
 25 -19، ص 6991،بهار 9رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 چکيذُ
 –ةؼ جػارضات وانغ  فؼزٌغ پؼوریِغف ادؼ ةعكی ةؼٌاىَ آىّزش ىِارت ُای ةؼای ةؼرؿی

پؾ آزىّن ةا گؼوه کٍحؼل اؿحفاده  –روش پژوُف ٌیيَ آزىایكی پیف آزىّن از ٌّزّان 

درؿال  قیؼوانقِؼؿحان  دةیؼؿحانىلعع دظحؼقغ ، زاىػَ آىاری ، داٌف آىّزان 

 جنادفیٌفؼ کَ ةا روش ٌيٌَّ گیؼی   40ةّدٌغ. ٌيٌَّ آىاری قاىم   92-93جضنیهی 

ٌفؼه ) گؼوه گّاه وکٍحؼل( جلـیو قغٌغ. اةؽار 20اٌحعاب  وةَ قکم جنادفی ةَ دوگؼوه 

 8ای اقحؼاس ةّد. زهـات آىّزقی ةَ ىغت  -فؼزٌغ ىّری -اٌغازه گیؼی، پؼؿكٍاىَ وانغ

ؿاغحَ وةَ مّرت ُفحگی ازؼا قغ.ةؼای جسؽیَ و جضهیم داده ُا در ؿعش  5/1زهـَ 

و اٌضؼاف اؿحاٌغارد و درؿعش اؿحٍتاظی از آزىّن جضهیم جّمیفی از آىاره ُای ىیاٌگیً 

 (، اؿحفاده قغ. ANCOVAکّواریاٌؾ )

جّاٌـحَ ، جػارض کهی ،  فؼزٌغپؼوری: ٌحایر ٌكان داد کَ ةؼٌاىَ آىّزش ىِارجِای یافتِ ّا

را ةا وانغیٍكان ةَ ظّر ىػٍا  دظحؼ پؼظاقگؼی کالىی و پؼظاقگؼی فیؽیکی داٌف آىّزان

اده و جّاٌایی اؿحفاده از راُتؼدُای اؿحغالل رادرآٌِا ةَ ظّر ىػٍاداری داری کاُف د

 افؽایف دُغ . 

جّان ٌحیسَ ُا ىیُای ةَ دؿث آىغه از جسؽیَ و جضهیم دادهةا جّزَ ةَ یافحَ گيری:ًتيجِ

ةا  دظحؼ در کاُف جػارضات ةیً داٌف آىّزان فؼزٌغپؼورریگؼفث کَ آىّزش ىِارت ُای 

 ػار اؿث.وانغیٍكان ادؼگ
 ، جػارضات ، ٌّزّان ، وانغیً . فؼزٌغپؼوریىِارت ُای :  :ٍاشگاى کليذی
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 3،  اعظن خجستِ ًيام2، علی اکبر سليواًياى1کبری عليسادُ دٍیي

 ظؼاؿان قيانی قِؼؿحان قیؼوان -کارقٍاس آىّزش اةحغایی 1
 اؿحادیار گؼوه غهّم جؼةیحی و ىكاوره داٌكگاه ةسٍّرد 2
 دواصغ ةسٍّر -داٌكسّی دکحؼی ىكاوره داٌكگاه آزاد اؿالىی  3
 

 ٌام ٌّیـٍغه ىـئّل:

 علی اکبر سليواًياى

 

 هثبت اثربخطی آهَزش گرٍّی ٍالذیي هبتٌی بر فرزًذپرٍری

دختر ًَجَاى در داًص آهَزاى  –بر کاّص تعارضات  ٍالذ 

 ضْرستاى ضيرٍاى
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 هقذهِ

ظاٌّاده یکی ازٌِادُای ازحياغی اؿث ، کَ اؿاس صیات ازحياغی ةكؼ را جكکیم ىی دُغ  واز ىِيحؼیً وظایف آن فؼزٌغ آوری و 

پؼورش فؼزٌغان اؿث . یکی از ىكکالجی کَ گاُی اوكات ظاٌّاده ُا در ٍُگام پؼورش فؼزٌغان ةا آن ىّازَ ىی قٌّغ . ٌافؼىاٌی و ىعانفث 

وانغیً ىی ةاقغ . کَ ىػيّالً درؿٍیً ةهّغ و ٌّزّاٌی رخ ىی دُغ . ایً اظحالفات ةَ ایً دنیم اؿث کَ فؼزٌغان ةا  فؼزٌغان ةا ظّاؿحَ ُای

افؽایف ؿً ، ظّاؿحار دگؼگٌّی ُایی دررفحار وانغیً ظّد ُـحٍغ . ودرىلاةم وانغیً اغهب جنّری ازیک فؼزٌغ آرىاٌی در ذًُ ظّد دارٌغ 

فؼزٌغ داىً ىی زٌغ )  –ان ُای ظّد ىلایـَ ىی کٍٍغ . کَ ایً روٌغ ةَ جػارض ُا وٌاؿازگاری ُای ةیً وانغ وُيّاره فؼزٌغ ظّیف را ةا آرى

( .جػارض وكحی اجفاق ىی افحغ کَ یک ٌفؼ یا زيػی از افؼاد ٌيی جّاٌٍغ روی یک ىـانَ ةَ جّافق ةؼؿٍغ . ىؼدم ىػيّالً وكحی 1392ؿيّغی ، 

، غؼایؽ و ظّاؿحَ ُای آٌِا در ىلاةم ُو كؼار ىی گیؼد . کَ ایً ٌیازُا ، غؼایؽ، دیغگاُِا و ادراکات  جػارض را جسؼةَ ىی کٍٍغ کَ ٌیازُا

 .( 2009وُيکاران ،  1کؼانپ (ىحفاوت ، ةاغخ جػارض ىی قّد

( ىػحلغ اؿث کَ جػارض ةعف ظتیػی ُؼ راةعَ ای اؿث اىا گاُی اوكات ةَ ظاظؼ جغییؼات رقغ ، قغیغجؼ ىی ةاقغ و 2008)  2رةکا

ىػيّالً ةَ مّرت کكيکف ، صغاكم ةیً دو ٌفؼ ودرایً زا ةیً وانغ وٌّزّان ةیان ىی قّد کَ ٌكان دٍُغة دل ىكغّنی ُای ىحفاوت 

 وانغیً در دؿحیاةی ةَ ُغف ظؼف دیگؼ ) فؼزٌغان ( دظانث ىی کٍغ . آٌِاؿث . ةَ ظّر کهی یک ظؼف راةعَ 

جػارض ةیً وانغیً ةا فؼزٌغان ُيچٍیً ىی جّاٌغ ٌحیسَ جفاوت درك وجنّر وانغیً و فؼزٌغان ةاقغ زیؼا ةیً آٌِا جفاوت ؿٍی وزّد 

ه اؿث ، فؼزٌغان در قؼایط ىحفاوت ازحياغی واكع دارد ةا جّزَ ةَ جغییؼات ؿؼیػی کَ درغنؼ ىا رخ ىی دُغ وزاىػَ درظّل آن جغییؼ کؼد

قغه اٌغ و جنّر آٌِا ازظّدقان ةَ غٍّان زّان و  اٌحظارات قان از وانغیً و دیگؼان ةَ مّرت دیگؼی قکم گؼفحَ ، ونی وانغیً از زّان ، 

وانغیً و فؼزٌغان زّان ىی قّد ) صكيث ُيان جنّ ر زّاٌی دوران ظّد را دارٌغ . ایً جنّرات و اٌحظارات ىحفاوت ىٍسؼ ةَ غغم جفاُو  

 (.  1383انـادات ، 

( جػارضات را ةَ دو دؿحَ ؿازٌغه و ىعؼب جلـیو ىی کٍغ . جػارضات ؿازٌغه ، ىّضّغاجی ُـحٍغ کَ درآٌِا مضتث 1966) 3رایؾ  

کاُف ُیساٌات ىٍفی قغه ،  درىّرد ىكکالت ، ىٍسؼ ةَ درکی کاىم جؼ درزِث ىنانضَ جّافق یا صم ىكکم ىی قّد و ُو چٍیً ىّزب

اصحؼام و اغحياد ایساد کؼده و ةاغخ ىی قّد ، ظؼفیً ُيغیگؼ را درك کٍٍغ . درواكع ظؼفیً دریک زّ اغحياد و دوؿحی كؼارىی گیؼٌغ کَ 

جػارضات  درآن ىعانفث ُای ىكؼوع ، ىّرد ةضخ كؼار ىی گیؼد و ایً اىؼ ىـحهؽم یک ؿعش پاییٍی از پاؿط ُای کالىی ىٍفی ىی ةاقغ ،

ىعؼب ، جػارض ُایی ُـحٍغ کَ فؼد ىلاةم را ةیكحؼ ازىكکم ىؼةّظَ درگیؼ کٍغ و ىّزب قؼىٍغگی ، جضلیؼ ، جٍفؼ ، اُاٌث یا صحی جٍیتَ 

ىی قّد ایً جػارضات ةَ ىٍظّر جضث جادیؼ كؼاردادن و ایساد ایغه ُای ىٍفی ٌـتث ةَ فؼد ىلاةم مّرت ىی گیؼد . جػارضات ىعؼب ةا غغم 

اط واكػی ، قک وجؼدیغ ىكعل ىی قّد و گاُی ةؼ پایَ اؿحؼاجژی ُای فؼدی ، ةاغخ ایساد زىیٍَ جِغیغ و اضعؼاب ىی ةاقغ . در ارجت

جػارضات ىعؼب ، ةضخ ُا ظیهی صاقیَ دار قغه وٌِایحاً ىٍسؼ ةَ رٌسف وظنّىث ٌـتث ةَ قعل ىعاظب ، کاُف اغحياد ، اظيیٍان 

 وُيکاری ىی قّد  . 

( غلیغه دارٌغ ةؼوز جػارض در رواةط اٌـان ُا ةا یکغیگؼ اىؼی رایر و 1383، ةَ ٌلم از ؿػیغیان، 1994)  5و وؿیؼز پیال  4جایهّر

 ازحٍاب ٌاپػیؼ اؿث ، ةَ گٌَّ ای کَ ىی جّان از جػارض ةَ غٍّان رایر جؼیً پغیغه ُای ىّزّد در رواةط اٌـان ُا ٌام ةؼد . جػارض زىاٌی

ک فؼد ةا اغيال فؼد ىلاةم جغاظم کٍغ . ُو چٍان کَ دو فؼد ةَ ُو ٌؽدیک جؼ ىی قٌّغ ، پحاٌـیم جػارض افؽایف ایساد ىی قّد کَ اغيال ی

زىیٍۀ ىعانفث ةیكحؼ  hvىی یاةغ . درصلیلث وكحی جػاىالت ةیً افؼاد ةیكحؼ قغه و فػانیث ُا وىّضّغات ىحٍّع جؼی را در ةؼىی گیؼد ، 

 ىی قّد.

غیگؼ جػاىالت زیادی دارٌغ ، ىيکً اؿث در ةیً آٌِا جػارض ایساد قّد ، جػارض ةَ وزّد آىغه ةیً اغضای ظاٌّاده ، چّن ةا ُي

اغضای ظاٌّاده ةَ وصغت و یگاٌگی آن نعيَ ىی زٌغ . قغت جػارض ىّزب ةؼوز ٌفاق ، پؼظاقگؼی ، ؿحیؽه زّیی و ؿؼاٌسام اضيضالل و 

ػارض و زغال ةیً اغضای آن ، آقفحَ اؿث ، ىضیط اىً رواٌی و روصی کَ درظاٌّاده زوال ظاٌّاده ىی گؼدد . کاٌّن ظاٌّاده ای کَ ةؼادؼ ج

 ( . 1380ةایغ وزّد داقحَ ةاقغ را از اغضای آن ىیگیؼد و ةاغخ ةَ وزّد آىغن ىكکالت ةؼای اغضای آن ىی گؼدد ) دُلان، 

ادن ةیً آن چَ ةؼای ٌّزّان ظّد ىی ظّاٍُغ وآن ٌّزّان وانغیً درجيییؽ د دظحؼایً ظّر ةَ ٌظؼىی رؿغ کَ درظاٌّاده ُای دارای 

چَ فؼزٌغان ٌّزّان ىيکً اؿث ةؼای ظّد ةعّاٍُغ ةا دقّاری ىّازَ قٌّغ ، ایً اىؼ ىّزب ىی قّد کَ وانغیً جيایم ٌغاقحَ ةاقٍغ کَ ةَ 

جػارض درظاٌّاده ُا را ىی جّان ازازه دٍُغ جا ظّد جنيیو گیؼی کٍغ ودنیم دیگؼی ةؼای افؽایف جٍف وةَ ظنّص دظحؼان  فؼزٌغان ظّد 

                                                           
1 - kralp 
2 - Robeka 
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4 - taylor 
5 - peplaue& sears 
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در ظتیػث وىاُیث ٌّزّاٌی زـحسّ کؼد کَ ةػضی ظاٌّاده ُا درایً اىؼ ىِو دچار ىكکم ىی قٌّغ . جػارض ةَ وزّد آىغه در ةیً اغضای 

رض را ٌغاٌٍغ ، ظاٌّاده اگؼ ةَ ظؼیلۀ درؿحی صم قّد. ةَ رقغ راةعَ کيک ىی کٍغ . ونی اگؼ ظؼفیً درگیؼ جػارض ، ٌضّه ةؼظّرد ةا جػا

َ ٌلم از ةِاری وُيکاران، جػارض ىّزّد ٌَ جٍِا رفع ٌعّاُغ قغ . ةهکَ ةَ جغاوم راةعَ ُو ، آؿیب ىی رؿاٌغ ) ؿاىّئم ، گالدیٍگ، ة

1386). 

درزِث رفع جػارض كتم ازُؼ چیؽ ةایغ غّاىم ةَ وزّد آورٌغة آن را قٍاؿایی کؼد ُؼ چٍغ ةَ ظّر كعع ٌيی جّان گفث کَ کغام 

ک از وانغیً و ٌّزّاٌان ةیكحؼیً جادیؼ را د رجػارض دارٌغ ونی ةٍاةؼ جضلیلات مّرت گؼفحَ ، یکی از ویژگی ُای چٍیً ظاٌّاده ُایی ؿتک ی

پاؿعغُی پؼظاقگؼاٌَ ىیان وانغیً و ٌّزّاٌان ، ىِارت ُای ٌاکافی در رواةط ظاٌّادگی ، ىِارت ُای ٌاکافی درصم ىـانَ و ىِارت ٌاکافی 

 ( . 1981و ُيکاران،  6حگّ در جػارض ُاؿث  ) گّئؼٌیةؼای گف

ةا جّزَ ةَ ىّارد ىػکّر ةَ ٌظؼ ىی رؿغ کَ یکی از راه ُای کاُف ادؼات زیان ةار جػارضات وانغیً وٌّزّاٌان وکيک ةَ آٌِا در رقغ 

اؿث کَ جّؿط  فؼزٌغپؼوریىِارت ُای وگـحؼش ىِارت ُای ىّرد ٌیاز ةؼای زٌغگی ىعهّب ، اؿحفاده ازرویکؼد پیكگیؼاٌَ در كانب آىّزش 

WHOؿازىان ةِغاقث زِاٌی ) 
ةحّاٌغ در  فؼزٌغپؼوریىػؼفی قغ اؿث . ةٍاةؼایً اٌحظار ىی رود کَ آىّزش ىِارت ُای  1993(  درؿال  7

رفع جػارض وانغیً وٌّزّاٌان و ُو چٍیً افؽایف جّاٌایی  اؿحغالل و کاُف پؼظاقگؼی کالىی و فیؽیکی  آٌِا ىّدؼ ةاقغ  ) ؿازىان 

 ( . 1377ةِغاقث زِاٌی ، جؼزيَ ٌّری كاؿو آةادی و ىضيغ ظاٌی، 

 جأدیؼ کّدك رقغ ةؼ یکغیگؼ ةا جػاىم در یا ىسؽا ّرظ ةَ کَ اؿث ویژه ی رفحارُا و ُا روش قاىم ای پیچیغه فػانیث فؼزٌغپؼوری

کّدکاٌكان اؿث )ةاىؼیٍغ،  کؼدن ازحياغی و کٍحؼل ةؼای وانغیً ی ُا جالش ىتیً پؼوری فؼزٌغ قیّة اؿاس و پایَ واكع در  ىیگػارد.

 وانغیً چَ اگؼ(.1999اؿث)دارنیٍگ، کؼده ىحيایؽ فؼزٌغان  کٍحؼل در آن ی ُا جفاوت اؿاس ةؼ را پؼوری فؼزٌغ ُای روش (. ةاىؼیٍغ1999

 و جػهیو در وانغیً ُيۀ کَ ىیؼؿغ ٌظؼ ةَ ونی ةاقٍغ، داقحَ جفاوت یکغیگؼ ةا ظّد فؼزٌغان کؼدن ازحياغی و کٍحؼل چگٌّگی در اؿث ىيکً

 دارٌغ. غِغه ةَ را اونیَ ٌلف فؼزٌغان ةؼ ٌظارت و جؼةیث

ٌّزّان ىكاُغه قغه اؿث)ُؼگً -فؼزٌغپؼوری ةا ىیؽان جػارضات وانغىغجِاؿث کَ ارجتاط ُای ىضکيی ةیً قیّه ُای 

 (. 8،2003ُان

 غّاىم از ىحأدؼ کَ گؼفحَ، کار ةَ ظّیف فؼزٌغان جؼةیث در پؼوری فؼزٌغ ُای قیّه غٍّان جضث را ظامی ی قیّه ظاٌّاده ُؼ

 .(9،1993اؿث)ُاردی اكحنادی و ؿیاؿی ازحياغی، فؼٍُگی، غّاىم زيهَ از ىحفاوجی

 ةاىؼیٍغ .اؿث گؼفحَ ٌكأت آٌان یاُ ظاٌّاده و کّدکان روی ةؼ ةاىؼیٍغ ىعانػات از پؼوری فؼزٌغ ُای قیّه ىّرد در ىػامؼ جضلیلات

 گؼىتّدن، )ىاٌٍغ پؼوری فؼزٌغ امهی غٍامؼ جؼکیب در ىیکٍغ. جفاوت جأکیغ ىحفاوت پؼوری فؼزٌغ اغيال کیب ةؼجؼ قٍاظحی جیپ رویکؼدی ةا

 ىیکٍغ ایساد وانغیً جأدیؼ ةَ کّدك ُای پاؿط چگٌّگی در جغییؼاجی ؿؼپؼؿحی( و ٌظارت ةانغاٌَ، ُای درظّاؿث ةّدن، درگیؼ

 رفحار ی زٍتَ دو ةؼ ىتحٍی ةٍغی ظتلَ یک ُا آن ىادران ةا ؿانَ 3 جا 1 کّدکان جػاىالت ىكاُغات اؿاس ةؼ (.قیفؼ 10،2007)دارنیٍگ

 کَ گؼفحَ ٌحیسَ و کؼده ارائَ ظؼد( را ىلاةم در )پػیؼش  گؼىی – ؿؼدی و ؿعحگیؼی( ىلاةم در گیؼی )ؿِم کٍحؼل – آزادی یػٍی وانغیٍی

 (. 11،2002ةاقٍغ)نیتم گیؼ آؿان یا گیؼ ؿعث ىیحّاٌٍغ ظؼدکٍٍغه یا پػیؼٌغه ىادران

 ی قیّه چِار ىحػغدی پژوُكگؼان کهی، ظّر اؿث. ةَ قغه ةٍغی ظتلَ ىحفاوجی ُای مّرت ةَ وانغیً پؼوری فؼزٌغ ُای قیّه

 ظؼح را وانغیٍی( گیؼی )ؿعث وانغیً و کٍحؼل وانغیٍی( دُی وانغیً )پاؿط ىضتث یػٍی امهی قاظل دو ةؼ ىتحٍی اؿاؿی پؼوری فؼزٌغ

 ؿعش و کٍحؼل از ةاالیی ؿعّح وانغیً ىـحتغاٌَ، پؼوری فؼزٌغ (. در14،2003؛ زیيؼىان13،2006؛ اؿچیفؼ12،1996)ةاوىؼیٍغ اٌغ کؼده ریؽی

 را ظّد فؼزٌغان ٌافؼىاٌی، از پیكگیؼی ةؼای اغهب و داقحَ اظاغث اٌحظار ظّد فؼزٌغان از ُا آن  .کٍٍغ ىی اغيال را دُی پاؿط از پاییٍی

 ةَ زیادی ظّدگؼداٌی ی ازازه و ةّده دٍُغه پاؿط ةـیار گیؼ ؿعث وانغیً ظالف ةؼ وانغیً گیؼاٌَ ؿِم پؼوری فؼزٌغ در . ىیکٍٍغ جٍتیَ

 دُی پاؿط در وانغیً 7 ورزاٌَ غفهث پؼوری فؼزٌغ در (2004)قیؼازی، کٍٍغ ٌيی یافحَ رقغ رفحار اٌسام ةَ ىهؽم را ُا آن و ىیغٍُغ کّدکان

 وانغیً ىلحغراٌَ، پؼوری فؼزٌغ ی قیّه در (.2006)غهیؽاده، اٌغ کٍٍغه ىـاىضَ یا ظؼدکٍٍغه و داقحَ كؼار پاییٍی ؿعش در گیؼی ؿعث و
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 ىی ٌكان را کی اٌغ رفحاری ىكکالت و اٌغ کفایث ةا ىؤدؼی ظّر ةَ و ازحياغی آٌان فؼزٌغان و ةّده دُی پاؿط و کٍحؼل از ةاالیی ؿعش دارای

 مّرت آن رواٌی ةِغاقث و رواٌكٍاظحی ُای پیاىغ و پؼوری فؼزٌغ ُای قیّه ىّرد در ىحػغدی ىعانػات کٍّن جا (2000غو،   دٍُغ)ةی

 (،15،1997)فهّرُام کّدکان ىٍفی ُای ُیسان افؽایف در ىادران گیؼاٌَ ؿعث اٌضتاظی ُای قیّه ٌلف ةَ ىیحّان زيهَ از کَ اؿث گؼفحَ

، 17؛ ةارةؼ16،1981)ةحؽ آیٍغه در ىكکالت ةؼوز کٍٍغُی ةیٍی پیف غٍّان ةَ کّدك وانغیً ی راةعَ در پاداش و ميیيیث ىكارکث، کيتّد

 صيایث جأدیؼ  (،1987، 18)ةّم ریغ کّدکان در پػیؼی ىـؤنیث و اؿحلالل غغم پؼظاقگؼی، و جکاٌكگؼی در گیؼ ؿِم وانغیً (. ٌلف2005

  ٍُگام زود ُّیث ةؼ ىـحتغاٌَ پؼوری فؼزٌغ جأدیؼ ةَ (19،2004)ةؼوٌث ٌّزّاٌان و کّدکان دروٌی ُای اظحالل در ُا آن ظؼد یا وانغیً، ىفؼط

 ٌظؼ ةَ ُـحٍغ،" جػهیق ُّیث" و " ىّفق ُّیث" دارای کَ افؼادی . کؼد اقاره (2004)كاؿيی، ُّیث آقفحگی در گیؼاٌَ ؿِم ُای ؿتک و

  ىیؼؿغ

 ظّاه آزادی و ميیيی پؼوری فؼزٌغ ؿتک ةَ ویژگی ایً .دارٌغ ظّد ٌظؼیات اةؼاز ةؼای زیاد آزادی ةا ُيؼاه غاظفَ از ىضکيی ی پایَ

 دریافث ظّد ی ىعانػَ در ُؼز (2004یادی،  )نیال آورٌغ دؿث ةَ را ٌفؾ غؽت از پایغاری ىفِّم جا کٍغ ىی کيک زّاٌان ةَ و اؿث ىكاةَ

 ُای ؿتک کَ ىیؼؿغ ٌظؼ ةَ چٍیً  دارد. ىٍفی ارجتاط ٌفؾ غؽت ةا پػیؼش پاییً ؿعش و افؼاظی ىؼاكتث ةا ُيؼاه پؼوری فؼزٌغ ؿتک کَ

 و قغه ةٍغوراىكحق ازحياغی -قٍاظحی ی ٌظؼیَ از ظّدکارآىغی ىفِّم . ةاقغ داقحَ ٌلف ٌیؽ فؼاد یا کارآىغ ظّد ةاورُای ةا پؼوری فؼزٌغ

 از غتارت را ظّدکارآىغی وی  .دارد اقاره یف ُا  ىـؤونیث و وظایف اٌسام در ظّد ی ُا جّاٌایی ی درةاره فؼد ی ُا كضاوت یا ةاورُا ةَ

 ىعانػات ٌحایر (20،2000)ةٍغورا ىیغاٌغ ظاص ُای ىّكػیث در ظاص جکانیف اٌسام در قان ُای جّاٌایی ی درةاره افؼاد ُای كضاوت و ةاورُا

 و غؽیؽی-کاالٌحؽی رواٌكٍاظحی کاردىاس، ؿالىحی و اؿحؼس (،22،کاکـّکّپي21ً)اُؼٌتؼگ افـؼدگی ةا پاییً ظّدکارآىغی کَ ىیغُغ ٌكان

 در آقکاری جضلیلات اگؼچَ ةاقغ ىی ارجتاط در ٌیؽ (1998، 24جّکؼ از ٌلم ؛ة1999َوُيکاران23)زاج ٌژٌغظّیی روان و پاییً ٌفؾ غؽت

 ظّدکارآىغی کَ ایً ةؼ ىتٍی دارد وزّد ای ىالصظَ كاةم قّاُغ اىا ٌغارد، وزّد ظّدکارآىغی و وانغیً فؼزٌغپؼوری ُای یكیّه راةعَ ىّرد

 ایً  .اؿث (ىؼةّط1998، 26)اؿحیفؼ ىادراٌَ دُی پاؿط و (. صـاؿیث،گؼىی1991، 25)جؼی کّدك -ىادر جػاىالت ةاالی کیفیث ةَ ةاال

 ىكکالت و کّدك رقغ ةؼاةؼ در ىِيی ىضافظحی غّاىم و ةّده ارجتاط در ىعحهفی فؼزٌغپؼوری ُای ؿتک ةا ىیحّاٌغ وانغیٍی ُای ویژگی

 افـؼدگی و اضعؼاب پاییً ؿعّح و ازحياغی کفایث و جضنیهی غيهکؼد کّدك، ٌفؾ غؽت ارجلای (،1989، 27)پحیؼ ٌّزّان رفحاری

 ىكکالت رواٌی، قٍاؿی آؿیب كتیم از ىعحهفی پیاىغُای ةا فؼزٌغپؼوری ؿتک کَ اؿث ایً ةؼ (. جّافق1989، 28قّد)پاجؼؿّن ىی ىضـّب

 رواٌی قٍاؿی آؿیب و فؼزٌغپؼوری ُای ؿتک ةیً کَ اؿث قغه داده ٌكان ىعانػات ةؼظی در .دارد ارجتاط جضنیهی پیكؼفث و رفحاری

 کؼده یاد ؿهّکی ىكکالت ةؼای ظعؼ یک غٍّان ةَ ىـحتغاٌَ فؼزٌغپؼوری ُای ٌگؼش (.2006، 29)وؿحاٌیؽ دارد وزّد ارجتاط وانغیً

 و ظّدکارآىغی جضنیهی، پیكؼفث ةا ىلحغراٌَ فؼزٌغپؼوری ؿتک ی راةعَ جػییً ُغف ةا پژوُكی در ُيکاران و وجؼٌؼ (30،2006)جاىپـّن

 اٌگیؽش ُو و داٌكگاه داٌكسّیان جضنیهی پیكؼفث ةؼ ُو ىلحغراٌَ پؼوری فؼزٌغ کَ ؿاظحٍغ ىكعل داٌكسّیان، روی ةؼ پیكؼفث اٌگیؽش

 غالیو ةا گیؼ آؿان پؼوری فؼزٌغ ی قیّه کَ دادٌغ ٌكان ای ىعانػَ در وُيکاران31دارد)(اویـؼىً جأدیؼ جضنیهی ظّدکارآىغی و دروٌی

 و32اؿث. آچؼؿّن ةّده ارجتاط در افـؼدگی کيحؼ غالیو ةا رٍُيّدی و ىذتث پؼوری فؼزٌغ ؿتک و ٌّزّاٌان اضعؼاب و افـؼدگی ةیكحؼ

 زیاد جكّیق ةا جّأم فؼزٌغپؼوری ُای ؿتک و رواٌی اظحالالت ةا جٍتیَ و جكّیق از ُيؽىان ی اؿحفاده کَ دادٌغ ٌكان ای ىعانػَ در ُيکاران

 .ةاقغ ىی ارجتاط در رواٌی اظحالالت فلغان ةا جٍتیَ غغم و

 :از غتارجٍغ کَ ةگػارد آزىایف ی ةّجَ ةَ را زیؼ ی داردچِارفؼضیَ كنغ صاضؼ پژوُف رو، از ایً
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 ٌّزّان ىی قّد. -ةا غخ کاُف جػارضات وانغیً فؼزٌغپؼوریةؼٌاىَ آىّزش ىِارت ُای -1

 درارجتاط ةا وانغیً ىی قّد دظحؼان ٌّزّانةاغخ افؽایف جّاٌایی اؿحغالل  فؼزٌغپؼوریةؼٌاىَ آىّزش ىِارت ُای -2

 درارجتاط ةاوانغیً ىی قّد دظحؼان ٌّزّان دةاغخ کاُف پؼظاقگؼی کالىی  فؼزٌغپؼوری ةؼٌاىَ آىّزش ىِارت ُای-3

 در ارجتاط ةا وانغیً ىی قّد دظحؼان ٌّزّانةاغخ کاُف پؼظاقگؼی فیؽیکی  فؼزٌغپؼوریةؼٌاىَ آىّزش ىِارت ُای -4

 
 

 رٍش تحقيق
ٌّع جضلیق ةَ نضاظ ُغف کارةؼدی و ةَ نضاظ روش ٌیيَ آزىایكی ةا ظؼح پیف آزىّن و پؾ آزىّن ةا گؼوه کٍحؼل ىی ةاقغ. 

ٌّزّان ىی ةاقغ. زاىػَ جضلیق را  کهیَ داٌف آىّزان  –وُغف آن ةؼرؿی ادؼ ةعكی ةؼٌاىَ آىّزش ىِارت ُای زٌغگی ةؼ جػارضات وانغ 

جكکیم ىی دٍُغ. ةؼای اٌحعاب ٌيٌَّ از روش ٌيٌَّ گیؼی  92-93درؿال جضنیهی  قیؼوانىلعع ىحّؿعَ دةیؼؿحان قِؼؿحان دظحؼ 

ٌفؼ ةّدٌغ پؼؿكٍاىَ جاکحیک ُای جػارض ىّری ای  820اؿحفاده قغ ةغیً قکم کَ اةحغا از کهیَ داٌف آىّزان کَ جػغاد آٌِا جنادفی 

ٌفؼ از داٌف آىّزاٌی کَ ةیكحؼیً جػارض را ةا وانغیً  40ؼؿكٍاىَ ُا وٌيؼه گػاری آٌِا ، اقحؼاس گؼفحَ قغ وپؾ اززيع آوری پ

( زایگؽیً قغٌغ. ةؼای جسؽیَ و جضهیم 20( وآزىایف )20درپؼؿكٍاىَ ٌكان دادٌغ اٌحعاب وةَ مّرت جنادفی ؿاده در دو گؼوه کٍحؼل )

(، ANCOVAاٌغارد و درؿعش اؿحٍتاظی از آزىّن جضهیم کّواریاٌؾ )داده ُا در ؿعش جّمیفی از آىاره ُای ىیاٌگیً و اٌضؼاف اؿح

 ىّرد جسؽیَ وجضهیم كؼار گؼفث.  SSPSاؿحفاده قغ. جيام ىضاؿتات ةا ٌؼم افؽار

ةیً وانغیً وفؼزٌغان  ىّری  ای اقحؼاس اؿث ایً پؼؿكٍاىَ دارای  33اةؽار ؿٍسف درایً پژوُف، ىلیاس جاکحیکث ُای جػارض

ؿَ جاکیک صم جػارض یػٍی : ىِارت اؿحغالل ، پؼظاقگؼی کالىی وپؼظاقگؼی فیؽیکی ةیً اغضای ظاٌّاده را ىی ؿّال اؿث  کَ  15

(. ایً پؼؿكٍاىَ ةؼاؿاس ىلیاس نیکؼت ٌيؼه گػاری ىی قّد و دارای پٍر درزَ ازظیهی کو جا ظیهی زیاد ُـحٍغ کَ 1379ؿٍسغ. ) دٍایی، 

دُغ . پٍر ؿّال اول پؼؿكٍاىَ کَ اؿحغالل را ىی ؿٍسغ ةَ ظّر ىػکّس ٌيؼه گػاری ىی قٌّغ.  ىیؽان ةؼوز رفحار در ُؼ پؼؿف را ٌكان ىی

ٌيؼه ةاال درایً ىلیاس ٌكان دٍُغة جػارض و اؿحفاده کيحؼ از راُتؼدُای اؿحغالل ىی ةاقغ ؿّاالت ىلیاس ُای پؼظاقگؼی کالىی 

ً ىلیاس ٌكان دٍُغ جػارض و اؿحفاده ةیكحؼ از راُتؼدُای پؼظاقگؼی ٌيؼه ةاال در ای .وفیؽیکی ةَ مّرت ىـحلیو ٌيؼه گػاری ىی قّد

ٌكان دٍُغه غغم جػارض در راةعَ وٌيؼه  5ىی ةاقغ . ٌيؼه  25جا  5کالىی وفیؽیکی ىی ةاقغ . داىٍَ ٌيؼات ُؼیک از ظؼده ىلیاس ُا ةیً 

ٌكان دٍُغه غغم جػارض  15ىی ةاقغکَ ٌيؼه  75جا  15ٌكان دٍُغه ةیكحؼیً جػارض ىی ةاقغ . داىٍَ ٌيؼات ةؼای کم  آزىّن ةیً  25

 (.  1379ٌكان دٍُغه وظیو ةّدن راةعَ اؿث)دٍایی،  75وٌيؼه 

 پایایی  وروایی:

% ، وةؼای 65% ، ةؼای پؼظاقگؼی کالىی 58% ، وةؼای ظؼده ىلیاس اؿحغالل 74( پایایی پؼؿكٍاىَ ةؼای کم آزىّن 1383زاةهی)

% ةؼای کم آزىّن 72پایایی جـث را ةا اؿحفاده از آنفای کؼوٌتاخ  1385آورده اؿث. ُو چٍیً ىؼادی  %، ةَ دؿث82پؼظاقگؼی فیؽیکی 

% گؽارش کؼده اؿث. در پژوُف صاضؼ پایایی 76% ، وپؼظاقگؼی فیؽیکی 69% ، وپؼظاقگؼی کالىی 61وةؼای ظؼده% ىلیاس ُای اؿحغالل 

ىّزان در فامهَ یک ىاه ازؼا قغ کَ   ٌحایسی ةَ قؼح ذیم :  پایایی ةؼای کم آزىّن ٌفؼ ازداٌف آ 20ةا اؿحفاده از روش ةازآزىایی ةؼروی 

% ةَ دؿث آىغ. روایی ىضحّایی ایً 79% و ةؼای پؼظاقگؼی فیؽیکی 59%  و ةؼای پؼظاقگؼی کالىی 63% ، ةؼای ظؼده ىلیاس اؿحغالل 82

( روایی مّری ایً ىلیاس را ةا اؿحفاده از ٌظؼات 1384چٍیً ىؼادی) ( ىّرد جاییغ كؼارگؼفحَ اؿث ، ُو1383ىلیاس ٌیؽ در پژوُف زاةهی) 

 اؿاجیغ راٍُيا وىكاور، وُو چٍیً داٌكسّیان دکحؼای ىكاوره ىّرد ؿٍسف كؼارداده ،کَ روا ةّدن آن را جاییغ کؼدٌغ. 

 

 ضيَُ اجرا

 ؿاغث، ةَ قؼح زیؼ ةؼای گؼوه ُای آزىایكی ةَ ازؼا درآىغ. 5/1زهـَ، ُفحَ ای ةَ ىغت  8، در پؼوری فؼزٌغ ُای آىّزش ىِارت

 کارگاه زهـات

 زهـَ اول

 

ىػارفَ ارائَ ةؼٌاىَ زىاٌتٍغی قغه ىغاظالت آىّزقی، جػغاد زهـات، فامهَ زىاٌی زهـات، اٌحظارات از گؼوه، ىػؼفی 

 ىِارت ُا، ةیان ُغف از آىّزش ىِارت ُای پٍر گاٌَ

                                                           
33

 -Conflict tactics scales 
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 زهـَ دوم

 

ىِارت اول: جؼغیب: ارائَ گام ُای ىِارت جؼغیب، کيک ةَ ىادر زِث قٍاؿایی ٌلاط كّت فؼزٌغ و ارزش گؽاری ةَ آن، 

فؼزٌغ، ایفای ٌلف جّؿط ىؼةی و ؿپؾ اغضا، ارائَ جکانیف -پیغایف اصـاس ىعهّب در فؼزجغ، جضکیو راةعَ وانغ

 ظاٌگی.

 زهـَ ؿّم

 

 ىِارت دوم: جّ ىی جّاٌی

ارائَ گام ُای ىِارت جّ ىی جّاٌی، کيک ةَ ىادر در چگٌّگی غيم کؼدن در ىّرد روش ُای زایگؽیٍی رفحار 

فؼزٌغ)جغییؼ یک رفحار غیؼ كاةم ةَ رفحار كاةم پػیؼش جّؿط فؼزٌغ(، ةیان ىّكػیث جّؿط اغضا، ایفای ٌلف جّؿط ىؼةی، 

 گی.ارائَ ؿؼىكق گیؼی و ارائَ ؿؼىكق گیؼی و ارائَ جکانیف ظاٌ

 زهـَ چِارم

 

 

 ىِارت ؿّم: اٌّاع اٌحعاةِا 

ارائَ گام ُای ىِارت اٌّاع اٌحعاب ُا آىّزش ةَ ىادر زِث کيک ةَ جنيیو گیؼی ىـئهَ ای ةَ فؼزٌغ فً ةارش ىغؽی 

 صم ىـانَ ةیان ىّكػیث ایفائ ٌلف جّؿط ىؼةی ٌيایف ؿؼىكق گیؼی ىّكػیث ُیساٌی ارائَ جکانیف ظاٌگی.

 زهـَ پٍسو

 

 

 اول ىِارت ظّدىِارگؼی ةعف

ارائَ گام ُای ظّدىِارگؼی، صـاس کؼدن ىادر ٌـتث ةَ پیام ُای ةغٌی در ٍُگام ظكو و غنتاٌیث، فٍّن ىِارگؼی و 

ىغیؼیث ظكو و اصـاؿات ةَ ىادر جا غالوه ةؼ ىِارکؼدن ظّد در ىّاكع جٍف زا انگّیی ةؼای فؼزٌغ ظّد ٌیؽ ةاقغ. ةیان 

 ی ٌيایف ؿؼىكق گیؼی، ىّكػیث ُیساٌی، ارائَ جکهیف ظاٌگی.ىّكػیث ایفائ ٌلف جّؿط ىؼة

 قكو زهـَ

 

ارائَ یک یا دو روش ىّفق ظّدکِارگؼی آىّظحَ قغه جّؿط اغضا، ةیان ىّكػیث ٌيایف، ؿؼىكق گیؼی ایفائ ٌلف، 

 ةؼٌاىَ ریؽی زِث گؼدُيایی، ارائَ جکانیف ظاٌگی.

 زهـَ ُفحو:         

 

 

 جّزَ ةَ اصـاؿات

گام ُای جّزَ ةَ اصـاؿات، کيک ةَ ىادر زِث کٍار آىغن ةا اصـاؿات فؼزجغ و جّزَ ةَ اصـاؿات وی، ةیان ارائَ 

 ىّكػیث ٌيایف ؿؼىكق کیؼی، ایفائ ٌلف، ارائَ جکهیف ظاٌگی.

 گؼدُيایی

)ةیهی، ىؼور زهـهث كتم ةَ ظّر کاىم رفع اقکال و ىكکالت ةیً اغضا ارزقیاةی ىِارت ُای آىّظحَ قغه  وزهـَ ُكح

 (1387؛ةَ ٌلم از ٌّری1995پؼکیٍؽ،

 

 یافتِ ّای تحقيق

 ىیاٌگیً و اٌضؼاف ىػیار ىحغیؼُای ىّرد ىعانػَ را ةَ مّرت ظالمَ ارائَ کؼده اؿث. 1زغول قياره 

 دادُ ّای  تَصيفی ًورات  گرٍُ هَرد هطالعِ  در هرحلِ پيص آزهَى ٍ پس آزهَى -1جذٍل 

 گؼوه ىحغیؼ
 پؾ آزىّن پیف آزىّن

 اٌضؼاف ىػیار ىیاٌگیً اٌضؼاف ىػیار ىیاٌگیً

 جػارض کهی
 77/3 80/27 07/4 60/35 آزىایف

 13/5 60/35 70/4 35/36 کٍحؼل

 اؿحغالل
 66/1 85/11 43/2 65/17 آزىایف

 28/2 40/15 86/2 75/16 کٍحؼل

 پؼظاقگؼی کالىی
 70/2 40/7 04/4 45/11 آزىایف

 37/3 35/11 56/3 25/11 کٍحؼل
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 پؼظاقگؼی فیؽیکی
 598/0 40/5 26/1 15/6 آزىایف

 23/1 40/6 52/1 30/7 کٍحؼل

 

زغول فّق وضػیث ىیاٌگیً ٌيؼات کهی جػارض وظؼده ىلیاس ُای آن رادر ىؼصهَ پیف آزىّن وپؾ آزىّن در دو گؼوه آزىایف 

ظؼده ىلیاس ُای پؼظاقگؼی کالىی، پؼظاقگؼی  وکٍحؼل ٌكان ىی دُغ.ٌحایر فّق ٌكان ىی دُغ کَ ىیاٌگیً ٌيؼات جػارض کهی و

فیؽیکی و ظؼده ىلیاس اؿحغالل در گؼوه آزىایف پؾ از آىّزش ىِارجِای زٌغگی کاُف داقحَ اؿث. اگؼ چَ ٌيؼات گؼوه کٍحؼل ٌیؽ 

 درىؼصهَ پؾ آزىّن کاُف داقحَ اؿث اىا ایً ىیؽان کاُف ىػٍادار ٌتّده وىی جّاٌغ ٌاقی از گػقث زىان ةاقغ.

ٌیؽ ٌحایر آزىّن جضهیم کّواریاٌؾ ةؼای ىلایـَ دو گؼوه ةا کٍحؼل ادؼ پیف آزىّن ةَ مّرت ظالمَ ارائَ قغه  2در زغول قياره 

 اؿث. 
 

 

جّان گفث کَ، آىّزش ةاقغ، در ٌحیسَ ىی، و ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ٌيؼات ةاالجؼ ٌكان دٍُغه کاُف جػارض ىی2ةؼظتق اظالغات زغول 

ُای پؼظاقگؼی کالىی، پؼظاقگؼی فیؽیکی و ٌیؽ در زیؼ ىّنفَ (، p<001/0ىِارجِای زٌغگی، ةؼ کاُف کهی جػارض ادؼةعف ةّده )

 (. p<030/0و  ،p  ،001/0>p<001/0واؿحغالل ىٍسؼ ةَ ةِتّد جػارض در گؼوه آزىایف قغه اؿث )ةَ جؼجیب: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( تحليل کٍَاریاًس گرٍُ ّای کٌترل ٍ آزهایص با کٌترل اثر پيص آزهَى2جذٍل 

 Df SS MS F ىٍاةع جادیؼ ىحغیؼُا
ؿعش 

 ىػٍاداری

 جػارض کهی
 273/144 108/614 108/614 1 آزىّنپیف 

001/0 
 658/1341 407/560 407/560 1 غضّیث گؼوُی

 اؿحغالل
 520/28 880/65 880/65 1 پیف آزىّن

001/0 
 099/67 999/154 999/154 1 غضّیث گؼوُی

 کالىی
 405/361 349/322 349/322 1 پیف آزىّن

001/0 
 084/124 674/110 674/110 1 غضّیث گؼوُی

 فیؽیکی
 095/6 035/5 035/5 1 پیف آزىّن

030/0 
 062/5 182/4 182/4 1 غضّیث گؼوُی
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 بحث ًٍتيجِ گيری
ٌّزّان ةّد.  ٌحایر   -ةؼ کاُف جػارضات وانغیًفؼزٌغپؼوری ُغف ایً پژوُف، ةؼرؿی ادؼ ةعكی آىّزش گؼوُی ىِارت ُای 

در کاُف جػارضات کهی وجياىی زیؼ ىّنفَ ُای آن ادؼ ةعف ةّده اؿث. ٌحایر  فؼزٌغپؼوریجضهیم داده ُا ٌكان داد کَ  آىّزش ىِارت ُای 

؛ اؿحؼن 2008یث وفّرگٍـً، ؛ جّؿا2008؛ وجؼٌؼ وُيکاراٌف،2007،ایً جضلیق ةا جضلیلات ىكاةَ پیكیً ُيعّان ةّده اؿث )فّرٌؼیؾ

؛ 1387؛ ٌػيحی ؿّگهی جپَ وُيکاراٌف،1387؛ گیحی پـٍغ، 1385؛ ظِؼاةی، 2005؛ رنف وپیؼؿّن،2005؛ ىیكم،2005؛ فؼیغن،2005،

 (1384ىاری ، دٍایی ذاکؼ وکغیّر، 

يّدؼجّاٌایی ُایی را پؼوریفؼزٌغٌكان دادٌغ کَ آىّزش ىِارت ُای  دظحؼاندرىّرد  (2008وُيکاراٌف ) 35( وجؼٌؼ2007)34فّرٌؼیؾ

 ةؼای صم ىكکم واؿحفاده ىّدؼاز صيایث ُای ازحياغی آٌِا را افؽایف ىی دُغ. 

فؼزٌغی و ؿازگاری درٌّزّاٌان ىـیضی  –( درپژوُكی کَ ةا غٍّان جػارض وانغیٍی ، کیفیث راةعَ ونی 2008جّؿایث وفّرگٍـً ) 

فؼزٌغی دارای ارجتاط اؿث ، آٌِا ُو چٍیً  –ارض ةیً وانغیً ةا کیفیث ارجتاط ونی آزىّدٌی اٌسام دادٌغ، گؽارش دادٌغ کَ جػ260ةؼروی 

 فؼزٌغی ةا ؿعّح پاییً ؿالىث روان ٌیؽ در ارجتاط اؿث.  –گؽارش دادٌغ کَ کیفیث ارجتاط ونی 

ً ٌحیسَ دؿث یافث کَ ( درپژوُكی کَ ةا غٍّان ىغیؼیث ظكو درجػارض ةیً وانغیً وٌّزّاٌان اٌسام داده ةّد ةَ ای2005اؿحؼن )

ىؼجتط اؿث ودرغیً صال آىّزش ىِارت ةا ىیؽان جػاىم  فؼزٌغ دظحؼقانآىّزش ىِارت کٍحؼل ظكو ةا ؿعّح پاییً جؼی از جػارض وانغیً 

 ةیً وانغیً وٌّزّان ٌیؽ راةعَ ىـحلیو دارد. 

ی ازحياغی ةّد ةؼای کاُف ظكٌّث ( دریک ةؼٌاىَ ىغاظهَ کَ قاىم آىّزش ىغیؼیث ظكو ، ُيغنی وىِارت ُا2005فؼیغن ) 

 ٌّزّاٌان پـؼکَ ؿاةلۀ ظكٌّث درىغرؿَ داقحٍغ ةَ کارةؼد وٌكان داد کَ ایً گٌَّ ىغاظهَ ىی جّاٌغ ىكکالت رفحاری را کاُف دُغ. 

زهـَ  12داٌف آىّزان ةا ةؼگؽاری  وانغیً ةؼای ىغیؼیث ظكو وصم جػارض را ةؼای ی فؼزٌغپؼوری( آىّزش ىِارت ُا2005ىیكم )

ازؼا کؼد کَ ٌحایر ارزقیاةی ٌكان داد آگاُی قؼکث کٍٍغگان درةاره ظكو ظّد وٌیؽىِارت ُای ىغیؼیث ظكو آٌِا افؽایف یافث ونی 

 قّاُغی درةاره کاُف پؼظاقگؼی کالىی وفیؽیکی ةَ دؿث ٌیاىغ. 

 در قیک . اؿث آٌان پؼوری فؼزٌغ ُای ؿتک و افؼاد رواٌی غاقثةِ وضػیث ةیً راةعَ وزّد ىؤیغ ىعانػات از ةؼظی ُيچٍیً

 کَ رؿیغ ٌحیسَ ایً ةَ ظّد جضلیق در او . داد كؼار ىعانػَ ىّرد را ٌّزّاٌان روان ةؼؿالىث وانغیً پؼوری فؼزٌغ ُای قیّه جأدیؼ جضلیلی

 ةیكحؼی جأدیؼ ٌّزّاٌان روان ؿالىث ةؼ پغر ُای ویژگی کهی ظّر ةَ اىا دارد، ةـحگی ُو ٌّزّاٌان روان ؿالىث ةا وانغیً ُای ویژگی

 ةؼرؿی ىّرد را رفحاری و ُای ىلاةم ُای اظحالل ةَ ىتحال ٌّزّاٌان ةؼ وانغیً پؼوری فؼزٌغ جأدیؼکیفیث پژوُكی (. ریغر36،2004دارد)قیک

 (.2006، 37ىیغاٌـحٍغ)ری اصـاس ةی و کٍٍغه کٍحؼل افؼادی غٍّان ةَ را ظّد ةٍِسار،وانغیً ٌّزّاٌان دادٌغکَ ٌكان و داده كؼار

ةؼ ىیؽان جػارض داٌف آىّزان پـؼ را ىّرد ةؼرؿی كؼار داده وةَ ایً ٌحایر  فؼزٌغپؼوری( جادیؼآىّزش ىِارت ُای 1385ظِؼاةی ) 

افؽایف  رؿیغه اؿث کَ آىّزش ىِارت ُای زٌغگی ةؼکاُف ىیؽان جػارض داٌف آىّزان ةا وانغیٍكان ىّدؼ ىی ةاقغ . ُو چٍیً ىّزب

 ىیؽان اؿحغالل ، کاُف پؼظاقگؼی کالىی و فیؽیکی ىی گؼدد . 

 –( درپژوُكی کَ ةَ ىٍظّر ةؼرؿی ادؼةعكی درىان راه صم ىغار ةَ قیّة گؼوُی ةؼ کاُف جػارضات وانغ 1387گیحی پـٍغ ) 

 فؼزٌغی ىّدؼاؿث.  –دظحؼ ( اٌسام داد ، گؽارش داد کَ درىان راه صم ىغار درکاُف جػارضات ونی  –فؼزٌغی )ىادر 

تؼافؽایف زؼات ىٍغی فؼزٌغپؼوری( درپژوُكی جضث غٍّان جادیؼآىّزش گؼوُی ىِارت ُای 1387ٌػيحی ؿّگهی جپَ وُيکاراٌف )

وکاُف ظكو درةیياران كهتی پؾ ازپیٌّغ ةای پؾ غؼوق کؼوٌؼاٌسام داد کَ جضهیم یافحَ ُا ٌكان داد کَ ةؼٌاىَ آىّزش گؼوُی ىِارت ُای 

 ةَ ظّر ىػٍا داری ىّزب افؽایف زؼات ىٍغی وکاُف ظكو درةیياران قغه اؿث.  وریفؼزٌغپؼ

ؿانَ جِؼاٌی  16انی  15( درپژوُكی ةا غٍّان ادؼگؼوه ىّازَِ درصم جػارض ىادرُا و دظحؼُای 1384ىاری ، دٍایی ذاکؼ وکغیّر ) 

 ىی دُغ و درةِتّد ارجتاط وغاظفۀ ىذتث ةیً آٌِا ىّدؼاؿث.  ةَ ایً ٌحیسَ دؿث یافحٍغ کَ گؼوه ىّازَِ جػارض ىادرُا ودظحؼُا را کاُف

جکٍیکِای زغیغی ىػؼفی ىی قّد، جيؼیً ُؼ فً ةا فؼد ، درآىّزش ُؼىِارت فؼزٌغپؼوری ةا جّزَ ةَ ایٍکَ در آىّزش ىِارجِای

دظحؼ ظاٌّاده ك آىّزش غيهی ةَ جّؿط درىاٌگؼ ةؼای ایساد ادؼ فّری، ىذتث و كاةم جّزَ اؿث صحی اگؼ کّجاه ىغت ةاقغ، ىفیغ اؿث. 

اىکان ىی دُغ کَ از جغییؼ روصیَ ظّد کَ در ادؼ جکؼار و جيؼیً ةیكحؼ صامم ىی قّد ىعيئً قّد.  فؼدی ةَ دٌتال ُّیث و اؿلالل اؿث

حّن ٌیؽ ةیكحؼ ىی کٍغ و در ٌحیسَ ؿّدىٍغی ایً ىُؼ چَ اظيیٍان فؼد ةَ ایً ىحّن ةیكحؼ قّد، اٌگیؽه ةیكحؼی ةؼای جيؼیً ىکؼر پیغا ىی

                                                           
34- Forneris 
35Turner 
36Sheik 
37Rey J M, Plop 
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ی جػاىم ةا یکغیگؼ و از ظؼیق ظّدافكایی، دریافث  (. ةا ایً جفاؿیؼ ٌیؽ، در واكع اغضای گؼوه در ٌحیس1987َ؛ ُاٌـهی، 1980قّد )دفٍتاچؼ، 

و ةِحؼ  جؼی دؿث یافحَ قان ةَ فِو و ةیٍف وؿیع جّاٌٍغ در ىّرد ظّد و ىـایم صيایث، ُيغنی و ُيچٍیً اصـاسِ داقحً درد ىكحؼك ىی

آورد جا ةحّاٌٍغ در یک فضای غاری از كضاوت، ةَ کاوش دروٌی ظّد پؼداظحَ و ةَ ُا کٍار آیٍغ. گؼوه ةؼای اغضا فؼمحی را فؼاُو ىی ةا آن

قان جيؼکؽ و جّزَ کٍٍغ. ةػالوه فؼدی کَ در صم ىـانَ ىكکم دارد، اصحياال فاكغ صيایث ىضیعی و ازحياغی اؿث، چٍیً جسؼةیات ذٍُی

ی ةَ دنیم غغم دریافث صيایث ُای ىضیعی دچار ٌاجّاٌی در صم ىـانَ ىی قّد و در ٌِایث در ىّكػیث ُای چانف اٌگیؽ ىضعؼب و فؼد

(. ةٍاةؼایً، ةا جّزَ ةَ ٌکات ذکؼ قغه دور از اٌحظار ٌیـث کَ 1984قّد و كغرت صم ىـانَ را از دؿث ىی دُغ )ؿاراؿّن، پؼیكان ىی

کاُف جػارضات ةیً وانغیً ةا ٌّزّاٌان  جادیؼ داقحَ و ةغیِی اؿث کَ فؼد دارای چٍیً فؼزٌغپؼوریّ ِارجِای ىغاظهَ گؼوُی در جلّیث ى

 ىِارجِاییغارای جّاٌایی ىغیؼیث ةِحؼ جػارضات ىی ةاقغ.
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 هراجعهٌابع ٍ 

( . ظاٌّاده درىاٌی ) جاریعچَ  1386ةِاری ، فؼقاد ؛ ةِؼاىی ، ةغری ؿادات ؛ ؿیف ، ؿّؿً ؛ جتؼیؽی ، ىنعفی . )  [1]

 ، ٌظؼیَ وکارةؼد ( . جِؼان : جؽکیَ . 

 http://mashergh . /read( . راةعَ وانغیً ةا فؼزٌغان ایٍحؼٌث. 1383صكيث انـادات ، ب.) [2]

(. ىلایـَ جػارضات زٌاقّیی زٌان ىحلاضی ظالق ةا زٌان ىؼازػَ کٍٍغه  ةؼای ىكاوره زٌاقّیی 1380دُلان ، ف. ) [3]

 غیؼىحلاضی ظالق . پایان ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ ، داٌكگاه جؼةیث ىػهو جِؼان. 

ن ةا ىادران ( . ؿٍسف ؿّدىٍغی روش ٌيایف گؼی درةِتّد ىِارت ُای رفع جػارض دظحؼا1383زاةهی ، پؼیـا .) [4]

 جِؼان . پایان ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ ىكاوره ، داٌكگاه ظاجو .  2داٌف آىّز ؿال اول دةیؼؿحان ُای ىٍعلَ 

(. ةؼرؿی راةعَ ةیً ؿاظحار كغرت در ظاٌّاده ةا جػارضات زٌاقّیی . پایان ٌاىَ کارقٍاؿی 1382ؿػغیان ،ف .) [5]

 ارقغ ، داٌكگاه جؼةیث ىػهو .

ؼرؿی ٌّ، ىیؽان وغهم پغیغة گــث ارجتاظی ةیً داٌف آىّزان دوره راٍُيایی واونیای آٌِا (. ة1382ؿيّغی ، ر .) [6]

 درقِؼ امفِان ، ؿازىان آىّزش وپؼورش اؿحان امفِان. 

( . جادیؼآىّزش ىِارت ُای زٌغگی ةؼىیؽان جػارض داٌف آىّزان پـؼ ةا وانغیٍكان ، پایان 1385ظِؼاةی امم ، م. ) [7]

 ٌكگاه غهّم وجضلیلات واصغ اُّاز.ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ دا

فؼزٌغی درٌّزّاٌان دظحؼ.  –(. ادؼةعكی درىان راه صم ىغار ةؼکاُف جػارضات وانغ 1387گیحی پـٍغ ، زُؼا. ) [8]

 پایان ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ ىكاوره ، داٌكگاه غالىَ ظتاظتایی. 

 15ىّازَِ درصم جػارض ىادرُا ودظحؼُای (. ادؼگؼوه 1384ىاری،  ةکحاش ؛ دٍایی ذاکؼ ، ةاكؼ ؛کغیّر ، پؼویً. ) [9]

 .104-93( 15)4ؿانَ جِؼاٌی . جازه ُا وپژوُف ُای ىكاوره ،  16انی 

فؼزٌغ درداٌف آىّزان پـؼ  –( . ةؼرؿی ادؼةعكی آىّزش ىِارت صم ىـئهَ ةؼجػارض وانغ 1384ىؼادی ، اىیغ ) [10]

 اه جؼةیث ىػهو. ىلعع ىحّؿعَ قِؼجِؼان . پایان ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ ىكاوره داٌكگ

فؼزٌغ در داٌف آىّزان پـؼ  –( . ادؼ ةعكی آىّزش ىِارت ُای صم ىـانَ ةؼ جػارضات وانغ 1385ىؼادی ، اىیغ ، )  [11]

 ىلعع ىحّؿعَ جِؼان . پایان ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ ىكاوره ، داٌكگاه جؼةیث ىػهو جِؼان . 

َ آىّزقی ةؼٌاىَ آىّزش ىِارت ُای زٌغگی . (. ىِارت ُای صم ىـئهَ ، از ىسيّغ1377ٌّری ، كاؿو آةادی. ) [12]

 ىػاوٌث پؼورقی وزارت آىّزش و پؼورش وىػاوٌث اىّرفؼٍُگی وپیگیؼی ؿازىان ةِؽیـحی کكّر. 
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