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 چکیده

ّذف اس اًجام ایي تحمیمی تؼییي راتغِ پایگاُ َّیت تا پیؾزفت تحقیلی در داًؼ آهَساى دختز ٍ پغز دٍرُ هتَعغِ دٍم در 

 ِیؽاهل ول كیتحم يیدر ا یآهار جاهؼِتاؽذ.  یه یاس ًَع ّوثغتگ یفیتَف كیتحم يیرٍػ اؽْزعتاى هیٌاب هی تاؽذ. 

حجن  جذٍل هَرگاىوِ تز اعاط  ذتاؽ یه 4616تِ تؼذاد ز ٍ پغز دٍرُ هتَعغِ دٍم در ؽْزعتاى هیٌاب داًؼ آهَساى دخت

تجشیِ ٍ تحلیل  SPSS ّا تِ ٍعیلِ ًزم افشاردادُ .ؽذاعتفادُ  ایخَؽِ یزیٍ اس رٍػ ًوًَِ گ تؼییي ؽذًفز  357 ًوًَِ تؼذاد

دار ٍجَد دارد. ّوچٌیي آهَساى راتغِ هٌفی هؼٌیزفت تحقیلی داًؼپایگاُ َّیت آؽفتِ ٍ پیؾًتایج ًؾاى داد وِ تیي ، ؽذًذ

دار ٍجَد ًذارد. در ًْایت تیي پایگاُ َّیت هَفك تیي پایگاُ َّیت سٍد ؽىل گزفتِ ٍ پایگاُ َّیت تِ تؼَیك افتادُ راتغِ هؼٌی

 ٍجَد دارد. هثثت داًؼ آهَساى راتغِ هؼٌی داری یا پیؾزفتِ تا پیؾزفت تحقیلی

 

 .عثه ّای َّیتی، پیؾزفت تحقیلی، داًؼ آهَساىهاي كلیدي:  واژه
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 مقدمه

 عَل در ؽخـ تْیٌِ رؽذ ًیاس پیؼ َّیت اس هحىن ٍ هٌغجن حظ یه داؽتي. اعت َّیت ًَجَاًی دٍرُ هْن هغائل اس یىی

اس  َّیت ؾىیلت تذرّای .تاؽذ اجتواػی _ رٍاًی ّای آعیة عاس سهیٌِ تَاًذ هی حغی چٌیي تؾىیل ػذم ٍ اعت سًذگی

 در .داًذ هی ًَجَاًی دٍرُ خاؿ هْن ٍ اعاعی ٍظایف اس یىی را َّیت گیزی ؽىل اریىغَى اها اًذ، ؽذُ واؽتِ وَدوی دٍراى

 در عغح لثلی ّای عاسی ّوغاى تزویة اس ،را خَد تؼارضات حل فزفت فزد تزای اریىغَى وِ اعت ًَجَاًی دٍرُ خالل

 ٍجَد لثل ّای دٍرُ در وِ آًچِ اس هتفاٍت ویفیتی تزاعاط تألیف ایي تیٌذ هی فزاّن ،جذیذ ول یه تِ رعیذى جْت تاالتز

 هی رجَع احغاعاتی تِ عَ یه اس: دارد چْزُ دٍ وٌذ هی هغزح دٍرُ ایي در اریىغَى وِ َّیت هفَْم .اعت اعتَار داؽت

 اساٍ دیگزاى وِ ّایی تَفیف ٍ ؽخـ َّیت تیي رٍاتظ تز دیگز عَی اس ،(خَدعٌجی)دارد  خَیؾتي هماتل در فزد یه وِ وٌذ

 (.1383دادعتاى،  ٍ هٌقَر) دارد تىیِ آٍرًذ هی ػول تِ

 هی تأویذ ًیش َّیت عاختار یا "تؼْذ" اعاعی ػاهل رٍی َّیت، گیزی ؽىل پَیای ّای هىاًیشم تزرعی وٌار در 1تزسًٍغىی

 ،تاستیٌی چارچَب ایي درٍى در آى تاسخَردّای ٍ رفتار وِ وٌذ هی ایجاد ّذفوٌذ ٍ دار جْت ارجاػی چارچَب یه تؼْذ. وٌذ

 اعتفادُ عزدرگن عثه اس وِ وغاًی تِ ًغثت ّغتٌذ ٌّجاری ٍ اعالػاتی پزداسػ دارای وِ افزادی. ؽًَذ هی تٌظین ٍ ارسیاتی

 ؽیَُ اسجولِ سیادی ػَاهل تأثیز تحت َّیت پزداسػ اجتواػی - ؽٌاختی ّای عثه .تزخَردارًذ تاالتزی اس تؼْذ وٌٌذ هی

 ادران تز ًیش خَد ّا عثه ایي اسعزفی گیزًذ، لزارهی فزٌّگی -اجتواػی هحیظ ٍ ًَجَاى ؽخقیت ٍالذیي، پزٍری فزسًذ ّای

 (.2003 تزسًٍغىی،) گذارًذ هی تأثیز اٍ ػولىزدی ّای ؽیَُ ٍ رفتاری تزًٍذادّای خَیؾتي، اس فزد

 گیزی ؽىل پیاهذّای تزرعی جای تِ( 1997 تزسًٍغىی، ٍ گزٍیتَاًت ،1997 هي وزپل ،1991 تَرن) جذیذتز پزداساى ًظزیِ

 ًظزیِ ایي دیذگاُ تزاعاط. اًذپزداختِ َّیت گیزی ؽىل سیزتٌایی فزایٌذّای تزرعی تِ َّیتی ثاتت ّای پایگاُ ٍ َّیت

 هجوَػِ َّیت. وٌذ هی دایجا فزد در را ضذٌّجارّا ٍ اسٌّجارّا ایهجوَػِ وِ اعت وٌتزل ًظام یه َّیت فزایٌذ پزداساى

 (.1383 ًضاد، اس فارعی ًمل تِ) وٌذهی الما فزد تِ را تَدى چگًَِ وِ اعت اسهؼاًی ای

( تیاى هی وٌٌذ وِ عاسُ پیؾزفت تحقیلی در هذرعِ تِ 1384؛ تِ ًمل اس ػاتذی ٍ ػزیضی، 1994ّاًظ ٍ ّوىاراى )

ؽَد، هَضَع هْن در تحث پیؾزفت ٍ هَفمیت تحقیلی ایي اعت یرفتارّایی وِ تِ یادگیزی ٍ پیؾزفت هزتَط اعت، اعالق ه

وِ پیؾزفت تحقیلی فزفا یه هتغیز آهَسؽی ًیغت، تلىِ یه هتغیز چٌذ تؼذی اعت وِ ػالٍُ تز هغائل آهَسؽی ٍ تزتیتی تِ 

 (.1390ؽَد )آلایی ٍ ّوىاراى، هَلفِ ّای رٍاًی، ؽخقیتی ٍ اجتواػی ًیش هزتَط هی

ّا ٍ تزریظ ّای ّا وٌجىاٍییت ٍ ثثات َّیتی تیؼ اس ّز سهاى دیگزی اعت ٍ ًَ ٍ جذیذ تَدى ایي پذیذًُیاس جَاًاى تِ َّ

ّای رؽذ ٍ گذر عالن اس تحزاى ًَجَاًی ٍ جَاًی علثذ. اس ًگاُ رٍاًؾٌاعی وغة َّیت ٍ ثثات در َّیت اس ًؾاًِتغیاری را هی

ؽىَفا ٍ تحَل یافتِ دارای تاالتزیي ارسػ رٍاى ؽٌاختی َّیت اعت. َّیت هَفك تِ ػٌَاى ؽاخـ تزخَرداری اس ؽخقیت 

پزاوٌذُ تِ هٌشلِ ػذم تَفیك در اًتمال اس ًَجَاًی تِ تشرگغالی اس ووتزیي ارسػ رٍاى ؽٌاختی تزخَردار اعت. وغة َّیت 

ْت حزوت خَد را هی هَفك تِ تجزتِ احغاط راحت ٍ عالهت تاس هی گزدد، ٍلتی ًَجَاى تِ َّیتی لاتل اػتواد دعت یاتذ، ج

ؽَد ٍ تز ػىظ در حالت ػذم دعتزعی تِ َّیتی هَفك ٍ پزاوٌذگی ًمؼ دچار اضغزاب، ؽٌاعذ ٍ ووتز دچار اضغزاب هی

 (1380ًضاد ٍ هٌقَر، ًگزاًی ٍ حغاعیت هفزط ًغثت تِ اًتمادّای دیگزاى هی ؽَد )رحیوی

ٍ  2ّای تزتیتی اًجام هی گیزد )گیجووه آهَسػ ٍ فؼالیت پیؾزفت تحقیلی، هحقَل ًْایی فزایٌذ یادگیزی فؼال اعت وِ تا

 (.1374، 3تزالیٌز
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ّای آهَسؽی اس پیؼ تؼییي ؽذُ تِ هٌظَر تقوین گیزی در ایي عٌجؼ ػولىزد یادگیزًذگاى ٍ همایغِ ًتایج حافل تا ّذف

ی اًجاهیذُ اعت ٍ تِ چِ هیشاًی ّای یادگیزی داًؼ آهَساى تِ ًتایج هغلَتّای آهَسؽی هؼلن ٍ وَؽؼتارُ وِ آیا فؼالیت

 (.1384اعت )عیف، 

هٌظَر اس پیؾزفت تحقیلی یا ػذم پیؾزفت در وغة یادگیزی هجوَػِ هغالثی اعت وِ تحت ػٌَاى درط یا هَاد درعی در 

 ؛وٌذًظام آهَسػ ٍ پزٍرػ اّذافی را هؾخـ هی تَاى گفت ّزعَر خالفِ هی تِ عی یىغال تِ داًؼ آهَساى ارائِ هی ؽَد.

هؼلواى ٍ دتیزاى ٍ دعت اًذرواراى تؼلین ٍ تزتیت تا جشئی وزدى ایي اّذاف ولی، اًتماداتی را در پایاى تِ دٍرُ یا عال  وِ

ایي اًتمادات ٍ هیشاى دعتزعی تِ آى در پایاى تا هالوی ارسیای هی ؽَد ٍ هیشاى دعتزعی تِ  آهَسػ اس فزاگیزاى خَد دارًذ.

 هؾخـ هی ؽَد وِ هی تَاى آى را پیؾزفت ًوایذ ی داًؼ آهَساى در اهتحاًاى تزگشار ؽذُ،ایي اًتمادات اس ًوزُ اوتغات

 .(1367 ،فزاّاًی)فزهٌْی 

تحقیلی را جلَُ ای اس ػولىزد تحقیل هثثت داًؼ آهَساى هی داًذ وِ هوىي اعت تیاًگز ًحَُ ای  پیؾزفت 1(1967) الٍیي

تاؽذ. داًؼ آهَساى در تَاًایی یادگیزی هتفاٍت هی تاؽٌذ ٍ ّویي تفاٍت  تزای یه دٍرُ یا هیاًگیي ًوزات در دٍرُ ّای لثل

تَاًایی ػوَهی  ّای فزدی در تَاًایی ؽٌاختی تزای یادگیزی آهَسػ تْتزیي ؽاخـ پایذار در رٍاى ؽٌاعی تزتیتی اعت.

اس آسهَى ّا هثل آسهَى ّای  هجوَػِ هتٌَػی یادگیزی را تْتزیي هتغیز لاتل درن هی داًذ ٍ تزای تَاًایی ؽٌاختی ٍ ػولی،

 .(1367 ،فزاّاًیفزهٌْی ) َّؽی ٍ آسهَى ّای پیؾزفت تحقیلی را هَرد تزرعی لزار هی دّذ

در ایي تحمیك هحمك تِ دًثال آى اعت وِ راتغِ پایگاُ َّیت تا پیؾزفت تحقیلی در داًؼ آهَساى دختز ٍ پغز دٍرُ هتَعغِ 

 دٍم در ؽْزعتاى هیٌاب تزرعی وٌذ.

 

 ه تحقیقپیطین

راتغِ َّػ ّیجاًی ٍ عثه ّای َّیت تا اًگیشُ پیؾزفت در داًؼ آهَساى دختز همغغ »( تحمیمی تا ػٌَاى 1393رحین سادُ )

ٍ َّػ ّیجاًی، تیي هتغیزّای تحلیل یافتِ ّا ًیش حاوی اس آى تَد وِ تیي هتغیزّای عثه ّای َّیت  اًجام داد.« هتَعغِ

عثه ّای َّیت ٍ اًگیشُ پیؾزفت ٍ تیي هتغیزّای َّػ ّیجاًی ٍ اًگیشُ پیؾزفت ّوثغتگی ٍجَد دارد. ّوچٌیي تیي 

 َّػ ّیجاًی ٍ عثه ّای َّیت تا اًگیشُ پیؾزفت راتغِ هؼٌا داری ٍجَد دارد

ًمؼ عثه ّای َّیت ٍ خَدوارآهذ پٌذاری )فزدی ٍ جوؼی( در هَفمیت تحقیلی داًؼ ػٌَاى »( تحمیمی تا 1391پٌاٌّذُ )

اعویٌاى ًؾاى داد وِ راتغِ  99/0ًتایج در عغح  اًجام داد. 1390-91در عال تحقیلی  «آهَساى پغز دتیزعتاًی ؽْز اففْاى

َدوارآهذپٌذاری فزدی ٍ جوؼی ٍ ًیش راتغِ دٍ هتغیز هَفمیت تحقیلی ٍ تیي عثه َّیت اعالػاتی ٍ عثه َّیت ٌّجاری، خ

تؼْذ َّیت تاال ٍ هؼٌادار تَد. ًتایج تحلیل رگزعیَى گام تِ گام ًؾاى داد وِ تِ تزتیة هتغیزّای تؼْذ َّیت، 

 .ارا تَدًذخَدوارآهذپٌذاری فزدی ٍ عثه َّیت ٌّجاری تَاًایی پیؼ تیٌی تیؾتزیي ٍاریاًظ هَفمیت تحقیلی را د

راتغِ عثه ّای َّیتی ٍ َّیت ػلوی تا پیؾزفت تحقیلی داًؾجَیاى همغغ وارؽٌاعی »( تحمیمی تا ػٌَاى 1390هحوذی )

سٍدؽىل گزفتِ ٍ پیؾزفت ًتایج ًؾاى داد تیي پیؾزفت تحقیلی )هؼذل( ٍ عثه َّیت اًجام داد.  «داًؾگاُ فزدٍعی هؾْذ

هؼذل( ٍ َّیت ػلوی، راتغِ ی هثثت ٍ هؼٌاداری ٍجَد دارد. ّوچٌیي ًتایج ایي پضٍّؼ تیاًگزٍجَد راتغِ ی هثثت ) یلیتحق

هؼٌی دار تیي عثه َّیت ٍ َّیت ػلوی تَد. ضزیة رگزعیَى تزای تزرعی ایي هَضَع وِ وذام یه اس عثه ّای َّیت 

پیؾزفت تحقیلی ٍ َّیت ػلوی ّغتٌذ ًیش تیاًگز آى تَد وِ َّیت سٍد ٌّگام تِ فَرت هثثت پیؼ تیٌی وٌٌذُ تْتزی تزای 

 .ٍ َّیت آؽفتِ تِ فَرت هٌفی ٍ هؼىَط اس لذرت پیؼ تیٌی هؼٌاداری تزای ایي هٌظَر دارا تَدُ اعت

ّای َّیت تا خَدوارآهذی ٍ پیؾزفت تحقیلی در داًؾجَیاى دٍرُ  تزرعی راتغِ عثه»( تحمیمی تا ػٌَاى 1388ففزی )

تیٌی خَدوارآهذی اس عزیك  ًتایج پضٍّؼ حاوی اس ػذم پیؼاًجام داد.  87-88در عال تحقیلی  «وارؽٌاعی داًؾگاُ تثزیش

                                                           
1
 -Lavin 
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ٌفی( ٍ تؼْذ َّیت )تِ عَر هثثت( ّای َّیت اعالػاتی ٍ ٌّجاری تَد اها عثه َّیت عزدرگن/ اجتٌاتی )تِ عَر ه عثه

ّای َّیت ٍ ًیش تؼْذ َّیت ًتَاًغتٌذ  تیٌی وزدًذ. ّوچٌیي ّیچىذام اس عثه تاٍرّای خَدوارآهذی داًؾجَیاى را پیؼ

ّای پضٍّؼ، تفاٍت داًؾجَیاى دختز ٍ پغز در عثه َّیت  گز یافتِتیٌی وٌٌذ. اس دی پیؾزفت تحقیلی را پیؼ

ّای ٌّجاری، عزدرگن/اجتٌاتی ٍ تؼْذ َّیت داًؾجَیاى در - عزدرگن/اجتٌاتی ٍ عثه ٌّجاری، تفاٍت هیاًگیي عثه

ًؾاى ًذاد. ّای آهَسؽی هختلف تفاٍتی  ّای َّیت ٍ تؼْذ َّیت داًؾجَیاى در گزٍُ اها عثه؛ ّای تحقیلی هختلف تَد عال

 .ّای آهَسؽی هختلف تفاٍت هؼٌاداری ًذاؽت ّای تحقیلی ٍ گزٍُ تاٍرّای خَدوارآهذی داًؾجَیاى دختز ٍ پغز در عال

( در پضٍّؼ خَد ًؾاى داد وِ دختزاى ٍ پغزاى در سهیٌِ تزجیح ؽیَُ ّای پزداسػ اعالػات هزتَط تِ 2003تزسًٍغىی )

 دختزاى تیؾتز اس پغزاى دارای عثه اعالػاتی ّغتٌذ. َّیت، هتفاٍت ػول هی وٌٌذ، تِ عَری وِ

 

 فرضیه تحقیق

 .تیي پایگاُ َّیت ٍ پیؾزفت تحقیلی داًؼ آهَساى دختز ٍ پغز دٍرُ هتَعغِ دٍم در ؽْزعتاى هیٌاب راتغِ ٍجَد دارد 

 

 روش تحقیق

داًؼ آهَساى دختز ٍ پغز دٍرُ  ِیؽاهل ول كیتحم يیدر ا یآهار جاهؼِ تاؽذ. یه یاس ًَع ّوثغتگ یفیتَف كیتحم يیرٍػ ا

ٍ  تؼییي ؽذًفز  357 حجن ًوًَِ تؼذاد جذٍل هَرگاىوِ تز اعاط  ذتاؽ یه 4616 تؼذادهتَعغِ دٍم در ؽْزعتاى هیٌاب تِ 

پزعؾٌاهِ عثه ّای َّیتی تٌیَى ٍ آداهش  -الف ػثارتٌذ اس: كیتحم يیاتشار ا .ؽذاعتفادُ  ایخَؽِ یزیگاس رٍػ ًوًَِ

ضزیة اعتفادُ اس  ( هیشاى رٍایی پزعؾٌاهِ پایگاُ َّیت آداهش ٍ تٌیَى را تا پزعؾٌاهِ خاللیت ٍ تا1378) علغاًیا (، آل1989)

( همذار پایایی پزعؾٌاهِ 1378. آلا علغاًی )(1393، گشارػ ًوَد )حغي سادُ ٍ ّوىاراى =R=ٍ 0.002 p 0.48 ّوثغتگی

 یّارٍػ(. 1393گشارػ ًوَد )حغي سادُ ٍ ّوىاراى،  87/0لفای وزًٍثاخ پایگاُ َّیت آداهش ٍ تٌیَى تا اعتفادُ اس رٍػ آ

ضزیة ّوثغتگی پیزعَى ٍ رگزعیَى عادُ ٍ چٌذ هتغیزُ تِ رٍػ )ی ؽاهل آهار اعتٌثاع كیتحم يیهَرد اعتفادُ در ا یآهار

 تاؽذ. یه (ّوشهاى

 

 هاي تحقیقیافته

 39.77ًفز ) 142، تؼذاد پغزاى 1را ًؾاى هی دّذ. عثك جذٍل ، فزاٍاًی ٍ درفذ ًوًَِ تحمیك تز حغة جٌغیت 1جذٍل 

 تاؽٌذ.درفذ( هی 60.22ًفز ) 215درفذ( ٍ تؼذا دختزاى 

 

 : فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب جنسیت1جدول 

 درفذ فزاٍاًی جٌغیت

 39.77 142 پغز

 60.22 215 دختز

 100 357 جوغ

 

 72.82ًفز ) 260 ، دیپلن ٍ ووتز2ز حغة عَاد هادر را ًؾاى هی دّذ. عثك جذٍل ، فزاٍاًی ٍ درفذ ًوًَِ تحمیك ت2جذٍل 

 درفذ( هی تاؽٌذ. 14.56ًفز ) 52درفذ( ٍ لیغاًظ ٍ تاالتز  12.60ًفز ) 45درفذ(، فَق دیپلن 
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 : فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب سواد مادر2جدول 

 درفذ فزاٍاًی عَاد هادر

 72.82 260 دیپلن ٍ ووتز

 12.60 45 فَق دیپلن

 14.56 52 لیغاًظ ٍ تاالتز

 100 357 جوغ

 

ًفز  281، دیپلن ٍ ووتز 3، فزاٍاًی ٍ درفذ ًوًَِ تحمیك تز حغة عَاد پذر را ًؾاى هی دّذ. تز اعاط جذٍل 3جذٍل 

 .درفذ( هی تاؽٌذ 11.48ًفز ) 41درفذ( ٍ لیغاًظ ٍ تاالتز  9.80ًفز ) 35درفذ(, فَق دیپلن  78.71)

 

 : فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب سواد پدر3جدول 

 درفذ فزاٍاًی عَاد پذر

 78.71 281 دیپلن ٍ ووتز

 9.80 35 فَق دیپلن

 11.48 41 لیغاًظ ٍ تاالتز

 100 357 جوغ

 

 

 نتایج حاصل از فرضیه تحقیق

َعغِ دٍم در ؽْزعتاى هیٌاب راتغِ ٍجَد فزضیِ: تیي پایگاُ َّیت ٍ پیؾزفت تحقیلی داًؼ آهَساى دختز ٍ پغز دٍرُ هت

 دارد.

 ، هی تاؽذ.4تِ هٌظَر آسهَى فزضیِ هذوَر اس آسهَى ضزیة ّوثغتگی پیزعَى اعتفادُ ؽذ وِ ًتایج آى تِ ؽزح جذٍل 

 

 : نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون4جدول 

 عغح هؼٌی داری همذار ّوثغتگی پیزعَى هتغیز

 0.017 -0.213 حقیلیپیؾزفت ت-پایگاُ َّیت آؽفتِ

 0.164 0.091 پیؾزفت تحقیلی-پایگاُ َّیت سٍد ؽىل گزفتِ

 0.381 0.087 پیؾزفت تحقیلی-پایگاُ َّیت تِ تؼَیك افتادُ

 0.001 0.574 پیؾزفت تحقیلی-پایگاُ َّیت هَفك یا پیؾزفتِ

 

تٌاتزایي ، هی تاؽذ 0.05 ِ دعت آهذُ ووتز است p تا تَجِ تِ همادیز ّوثغتگی تِ دعت آهذُ ٍ ایٌىِ همادیز، 4تز اعاط جذٍل 

 ًتیجِ هی گیزین وِ تیي پایگاُ َّیت آؽفتِ ٍ پیؾزفت تحقیلی داًؼ آهَساى راتغِ هٌفی ٍ هؼٌی داری ٍجَد دارد.

ن تٌاتزایي ًتیجِ هی گیزی، هی تاؽذ 0.05 تِ دعت آهذُ تیؾتز اس p تا تَجِ تِ همادیز ّوثغتگی تِ دعت آهذُ ٍ ایٌىِ همادیز

 وِ تیي پایگاُ َّیت سٍد ؽىل گزفتِ ٍ پیؾزفت تحقیلی داًؼ آهَساى راتغِ هؼٌی داری ٍجَد ًذارد.

تٌاتزایي ًتیجِ هی گیزین ، هی تاؽذ 0.05 تِ دعت آهذُ تیؾتز اس p تا تَجِ تِ همادیز ّوثغتگی تِ دعت آهذُ ٍ ایٌىِ همادیز

 داًؼ آهَساى راتغِ هؼٌی داری ٍجَد ًذارد.وِ تیي پایگاُ َّیت تِ تؼَیك افتادُ ٍ پیؾزفت تحقیلی 
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تٌاتزایي ًتیجِ هی گیزین ، هی تاؽذ 0.05 تِ دعت آهذُ ووتز اس p تا تَجِ تِ همادیز ّوثغتگی تِ دعت آهذُ ٍ ایٌىِ همادیز

 وِ تیي پایگاُ َّیت هَفك یا پیؾزفتِ ٍ پیؾزفت تحقیلی داًؼ آهَساى راتغِ هثثت هؼٌی داری ٍجَد دارد.

 

 یري و پیطنهاداتگنتیجه

ًتایج  تحمیك،در تزرعی فزضیِ پزداختین.  آهَساى داًؼ در تحقیلی پیؾزفت تا َّیت پایگاُ راتغِ در ایي تحمیك تِ تزرعی

ٍ  R;  0.213) ًؾاى داد وِ تیي پایگاُ َّیت آؽفتِ ٍ پیؾزفت تحقیلی داًؼ آهَساى راتغِ هٌفی ٍ هؼٌی داری ٍجَد دارد

0.017 ;p ُ0.091) َّیت سٍد ؽىل گزفتِ ٍ پیؾزفت تحقیلی داًؼ آهَساى راتغِ هؼٌی داری ٍجَد ًذارد(؛ تیي پایگا  ;R  ٍ

0.164 ;p0.087) تیي پایگاُ َّیت تِ تؼَیك افتادُ ٍ پیؾزفت تحقیلی داًؼ آهَساى راتغِ هؼٌی داری ٍجَد ًذارد (؛  ;R  ٍ

0.381 ;p0.574داًؼ آهَساى راتغِ هثثت هؼٌی داری ٍجَد دارد. ) (؛ تیي پایگاُ َّیت هَفك یا پیؾزفتِ ٍ پیؾزفت تحقیلی 

 ;R  ٍ0.001 ;p) 

تا تَجِ تِ ایٌىِ ًتایج تحمیك ًؾاى داد وِ تیي عثه پایگاُ َّیت تا پیؾزفت تحقیلی راتغِ هؼٌی داری ٍجَد دارد، پیؾٌْاد 

 هی ؽَد:

 لَُ اػتواد تِ ًفظ داًؼ آهَساى را تمَیت وٌٌذ .1

ّا ٍ ضؼف ّای خَد را ؽٌاعاییی وٌٌذ ٍ ًماط لَت خَد را  ییتَاًا ،ذ تا تا درن تیؾتز اس خَدتِ داًؼ آهَساى ووه وٌٌ .2

 تْثَد تخؾٌذ

 احغاط تؼْذ در داًؼ آهَساى تمَیت وٌٌذ .3

 تِ داًؼ آهَساى وٌٌذ تا ًغثت تِ خَدؽاى ًگزؽی هثثتی داؽتِ تاؽٌذ .4

شاری والط ّای تمَیتی ٍ افشایؼ یادگیزی اًاى در تزگ تا ،تِ داًؼ آهَساًی وِ اس پیؾزفت تحقیلی ووتزی تزخَردارًذ .5

 درٍط هزتَط تِ آًاى ووه وٌٌذ تا ًگزػ تحقیلیؾاى ًغثت تِ خَدؽاى هثثت ؽَد.
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