطةَ کَ  ىػحلم ٌؾان داد tٌحایج آزىّن «. جفاوت وحّد دارد؟

 ىطگ وانصیً جفاوت ىػٍی دار وحّد ٌصارد.  

ةَ ـّرت ىػٍی  درـص غضّیث در ىصرغَ را 20( اغث کَ ٌؾان داد ىطگ ىادر در ذصود 2009ایً ٌحیخَ ىغایط ةا ٌحایج ُیياز )

داری کاُؼ ىی دُص و ىطگ پصر جأثیط ىٍفی ای ةط اذػاس سّؽتیٍی در ىّرد آیٍصه دارد. ُيچٍیً ىشانف ةا یافحَ ُای ةیگم و ُيکاران 

 ( اغث کَ ٌؾان دادٌص ىطگ ىادر جأثیط ىٍفی ای ةط غالىث و ٌحایج آىّزؽی کّدکان ؽيال غطةی جازاٌیا داؽحَ اغث. 2008)

افحَ ىی جّان گفث ؽایص یکی از دالیم اذحيانی ایً اىط ةَ ٌيٌَّ ىّرد ىعانػَ در ایً پژوُؼ ةطگطدد.زیطا در پژوُؼ در جتییً ایً ی

درـص دارای جخطةَ ىطگ ىادر ةّده اٌص. ةَ غتارت دیگط، جػصاد کو داٌؼ آىّزان دارای  3/1درـص داٌؼ آىّزان دارای جخطةَ ىطگ پصر و 7/11

جّاٌص ٌحایج جرفیهی  ٌحایج ایً جرلیق را جرث جأثیط كطار داده ةاؽص. زیطا ىػيّالً فلصان یک از وانصیً ىی جخطةَ ىطگ وانصیً ىيکً اغث

 آىّزان را جرث جأثیط كطار دُص.  داٌؼ
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